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Apresentação 

 

A Federação Espírita Catarinense, atendendo às demandas contínuas e 

de formação e aperfeiçoamento de monitores do Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita, e visando a criar condições para a realização do Plano de 

Metas da Federação Espírita Brasileira - FEB, o qual prevê a implantação de 

grupos de estudo espírita em toda Casa Espírita brasileira, apresentou a primeira 

versão deste trabalho no ano de 2009 durante o I Encontro Estadual de 

Monitores do E.S.D.E. Posteriormente, nos anos de 2011 e 2014, novas revisões 

foram realizadas na medida em que as turmas concluíram seus cursos e faziam 

sugestões de aperfeiçoamento. A presente versão desenvolveu-se a partir de 

2019 e contou com a colaboração dos estudantes das duas turmas ocorridas na 

1ª URE. 

Este material resultou da pesquisa e síntese de publicações integrantes 

da literatura espírita, de contribuições de outras federativas e da pesquisa em 

bibliografias específicas referentes aos assuntos dos capítulos. Não traz 

nenhuma novidade conceitual ou teórica de caráter doutrinário, pois apenas foi 

formulado de maneira a contemplar os objetivos desta proposta de formação e 

capacitação dos monitores espíritas do novo milênio. 

O objetivo geral deste trabalho se concentra na oferta de curso de 

formação e capacitação de monitores de grupos de estudo a partir de suportes 

de mídia de fácil acesso e compatíveis com a realidade do Estado de Santa 

Catarina e de nosso país, tendo sido atualizado de 2007 ao presente, conforme 

os avanços tecnológicos ocorridos. 

Cada confrade espírita, a partir deste material, terá condições de 

capacitar-se para a nobre tarefa de condutor de grupos de estudo, desde que 

tenha em mente o preceito de Emmanuel para o discípulo Chico Xavier: 

“disciplina, disciplina e disciplina”. Como todo trabalho humano, o presente 

material deverá ser aperfeiçoado gradativamente. A sua aplicação evidenciará 
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falhas que por ora não foram identificadas. Cabe-nos, portanto, desejar a todos 

muita disciplina para realizar cada um dos 9 módulos que se seguem e muito 

entusiasmo para seguir firmemente na formação de monitor, que é contínua e 

profunda, como o próprio estudo da Doutrina nos sugere. 
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Instruções aos Estudantes 

 

Caro confrade espírita, seu material de estudo é composto de: 

Apostila de conteúdos básicos – dividida em 3 (três) Unidades, com 

respectivos módulos. 

Caderno de exercícios – apresentando 10 (dez) questões para cada 

módulo. 

Links para acesso às vídeos-aulas – sendo uma para cada módulo do 

curso. 

Para o sucesso de sua aprendizagem, são necessárias: disciplina, 

perseverança, realização das atividades propostas e assiduidade aos encontros 

de culminância. 

Seguem abaixo algumas instruções fundamentais para o sucesso do 

curso: 

1. Determine um horário semanal para o seu estudo; ele deve ter entre uma 

e duas horas de duração. Se considerar mais conveniente, divida esse 

tempo em mais dias. 

2. Ao iniciar o estudo de um módulo, assista, gradativamente, aos links 

fornecidos pelos tutores, conforme o módulo em estudo. 

3. Após, instigado pela exposição audiovisual, faça a leitura do texto do 

módulo correspondente. 

4. Caso, considere necessário, releia o módulo em estudo, destacando ou 

sublinhando as partes mais significativas para a compreensão do 

conteúdo. 

5. Desenvolva as respostas necessárias aos exercícios presente após as 

referências de cada módulo, observando que as duas últimas sempre 

exigirão pesquisa externa ao material do curso. 
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Esteja com tudo pronto (leitura, exercícios e pesquisa) para o encontro de 

culminância (que poderá ser presencial ou virtual) e evite faltar, ele é 

fundamental para a eficácia da metodologia aplicada. Caso seu curso seja no 

formato totalmente remoto, os encontros presenciais são substituídos por 

atividades na plataforma apresentada por seu tutor. Esteja atento aos prazos e 

ações necessárias para cada módulo. 

No encontro presencial 

Todo encontro presencial é coordenado por um tutor local, o qual está 

habilitado para o desenvolvimento do curso e mantém contato permanente com 

a equipe que elaborou este curso, portanto ele é sua referência de diálogo e 

esclarecimento. 

O roteiro do encontro presencial é o seguinte: 

a) Apresentação das dúvidas – em relação ao curso aqui proposto – 

encontradas no estudo do módulo, as quais serão encaminhadas pelo tutor 

à equipe responsável pelo curso. 

b) Autocorreção das atividades realizadas em casa por meio da indicação das 

respostas corretas apresentadas pelo tutor e observação das respostas dos 

demais colegas, especialmente diante das questões nove e dez. 

c) Desenvolvimento de uma atividade coletiva, coordenada pelo tutor ou 

apresentada na plataforma digital indicada para o curso totalmente on-line. 

Todas as sugestões, correções e observações de qualquer ordem sobre 

o curso, seu formato e conteúdo, são muito bem-vindas e devem ser 

entregues/comunicadas ao tutor por ocasião das atividades presenciais. 

Somente com a contribuição dos estudantes deste curso, ele poderá ser melhor 

no futuro. 
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MÓDULO 1: EDUCAÇÃO ESPÍRITA 

 

1.1 O ESTUDO DOUTRINÁRIO COMO BASE DE 

SUSTENTAÇÃO E DIFUSÃO DO ESPIRITISMO 

 

 

1.2 POR UMA PEDAGOGIA ESPÍRITA: TEORIA E PRÁTICA 
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1.1 O estudo doutrinário como base de sustentação e difusão do 

espiritismo 

Espíritas! Amai-vos, este é o primeiro ensinamento; instruí-vos, este é o 
segundo. (KARDEC, 2006. Cap 6, item 5, p. 142) 

 

O Espírito de Verdade claramente ressaltou a importância do estudo e do 

amor como um dever de todos os espíritas. 

Jesus prometeu-nos o envio do Consolador, bem como deixou evidente 

que o conteúdo de seus ensinamentos foi dosado conforme as possibilidades 

intelecto-morais da época (João, 16:12-15), e assim, com especial pedagogia, 

indicou o rumo da nova era. O que se observa da assertiva do Cristo é que, 

mesmo tendo simplificado as lições, muito do que falou não foi compreendido, e 

muito mais havia a ser revelado, o que somente no futuro, por força do 

amadurecimento intelecto-moral da civilização, seria possível. 

O século XIX é marcado por significativas conquistas científicas da 

humanidade. É neste cenário que a Doutrina Espírita ou Espiritismo chega à 

humanidade, nem cedo, nem tarde. Aparece em contexto histórico importante, 

quando as conquistas da ciência já ofereciam bases para a edificação de novos 

paradigmas. Mas, enquanto a ciência oferece cada vez mais respostas as quais 

a “religião oficial” não traz, distanciando o homem de Deus, questões 

fundamentais da existência humana continuam sem respostas, como estas: 

• Quem somos? 

• O que éramos antes de nascer? 

• Por que há diferença entre as pessoas? 

• Por que a vida sorri para uns e não para todos? 

• De onde viemos, para onde vamos? 

1.1.1 O Tríplice Aspecto da Doutrina 

A Doutrina Espírita responde a essas e a outras questões que afligem a 
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humanidade, dando um sentido para a vida humana. Porém, este sentido 

somente se consegue a partir de um estudo metódico, exigindo esforço e 

perseverança por parte do indivíduo, conforme nos atesta Jesus no evangelho 

de Mateus (24:13). 

Dessa forma, a Doutrina Espírita é a Ciência da Alma, alicerçada em 

sólidos princípios ético-morais – o Evangelho de Jesus, sustentado num tríplice 

aspecto: Ciência, Filosofia e Religião. Num contexto tríplice, o Espiritismo 

abarca, desse modo, conceitos e preceitos de cada um desses aspectos, sem 

pertencer a eles. Emmanuel, numa bela página intitulada Sublime Triângulo, 

assim nos ensina a este respeito:  

A Ciência, a Filosofia e a Religião constituem o triângulo sublime sobre o qual 
a Doutrina Espírita assenta as próprias bases, preparando a Humanidade do 
presente para a vitória suprema do Amor e da Sabedoria no grande futuro. 
Recorremos, assim, a três vigorosas sínteses da Codificação Kardequiana, 
para comentar, com mais segurança, o tríplice aspecto de nossos princípios 
redentores. Com a Ciência, asseverou o grande missionário: ‘A fé sólida é 
aquela que pode encarar a razão face a face’. Com a Filosofia, afirma, 
peremptório: ‘Nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, 
tal é a lei’. Com a Religião, disse bem alto: ‘Fora da caridade não há salvação’. 
Não será justo, assim, em nosso movimento libertador da vida espiritual, 
prescindir da Ciência que estuda, da Filosofia que esclarece e da Religião 
que sublima. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior; 
conquistando o conhecimento superior, penetraremos as faixas da evolução; 
e, absorvendo-lhes a claridade divina, compreenderemos que somente pela 
caridade, que é o amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça 
imutável, erguendo-nos, enfim, à gloriosa ascensão. Abracemos, pois, em 
nossa fé santificante o trabalho paciente da pesquisa honesta e a construção 
do entendimento para que a fraternidade cristã possa insculpir em nós 
mesmos a viva pregação do ideal que esposamos, no serviço aos outros, e 
que significa serviço a nós mesmos. Em suma, instruamo-nos e amemo-nos, 
uns aos outros, descerrando o coração ao sol da boa vontade infatigável e 
incessante, e o espírito de Verdade nos tomará na Terra por instrumentos 
preciosos na edificação do Reino de Deus. (XAVIER, Fonte de Paz. Espíritos 
Diversos. IDE. Capítulo 13, 1987). 

a) Ciência 

Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. 
Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, 
apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido, para 
chegar ao desconhecido. Foi assim que os Espíritos procederam, com 
relação ao Espiritismo. Daí o ser gradativo o ensino que ministram (KARDEC, 
2005. A Gênese, Cap 1, item 54, p.42). 

“O Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da 
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existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles 

aos quais inapropriadamente têm sido chamados mortos” (DELANNE, 2005. 

Prefácio, p.13). É uma ciência, portanto, porque atua baseada em critérios 

lógicos, com metodologia definida, demonstrando experimentalmente a 

continuidade da existência da vida fora do corpo humano, através do intercâmbio 

mediúnico entre aqueles que estão encarnados e os ditos desencarnados, entre 

o plano físico e o plano espiritual. 

Citando Albert Einstein, dizemos que “a religião sem a ciência é cega e a 

ciência sem a religião é paralítica” e complementando com José Herculano Pires 

“a religião sem a ciência é superstição e a ciência sem religião é loucura”, 

podemos asseverar que o Espiritismo não é uma obra de imaginação, mas o 

resultado de inúmeros anos de investigações, sem perder-se em teorias 

obscuras, alijando os dogmas e superstições existentes e apoiando-se, de forma 

inabalável na, observação científica. 

b) Filosofia 

O termo filosofia, derivada do grego “philos” – que ama + “sophia” – 

sabedoria – é a investigação crítica e racional dos princípios fundamentais 

relacionados ao mundo e ao homem.  

Ao folhearmos as primeiras páginas de O Livro dos Espíritos, observando 

sua folha de rosto, lá encontraremos: “Filosofia Espiritualista”, confirmado no 

último parágrafo do item I da introdução da referida obra. De fato, o Codificador 

fez questão de deixar claro o aspecto filosófico do Espiritismo, na conclusão 

desta mesma obra, onde lemos: 

Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe 
vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a 
tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, 
no apelo que dirige à razão, ao bom-senso (KARDEC, 2005. O Livro dos 
Espíritos, Conclusão, VI, p. 544). 

Filosofar é reflexionar. Modernamente, filosofar destaca o homem como 

centro de todas as preocupações, em que o sentido da vida é uma questão 



15 

15 

 

 

Versão 2021 - Vice-presidência de Educação e Difusão 

 

profundamente existencial, e uma solução a essa questão remete o homem à 

resolução do problema fundamental da existência humana. Levará o homem à 

compreensão da Verdade libertadora, como asseverou Jesus (João 8:32). Por 

fim, é através da prática filosófica que o homem aprenderá, conforme assevera 

Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a “conhecer a si 

mesmo”. 

c) Religião 

A questão de o Espiritismo ser ou não uma religião tem se mostrado tema 

de intensa discussão no movimento espírita. O Espiritismo é uma religião? 

De fato, se observarmos sob o sentido comum do termo, o Espiritismo não 

pode ser considerado uma religião. Isto porque o sentido comum remete religião 

a dogmas, cultos instituídos e formais, imagens, rituais, hierarquia sacerdotal, 

mitos e crendices. Sob esta ótica, sem dúvida alguma, a Doutrina Espírita não é 

uma religião. 

Entretanto, se analisarmos de forma mais profunda, e verificarmos que a 

religião possui a finalidade de proporcionar a transformação moral do homem, 

permitindo a aplicação contínua dos ensinamentos do Mestre Jesus e revivendo 

o Cristianismo na sua verdadeira expressão de Amor e Caridade, por fim, 

religando o homem à sua origem divina, sob esta concepção, o Espiritismo é 

uma religião. 

Assevera Allan Kardec que: 

O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer 
filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais 
de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião 
constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus 
adeptos, nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo-
sacerdote. (KARDEC, 2006. Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo, 
p.289). 

Por fim, o pilar religioso completando o tríplice aspecto da Doutrina 

Espírita propicia a vivência do Evangelho de Jesus e garante a evolução moral 

da humanidade. 
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1.2 Por uma pedagogia espírita: teoria e prática 

Várias atividades são adotadas no Movimento Espírita para estabelecer 

uma prática de estudo: Palestras, Seminários, Encontros. Entretanto, é nos 

grupos de Estudos que o curso regular preconizado pelo Codificador pode ser 

aplicado. O próprio Codificador utilizou suas habilidades pedagógicas e didáticas 

para melhor expor o extenso e complexo conteúdo do ensino dos espíritos. 

Distante de ser aleatória, a ordem de publicação das obras básicas obedeceu à 

metodologia kardequiana. E no Livro dos Médiuns, volta a classificar estes três 

graus de espíritas, dizendo ele sobre o 3º grupo: 

Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe 
aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é 
uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para 
avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do 
mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus 
pensamentos. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a 
convicção que nutrem os preserva de pensarem de praticar o mal. A caridade 
é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros 
espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos (KARDEC, L. M., 1ª parte, cap 3, 
item 28, 3§). 

Essa é a importante finalidade da Doutrina Espírita: formar homens de 

bem e, intrinsecamente, há uma Pedagogia Espírita a ser desenvolvida e 

aplicada na educação das almas. No livro de Herculano Pires, “A Pedagogia 

Espírita”, a mesma é definida como aquela que reconhece a criança, o jovem, o 

adulto e todos nós como Espíritos imortais, filhos de Deus, dotados do “germe 

da perfeição”, em constante processo evolutivo através das existências 

sucessivas. É, pois, um Espírito reencarnado, dotado de uma bagagem milenar 

de experiências vividas em outras existências e que renasce para evoluir e 

desenvolver seu potencial interior, rumo à perfeição... É também aquela que 

revela ao Educando a sua verdadeira natureza espiritual, a essência Divina que 

lhe vibra no íntimo da alma. É aquela que propicia ao Educando o “conhecimento 

de si mesmo”, através da Verdade Universal revelada pela Doutrina Espírita. Por 

isso, o conteúdo libertador do Espiritismo deve ser parte integrante do currículo 

de qualquer Instituição Espírita, não apenas como teoria a ser estudada, mas 
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como verdade a ser vivenciada. “Conhecereis a Verdade e a verdade vos 

libertará. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica...” (JOÃO, 8:32) 

É o retorno do amor e da Verdade Universal ao cenário pedagógico da 

humanidade através da coragem de expressar essa Verdade sem preconceitos, 

sem meias verdades, como o fez Eurípedes Barsanulfo. A vivência do amor e 

conhecimento da Verdade Universal são indispensáveis ao conhecimento de si 

mesmo, e, portanto, ao desenvolvimento das qualidades íntimas da alma, das 

potências do Espírito. 

A Casa Espírita representa hoje a Escola Espírita em toda a sua 

simplicidade, beleza e dinamismo espiritual, vivendo o amor e iluminando o 

coração e a mente das crianças, dos jovens, dos adultos e mesmo do Espírito 

desencarnado, pois somos todos, em essência, Espíritos em evolução. 

Da mesma forma, não existe escola espírita se não incluir em seu 

currículo esse conhecimento libertador da verdade espiritual de nossas vidas, 

dessa Verdade Universal contida na Doutrina Espírita, como o fez Eurípedes 

Barsanulfo. Auxiliar, pois, o Espírito com a verdade absoluta de nossa existência 

espiritual é nossa tarefa prioritária. É nosso compromisso com Jesus, com 

Kardec e com a nossa própria consciência. 

Os princípios da Pedagogia Espírita encontram-se presentes na tradição 

filosófico-pedagógica ocidental, desde Sócrates, com a sua prática da 

maiêutica1, de extrair a luz espiritual de dentro do educando, convocando-o a 

construir por si mesmo a sua perfeição moral e seu conhecimento do mundo e 

de si. Liberdade, emancipação do homem e da criança, relação amorosa entre 

educador e educando, engajamento do educador na transformação do indivíduo 

 
1Maiêutica - A palavra grega maieutikós significa o que diz respeito ao parto, ou à arte de partejar; 
assim, Sócrates, mestre que era, como a parteira, ajudava o discípulo a dar à luz às ideias, às 
ideias que já se acham em sua alma, como o filho no ventre materno. A maiêutica, um método 
de ensino socrático no qual o professor se utiliza de perguntas que se multiplicam para levar o 
aluno a responder às próprias questões. É uma técnica de ensino fantástica, que atinge 
resultados excelentes. Tem a vantagem de funcionar como verdadeiro exercício mental para o 
estudante, que, utilizando seus próprios conhecimentos, desenvolve a capacidade associativa, 
otimizando recursos na estruturação de mecanismos de raciocínio lógico. 
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e da sociedade – são alguns aspectos dessa linha que vem se constituindo no 

decorrer dos séculos no Ocidente – e que teve como representante máximo a 

figura de Jesus. 

Mais diretamente, porém, a Pedagogia Espírita remonta a três grandes 

precursores: 1) Jan Amos Comenius (1592-1670); 2) Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778); e 3) Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Rivail, depois 

conhecido como Kardec, era discípulo de Pestalozzi, que recebeu influências de 

Rousseau e Comenius. Esta ascendência histórica nos faz encontrar o fio 

condutor que desemboca no Espiritismo e, portanto, na Pedagogia Espírita.  

Podemos considerar dois marcos históricos da constituição da Pedagogia 

Espírita no Brasil. 

O primeiro é o surgimento do Colégio Allan Kardec, fundado por 

Eurípedes Barsanulfo, em Sacramento (MG), em 1907. A proposta de uma 

escola de vanguarda, com um educador afetivo, com uma educação livre e ativa, 

participativa e ética, com desenvolvimento do espírito crítico, científico e de uma 

profunda espiritualidade – tudo isso mostra claramente a Pedagogia Espírita no 

seu primeiro e no seu melhor momento até agora. Contemporânea de Eurípedes, 

foi a educadora Anália Franco que fundou várias escolas no Estado de São 

Paulo, apresentando alguns elementos que apareceriam na proposta 

pedagógica espírita. 

Outra iniciativa importante foi realizada pela professora Marília Ferraz de 

Almeida Barbosa, esposa do educador e espírita Leopoldo Machado de Souza 

Barbosa, que, em 25 de dezembro de 1940, criou junto a outros trabalhadores 

do Centro Fé, Esperança e Caridade, da cidade de Nova Iguaçu (RJ), o "Lar de 

Jesus", constituído como um "asilo para crianças desamparadas, e bem assim 

para a velhice", mas que oferecia educação para os internatos por meio do 

Colégio Leopoldo, da mesma cidade, dirigido por Leopoldo Machado. Como líder 

espírita que era, o modelo institucional do Lar de Jesus espalhou-se pelo Brasil 

e muitas outras escolas espíritas foram constituídas, quase compreendidas 
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como um dever de todo Centro Espírita. 

No livro "Caravana da Fraternidade", Leopoldo Machado narrou as 

inúmeras escolas espíritas que visitou nos trabalhos realizados pelos Estados 

do Norte e Nordeste no Brasil, a fim de difundir o Pacto Áureo e consolidar o 

projeto de união e unificação almejado. 

O esposo de Marília Barbosa defendia que, fundamentado nos sólidos 

conhecimentos espíritas que possuía, "se houvesse mais escolas espíritas do 

que centros, o Espiritismo estaria muito mais próximo de cumprir com sua missão 

de regenerar a humanidade" (MACHADO, 1955, p. 111). 

Até os anos de 1970 a multiplicação de "Lares de Jesus", no formato de 

escola profissionalizante e creche, se difundiram com rapidez no Brasil, sendo 

que, em Santa Catarina, exemplificam essa proposta educacional de base a 

SERTE: Educandário Lar de Jesus (1969 - ativa), em Florianópolis, Casa da 

Esperança (Laguna - 1976 - 20002), Escola de Ensino Básico Joana D'Arc 

(Mafra, 1917 - 1960) e, na mesma cidade funciona o Educandário Eurípedes 

Barsanulfo.  

Outro marco foi a formulação teórica da Pedagogia Espírita – com a 

criação do termo – feita por José Herculano Pires. O jornalista, filósofo e escritor 

paulista lança no início da década de 70, a revista Educação Espírita, na qual 

escreve vários artigos de grande alcance teórico e prático sobre uma nova 

educação e Pedagogia Espírita. Mais tarde, postumamente, seria publicado o 

seu livro Pedagogia Espírita, (1985), reunindo todos os seus escritos sobre o 

assunto. Contemporâneos de Herculano, cada qual desenvolvendo uma 

experiência à mesma época da revista Educação Espírita, eram então o médico 

mineiro radicado em Franca (SP), Tomás Novelino, com seu Educandário 

Pestalozzi e o militar espírita Ney Lobo, que inaugurou a cidade-mirim no Instituto 

Lins de Vasconcellos (Curitiba). Entretanto, esses pioneiros da prática e da teoria 

 
2Atualmente a instituição chama-se Associação Casa Familiar do Mar de Laguna e não é mais 
mantida pelo Centro Espírita local. 
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da Pedagogia Espírita fizeram seus trabalhos sem maiores repercussões em 

suas respectivas épocas, permanecendo como focos de luz isolados da grande 

massa do Movimento Espírita Brasileiro, muito mais voltado ao assistencialismo 

do que à educação. 

A partir de 1997, porém, reiniciou-se um novo período da Pedagogia 

Espírita, com o lançamento do livro “A Educação Segundo o Espiritismo”, 

elaborado por Dora Incontri, seguindo-se depois a defesa de sua tese de 

doutorado na Faculdade de Educação da USP: “A Pedagogia Espírita, um 

projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas”. Outro importante 

colaborador é o professor Walter Oliveira Alves e suas obras relacionadas à 

educação do espírito e à ação de evangelização infanto-juvenil, como “Educação 

do Espírito” (IDE, 2005) e “ Prática Pedagógica na Evangelização” (IDE, 2008) 

entre outros. A educadora Sandra Maria Borba Pereira também contribui 

permanentemente para essas reflexões, como em seu livro “Reflexões 

Pedagógicas à Luz do Evangelho” (FEP, 2009).  

Sendo assim, a Pedagogia Espírita está posta como ferramenta de 

iluminação e crescimento dos Espíritos em sua jornada de evolução. Segundo 

Alves: 

A Pedagogia corresponde à ciência e à arte de educar, que também pode 

ser definida como o conjunto de teorias, princípios e métodos do processo 

educativo, entretanto é necessário que se conheça o pensar de cada autor, de 

acordo com a sua visão; como concebe a construção do processo educacional. 

(ALVES, 2001) 

José Herculano Pires destaca o diferencial desta proposta com relação às 

demais Pedagogias: 

A Pedagogia Espírita distingue-se das várias Pedagogias religiosas e da 
chamada Pedagogia Geral por incorporar os dados da Ciência Espírita. Esses 
dados são revolucionários por darem (...) uma visão inteiramente nova do 
homem e, portanto, do educando. (...) Na Pedagogia Espírita a concepção 
real do educando vai muito além da concepção pedagógica habitual ou 
comum. A primeira e mais simples definição do educando que ela nos dá 
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provoca um choque e muitas vezes uma repulsa dos que a recebem: ‘O 
Educando é um espírito reencarnado’ (PIRES, 1986, 125 a 133). 

 

Eis, então, o grande diferencial da Pedagogia Espírita - a sua concepção 

de sujeito aprendiz como sendo um espírito reencarnado. 

Segundo Herculano Pires, a Educação do Espírito é, pois, a EDUCAÇÃO 

INTEGRAL DO SER, em todos os seus aspectos como ser biopsicossocial e, 

acima de tudo, espiritual. Corresponde à educação integral, em todos os seus 

aspectos: cognitivo ou intelectual, afetivo e volitivo. 

No aspecto cognitivo, a Doutrina Espírita nos oferece um universo de 

conhecimentos que elabora com naturalidade uma síntese entre filosofia, ciência 

e religião. Percebe-se que o conhecimento possibilitado pelo Espiritismo 

abrange o conhecimento de nós mesmos, do mundo em que vivemos e, ao 

mesmo tempo, do mundo onde viveremos no futuro. Isso inclui praticamente 

todos os ramos do conhecimento humano. As obras de Kardec e de outros 

autores, especialmente André Luiz e Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, 

contêm material de elevadíssimo valor, para os que têm “olhos de ver e ouvidos 

de ouvir”, na linguagem de Jesus. Com certeza, abre novos campos de estudo 

e pesquisa em todas as áreas do conhecimento, especialmente na Educação, 

na Psicologia, na Medicina, nas Artes em geral, elevando nosso nível de 

conhecimento ao aspecto espiritual da vida. 

No aspecto afetivo, faz-nos lembrar da recomendação de Jesus quanto 

ao “amai-vos uns aos outros”, demonstrando o valor do sentimento na elevação 

do ser. Recomenda a prática da caridade como exercício do amor ao próximo; 

incentiva a compreensão de que, embora filhos do mesmo Pai, estamos em 

diferentes estágios evolutivos e, portanto, pensamos de formas diferentes, o que 

requer tolerância, respeito e paciência no trato uns com os outros; faz-nos 

compreender que amar a Deus é amar ao próximo e às Leis Divinas que regem 

os mundos e os seres, respeitando a Natureza e auxiliando o próprio Criador na 

conservação e cuidados necessários com toda a Criação da qual somos parte 
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integrante. 

No aspecto volitivo, fortalece nossa vontade, nossa firmeza interior, 

nossa fé e confiança em nós mesmos e na Providência Divina. Faz-nos 

compreender que a vontade é força criadora em nós mesmos, que intensifica 

nosso pensamento e fortalece nossa ação. 

Portanto, é fundamental que todo trabalhador espírita que se dedica à 

monitoria dos grupos de estudos da Doutrina Espírita esteja empenhado no 

contínuo estudo dos Postulados Espíritas e da Pedagogia, em diferentes 

abordagens teóricas, dialogando com os fundamentos dos pedagogos 

vinculados à Doutrina Espírita. 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

1. No Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.  VI, item 5, o Espírito de 

Verdade transmite ao Movimento Espírita duas orientações fundamentais. Quais 

são? 

a. (  ) Amai-vos e respeitai-vos. 

b. (  ) Respeitai-vos e instruí-vos. 

c. (  ) Instruí-vos e resignai-vos. 

d. (  ) Amai-vos e instruí-vos. 

2. A Doutrina Espírita é a ciência: 

a. (  ) da Alma. 

b. (  ) do Corpo. 

c. (  ) do Movimento Espírita. 

d. (  ) todas as anteriores. 

3. O tríplice aspecto da Doutrina Espírita é sustentado na: 

a. (  ) Biologia, Física e Química. 

b. (  ) Antropologia, Antropomorfismo e Antropocentrismo. 

c. (  ) Ciência, Filosofia e Psicologia. 

d. (  ) Ciência, Filosofia e Religião. 

4. Os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos (L.M. Cap. 3 “Método”, item 28, 

3º) se caracterizam por: 

a. (  ) Os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a 
praticam e aceitam todas as suas consequências. 

b. (   ) Os que no Espiritismo veem mais do que fatos; compreendem lhe 
a parte filosófica; admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. 

c. (  ) Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. 

d. (  ) Os que infundem confiança demasiado cega e frequentemente 
pueril, no que concerne ao mundo invisível. 
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5. A Doutrina Espírita apresenta três aspectos importantes: Filosófico, 

Científico e Religioso. Elabore um breve texto sobre esses aspectos que 

norteiam a Doutrina Espírita e justifiquem por que são inseparáveis. 

 

6. Cite alguns marcos históricos da constituição da Pedagogia Espírita no Brasil. 

 

7. Qual o pressuposto fundamental da Pedagogia Espírita que a distingue de 

todas as outras? 

 

8. Leia o capítulo XIX de O Livro dos Médiuns, e observe como a educação 

mediúnica relaciona-se com a importância do estudo da Doutrina e com a 

Pedagogia Espírita. Sintetize os principais pontos do texto lido. 

 

9. Estude as questões 685 e 780 de O Livro dos Espíritos. A partir desta leitura, 

explique o significado do termo “ensino” preconizado por Kardec e como ele  se 

aplica ao entendimento da Pedagogia Espírita. 

 

10. A Pedagogia Espírita remonta a três grandes precursores, Jan Amos 

Comenius (1592-1670), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827). Pesquise a respeito destes pensadores e escreva um 

breve resumo comparativo de suas ideias. 

 
 

 

 

 



27 

27 

 

 

Versão 2021 - Vice-presidência de Educação e Difusão 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 2 – ESTUDO SISTEMATIZADO DA 

DOUTRINA ESPÍRITA 

 

 

 

 

 

2.1 ESTUDO CONTINUADO DA DOUTRINA ESPÍRITA: 

CONCEITUAÇÃO, OBJETIVOS E ESTRUTURA 

 

2.2 PROGRAMAS DE ESTUDO DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA 

BRASILEIRA-FEB 
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2.1 Estudo continuado da doutrina espírita: conceituação, 

objetivos e estrutura 

 

A necessidade de sistematização do estudo do Espiritismo foi entrevista 

por Allan Kardec, conforme se lê no “Projeto 1868”, inserido em Obras Póstumas: 

Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver 
os princípios da Ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios (...). 
Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o 
futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. 

 

Nas palavras de Kardec, um curso regular de Espiritismo exerceria “capital 

influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências”. Eis o 

motivo:  o crivo da razão é o princípio básico de aceitação das ideias espíritas, a 

divulgação do Espiritismo reclama a formação de adeptos esclarecidos, que 

sejam capazes de manter a Doutrina isenta dos erros e dos desvios causados 

pela ignorância. 

Com o passar do tempo, a urgência de se organizar um estudo metódico 

do Espiritismo foi se impondo, notadamente3 no Brasil, à medida que se ia 

intensificando a procura das Casas Espíritas pelo público. Esse afluxo4 crescente 

de pessoas em busca da informação doutrinária, causado em grande parte pela 

ampla divulgação do Espiritismo, passou a preocupar os líderes do Movimento 

Espírita. Tornava-se necessário proporcionar aos frequentadores do Centro 

Espírita a oportunidade de estudarem o Espiritismo de forma sistematizada, 

quando os conteúdos doutrinários lhes seriam apresentados ordenadamente, 

obedecendo a uma sequência lógica de assuntos inter-relacionados. 

Não faltou o apelo do Plano Espiritual no mesmo sentido, tanto que o 

Espírito Angel Aguarod, em mensagem recebida em 1977, na Federação Espírita 

do Rio Grande do Sul, enfatiza: 

Cabe, pois, aos espíritas, responsáveis pelo Movimento Espírita, uma ampla 
tarefa de divulgação das obras básicas da Doutrina, promovendo um estudo 
sistemático, com chamada de atenção para os aspectos que estão colocados 
à margem, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e 
bases do Espiritismo e de sua missão. Recomendaríamos, portanto, o estudo de 
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um plano amplo no sentido de esclarecer os mais responsáveis pela dinamização 
do Movimento Espírita, da importância do estudo, da interpretação e da vivência 
do Espiritismo. Não é possível erigir um monumento doutrinário, como é o da 
Revelação Espírita, deixando-nos levar, a cada dia, por ideias que sopram de 
todos os lados, sem direção, qual vendaval que tudo derruba na sua passagem. 
Estamos sendo alertados do plano Mais Alto sobre esse aspecto do nosso 
Movimento, pois dizem nossos superiores, senão nos fizermos vigilantes nesse 
sentido, em pouco tempo o Movimento Espírita, embora conservando o nome, 
nada terá de Espiritismo. Reiterando despretensiosa sugestão, recomendaríamos 
uma GRANDE CAMPANHA, para usar nomenclatura moderna, em torno da 
importância do estudo das obras básicas da Doutrina Espírita. 

 

Bezerra de Menezes alguns anos mais tarde reforçou “um programa de 

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita [...] o programa da atualidade sob a 

inspiração do Cristo” (Mensagem recebida no lançamento da Campanha do 

E.S.D.E. de 1983). 

Ainda se pode considerar nesta introdução o relevante número de obras 

que surgiram no meio Espírita, convocando os irmãos para o estudo aprofundado 

da Doutrina Espírita e proporcionando meios para isso. Entre outras, as obras de 

André Luiz são exemplos deste convite feito à irmandade Espírita. 

 

2.1.1 Estudo Contínuo e Sistematizado da Doutrina Espírita 

Muitas pessoas supõem que E.S.D.E. trata-se apenas das apostilas de 

estudo da Doutrina Espírita desenvolvidas e distribuídas pela FEB. Porém, há 

nisso um engano, pois o estudo sério e contínuo de qualquer assunto o tornará 

sistematizado, ainda mais quando organizado de forma a proporcionar uma 

aprendizagem otimizada a todos que a ele se dedicarem. Portanto, qualquer 

pessoa ou grupo que desenvolver e propuser um modelo de estudo, sério e 

contínuo, dos diferentes aspectos da Doutrina Espírita estará realizando um 

E.S.D.E ou, se desejarem diferenciar, poderá chamá-lo de Estudo Contínuo e 

Sistematizado da Doutrina Espírita. 

Tenhamos clareza disso vendo os diferentes significados dos termos 

desta sigla: 

•  Estudo: aplicação do espírito para aprender. Trabalhos que precedem a 

execução de um projeto. 
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• Estudar: aplicar a inteligência para aprender. Dedicar-se à apreciação, 

analisar. Aplicar o espírito, a memória, a inteligência, para saber ou 

adquirir instrução ou conhecimento. 

• Sistema: disposição das partes ou dos elementos de um todo, 

coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada. 

• Sistematizado: o que foi metodicamente agrupado, formando um corpo 

de Doutrina. 

• Contínuo: que não tem interrupção, realizado em continuidade 

• Estudo contínuo e sistematizado: estudo metódico, gradativo, partindo 

dos conceitos e princípios mais simples para os mais complexos, realizado 

com regularidade e sem interrupções. 

• Estudo sério: “O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que 

se lhe dá”. (Allan Kardec, Introdução, VIII, O Livro dos Espíritos). 

Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as 

nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos
5 
da 

luz. (Emmanuel. Pensamento e Vida. p. 26.) 

Pode-se formular um Estudo Sistematizado de O Livro dos Espíritos ou 

das obras de André Luiz, por exemplo, e isso significa que previamente foi 

realizado um estudo capaz de identificar a disposição das partes e do todo, de 

apontar sua lógica interna e de propor uma abordagem que parta do mais simples 

para o mais complexo dos conceitos, argumentos ou ideias e que, de forma 

coerente, permita uma compreensão do todo e não apenas das partes. O atual 

documento orientador da Área de Estudo do Espiritismo, publicado em 2019, 

amplia os formatos de estudo contínuo e sistematizados que as instituições 

espíritas podem organizar. São eles: Introdução ao Estudo do Espiritismo (IEE), 

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), Estudo da Obra Básica 

(EOB), Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE) e, inclusive, “Outros 

Estudos”. 

Em todos os formatos é salientada a importância do planejamento 

pedagógico dos estudos para o sucesso dos objetivos gerais da compreensão 

da Doutrina Espírita. 
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Logo se vê que a leitura de questão por questão de O Livro dos 

Espíritos, por exemplo, acompanhada de comentários aleatórios, sem o devido 

estudo do conjunto da obra, sem um prévio trabalho de reflexão e relacionamento 

com as outras o b r a s  de respeitáveis autores espíritas não caracteriza um 

Estudo Sistematizado. 

Como a proposta de Estudo Sistematizado gera um trabalho didático, ela 

permite que grupos de estudo se organizem em torno dela e que por meio de 

reuniões, também sistemáticas, ocorra o desenvolvimento do aprendizado. 

A reunião de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita é assim definida: 

Essa reunião é privativa de grupos, objetivando o estudo metódico e contínuo 
da Doutrina Espírita, com programação previamente elaborada, com base na 
Codificação. (Orientação ao Centro Espírita – FEB) 

A troca de experiências resultante das reuniões de estudo é o grande 

mediador6 do processo de aprendizagem e, assim sendo, o estudo contínuo e 

sistematizado possibilita a integração dos menos experientes na dinâmica dos 

estudos espíritas, auxiliados por facilitadores que mediarão o conhecimento do 

Espiritismo, pela promoção do estudo participativo. 

2.1.2 Cronologia de surgimento do E.S.D.E e demais programas 

➢ 1975 - A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo –

USE/SP – lança a Campanha Comece pelo Começo, estimulando o 

estudo das obras básicas do Espiritismo. No Paraná é lançado o 

Programa Centro de Orientação e Educação Mediúnica – COEM, que 

tem por base O Livro dos Médiuns e demais obras da codificação, 

utilizando o processo de aprendizado gradativo e sistemático, partindo 

do simples para o complexo. 

➢ 1976 e 1978 - O Espírito Angel Aguarod, por meio de mensagens ditadas 

em reuniões da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, apresenta e 

reitera7 a sugestão de levar-se a efeito uma grande campanha em torno 

da importância do estudo das obras básicas da Doutrina Espírita. 

➢ 1978 - É lançada a Campanha de Estudo da Doutrina Espírita na 

Federada do Rio Grande do Sul. 



32 

 

Versão 2021 - Vice-presidência de Educação e Difusão 

➢ 1983 - A Federação Espírita Brasileira - FEB, analisando a importância 

da iniciativa, objetividade da sugestão provinda do Mundo Maior e, 

sobretudo, visando a reforçar a necessidade do entendimento correto 

dos princípios doutrinários do Espiritismo, mediante estudo metódico-

disciplinado, lança, em 27.11.1983, em reunião do Conselho Federativo 

Nacional a CAMPANHA DE ESTUDO SISTEMATIZADO DA 

DOUTRINA ESPÍRITA, abrangendo todo o país. No mesmo ano, em 

apoio a esta Campanha, lança as apostilas do Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita. 

➢ 1985 (aprox.) - Difusão de Apostilas para estudo sistematizado da 

Doutrina Espírita, primeira série, com seis níveis de 1985 a 2003. 

➢ 1993 - I Encontro Nacional de Coordenadores do ESDE, em Goiânia. 

➢ 2004 - Novo Programa de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. 

➢ 2019 - Documento de Orientação à Área de Estudos, FEB. 

2.1.3  Objetivos do Estudo Sistematizado e Contínuo 

É fundamental observar que a Campanha de Estudo Sistematizado e 

Contínuo da Doutrina Espírita tem caráter permanente e tem como objetivo maior 

aquele preconizado por Kardec no “Projeto 1868”, publicado em Obras 

Póstumas: 

Podem-se dividir em quatro categorias os objetivos do Estudo Contínuo e 

Sistematizado: 

a) Para o indivíduo:  

➢ Possibilitar um melhor entendimento dos postulados espíritas pelo 

estudo grupal e troca de experiências. 

➢ Promover a socialização pela participação em grupos de estudos. 

➢ Promover a integração nas atividades da Casa Espírita. 

➢ Proporcionar a consciência para a realização da reforma íntima. 

b) Para a Instituição Espírita: 
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➢ Formar trabalhadores esclarecidos e comprometidos com os 

objetivos do Espiritismo em seus diversos aspectos. 

➢ Divulgar a Doutrina Espírita de forma efetiva e dinâmica. 

➢ Possibilitar a vivência do estudo doutrinário. 

c) Para a Doutrina Espírita: 

➢ Viabilizar o seu conhecimento, divulgação e análise criteriosa 

permitindo, assim, sua contextualização e desdobramento a par do 

progresso nas diversas áreas do conhecimento humano, 

mantendo-a atenta à realidade a sua volta e ao cumprimento de 

sua missão de ser o Consolador Prometido. 

d) Para a Sociedade: 

➢ Promover a renovação social pelo amadurecimento dos indivíduos 

e das coletividades mediante o esclarecimento da realidade 

espiritual, sua origem, natureza e destino, bem como suas relações 

com o mundo corporal segundo a visão científica, filosófica e 

religiosa apresentada pela releitura dos conhecimentos humanos à 

luz da Doutrina Espírita. 

Podemos, ainda, desdobrar os objetivos do Estudo Sistematizado e  

contínuo da Doutrina Espírita considerando os ensinamentos da Boa 

Nova: 

Difusão das ideias espíritas – Mateus 16: 15 – “E disse-lhes: Ide por todo 

o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”. 

Fidelidade doutrinária – Marcos 3: 24 e 25 – “Se um reino estiver dividido 

contra si mesmo, tal reino não pode subsistir; se uma casa estiver dividida contra 

si mesma, tal casa não poderá subsistir”. 

Desenvolvimento da fé raciocinada – João 8:32 – “E conhecereis a 

verdade, e a verdade vos libertará”. 

Formação de Espíritas perseverantes - Atos 5:42 – “E todos os dias, no 
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templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo”. 

Formação de expositores da Doutrina – Efésios 4:29 –“Não saia da 

vossa boca nenhuma palavra torpe, e, sim, unicamente a que for boa para 

edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem”. 

Favorecimento da educação mediúnica – I Coríntios 12: 1 –“A respeito 

dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes”. 

Prática da caridade – I Coríntios 13: 1 –“Ainda que eu falasse as línguas 

dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou 

como o sino que tine”. 

Reforma íntima – Mateus 5: 48 –“Portanto, sede vós perfeitos como 

perfeito é o vosso Pai Celeste”. 

Geralmente as atividades de estudo de uma Casa Espírita estavam até os 

anos 2000 subordinadas ao Departamento Doutrinário, o qual era responsável 

pelas atividades de difusão, divulgação e conhecimento da Doutrina Espírita. 

Posteriormente, com o dinamismo das atividades de estudo, este departamento 

foi desdobrado em vários, sendo que as atividades de estudo são de 

responsabilidade do Departamento de Estudos. 

Como um departamento exclusivo ou não, é necessário ter organizadas 

as tarefas e condições abaixo listadas para o desenvolvimento dos estudos 

doutrinários de forma sistematizada na Casa Espírita: 

Programação das atividades – deverá ser montada e divulgada 

previamente. O programa deve conter datas, temas de estudo e dias de 

reuniões, além dos dados dos responsáveis pela tarefa. 

Dias e horários – Deverão ser definidos pela coordenação do 

departamento de estudos, de acordo com a disponibilidade: do Centro Espírita; 

dos Monitores; dos Participantes. O importante é que seja atendida à demanda 

de estudo contínuo a todos os interessados. 

Espaço físico – dependerá da disponibilidade da Casa Espírita. O ideal      

é ter uma sala arejada e iluminada, com cadeiras e mesas ou carteiras móveis 
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que facilitem o estudo em grupo, e equipamentos físicos e eletrônicos, 

conforme as condições de cada Instituição, que permitam melhor estudo e 

dinamicidade das reuniões de estudo. 

Cronograma de encontros – Elaboração de um plano que contemple 

unidades de ensino e quantidade de reuniões para cada tema. Poderão ser 

usados critérios diversos. (Ex.: Um assunto por encontro ou vários, etc.). 

Número de participantes – dependerá sempre da disponibilidade do 

grupo, dos responsáveis e do espaço físico da Casa Espírita. No Documento de 

Orientação à Área de Estudos (2019), é recomendado que as turmas, conforme 

o programa adotado, tenham em torno de 15 a 25 pessoas no máximo. 

Divulgação – aproveitar as palestras públicas e demais reuniões da Casa 

Espírita para fazer, entre os frequentadores, divulgação dos Programas e Grupos 

de Estudo da Doutrina. Confeccionar material de divulgação impressos e 

digitais, esclarecendo a importância do estudo e informando sobre a realização 

e andamento das reuniões. 

Inscrição – realizar no início de cada programa, e sempre que se fizer 

necessário, o registro dos participantes em formulários de inscrição, contendo 

dados específicos do interessado. Estabelecer idade acima de 21 anos como 

limite mínimo para o ingresso e frequência no referido estudo. Esta 

recomendação se prende ao fato de existir programa especial para jovens até 21 

anos – a Juventude Espírita – e também pelo fato de, sendo eclética a faixa etária 

dos integrantes dos grupos de estudos, os participantes muito jovens poderão se 

sentir desmotivados pelo ritmo dos demais estudantes de idade mais avançada.  

Controle de assiduidade – Há necessidade de acompanhamento da 

assiduidade para que sejam tomadas providências de acolhimento e motivação 

aos participantes que tenham maiores dificuldades de acompanhamento das 

reuniões. Igualmente, com a assiduidade o aprendizado será otimizado, pois não 

haverá perda de sequência dos assuntos e nem falta de entrosamento entre os 

participantes. 

Material a ser usado - minimamente a Casa Espírita deverá disponibilizar 
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conjunto das obras básicas para uso coletivo pelos grupos, papel e canetas. As 

apostilas ou obras de estudo também devem constar na biblioteca da instituição 

para permitir o acesso a todos, mesmo àqueles que não possam comprar o 

material de estudo. Os materiais didáticos e r e c u r s o s  tecnológicos são úteis 

para uma melhor produtividade da tarefa e poderão se reproduzidos e adquiridos 

paulatinamente11 mediante trabalho dos próprios grupos de estudo. O 

participante incentivado a ter seu próprio material e consultá-lo durante as 

reuniões, a realizar anotações e pesquisas semanais terá um 

aproveitamento maior, motivação constante e assumirá funções na 

instituição espírita com maior capacitação e senso de responsabilidade.  

Equipe de trabalho –deve ser constituída por espíritas com alguma 

experiência no campo educacional, que se disponham a colaborar no 

Departamento de Estudos, para estimular e assessorar no desenvolvimento dos 

g r u p o s  d e  e studos. Sua função é incentivar, organizar e divulgar a 

Campanha do Estudo Continuado da Doutrina Espírita em conjunto com os 

demais departamentos da Casa Espírita e, mediante as diretrizes do movimento 

espírita organizado, auxiliando na organização e manutenção de GRUPOS DE 

ESTUDO. 

Avaliação (feedback) - Como um processo contínuo, dinâmico e objetivo, 

que permite melhor acompanhamento das atividades planejadas e 

aperfeiçoamento dos trabalhos para os anos seguintes, deve estar integrada no 

calendário das atividades de estudo e ser realizada em todos os níveis como 

auto avaliação. 

2.2 Programas de Estudos da Doutrina Espírita propostos pela 

FEB 

Como apontado acima por muitos anos o único programa de estudos da 

doutrina espírita divulgado e incentivado pelo movimento espírita nacional foi o 

E.S.D.E, após dividido em Programa Fundamental e Complementar, abaixo 

descrito. A partir de 2005 um novo programa foi introduzido o de Estudos 

Aprofundados da Doutrina Espírita ou EADE. Posteriormente, em 2013, foi 
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complementado, em parceria com o Setor de Mediunidade, o programa de 

Mediunidade: Estudo e Prática com duas apostilas, podendo ser ou não, 

conforme critérios de cada Instituição Espírita, uma etapa posterior aos estudos 

do Programa Fundamental.  

Em 2019, considerando a diversidade de estudos existentes nas 

federativas foram acrescidos como programas regulares de estudos Introdução 

ao Estudo do Espiritismo (IEE), Estudo da Obra Básica (EOB) e Outros 

Estudos, fazendo sugestões para a organização de estudo sistematizado e 

contínuo de obras subsidiárias da Doutrina Espírita. Diferente dos primeiros 

programas, os mais recentes não possuem apostilas específicas. 

Vejamos cada um deles. 

A Campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita E.S.D.E. foi 

lançada em Brasília-DF, na reunião anual do Conselho Federativo Nacional de 

novembro de 1983, em atendimento às expectativas do Movimento Espírita. Esta 

Campanha, inicialmente efetivada na forma de seis apostilas de estudo, 

representativas de níveis graduais e sequenciais de aprendizado doutrinário, 

utilizou a técnica do trabalho em grupo como diretriz pedagógica. Atualmente o 

E.S.D.E está efetivado em 3 apostilas, a saber: Fundamental I e II e 

Complementar. 

As apostilas do E.S.D.E. propostas pela FEB são estruturadas em roteiros 

de estudo, organizados por temas em módulos. Estes módulos abordam de forma 

sistemática os temas pertinentes ao estudo básico da Doutrina Consoladora, 

iniciando-se pelos princípios fundamentais e estendendo-se ao estudo do tríplice 

aspecto doutrinário. 

A composição didática do roteiro de estudo é organizada a fim de 

instrumentalizar o monitor a realizar com qualidade o estudo: 

a) Página de rosto: número e nome do módulo; objetivos: geral e 

específico, ideias básicas. Atento aos elementos dessa página o 

monitor poderá analisar a que fins o estudo do tema se destinará e 

fazer as adaptações necessárias, conforme o grupo que dirige 
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b) Sugestões didáticas: indica como aplicar e avaliar o assunto de forma 

dinâmica, segundo os seus objetivos e o seu conteúdo básico. Importa 

que o monitor adapte as dinâmicas, porém sempre as faça a fim de 

que a eficiência dos estudos seja alcançada. Igualmente, deve 

observar os materiais necessários para a realização da dinâmica 

prevista. 

c) Subsídios: consiste num texto, resumindo as ideias principais do 

conteúdo estudado. A extensão é variável, de acordo com a 

complexidade do assunto. 

d) Referências bibliográficas: indicação dos livros e trechos usados na 

composição dos “subsídios”. Deve ser utilizado para o monitor para 

incluir as obras básicas e subsidiárias aos estudos realizados, 

ampliando as abordagens resumidas do tema, presentes no subsídio. 

e) Anexos: Alguns roteiros possuem anexos, glossários e atividades 

extraclasse para incrementar o estudo. Poderá ser usado ou adaptado 

conforme as características do grupo. 

O conjunto didático doutrinário produzido pela FEB para o E.S.D.E. é 

composto de mais três materiais didáticos e de apoio aos monitores: 

1) Sumário dos programas de estudos, que resume o conteúdo dos três 

programas. 

2) Apostila complementar que trata do Movimento Espírita. 

3) Apostila de Técnicas de Ensino. 

A partir de 2005, o E.S.D.E. foi organizado em Programa Fundamental -

Tomos I e II e, ainda, Programa Complementar –Tomo Único. 

Vejamos a seguir a organização deste material: 

Programa Fundamental E.S.D.E – Tomo I: foi organizado para 

contemplar os princípios básicos da Doutrina Espírita e a distinção entre a Lei 

divina e natural. Está composto dos seguintes módulos: 
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Módulo I: Introdução ao Estudo do Espiritismo 

Módulo II: A Codificação Espírita 

Módulo III: Deus 

Módulo IV: Existência e Sobrevivência do Espírito 

Módulo V: Comunicabilidade dos Espíritos 

Módulo VI: Reencarnação 

Módulo VII: Pluralidade dos Mundos 

Habitados 

Módulo VIII: Lei Divina ou Natural 

Módulo IX: Lei de Adoração 

Programa Fundamental E.S.D.E. – Tomo II: cada uma das leis divinas, 

parte 3ª de O Livro dos Espíritos, é contemplada pelo Tomo II desta série. Está 

composto dos seguintes módulos: 

Módulo X: Lei de Liberdade 

Módulo XI: Lei do Progresso 

Módulo XII: Lei de Sociedade e Lei do Trabalho 

Módulo XIII: Lei de Destruição e Lei de Conservação 

Módulo XIV: Lei de Igualdade 

Módulo XV: Lei de Reprodução 

Módulo XVI: Lei de Justiça, Amor e Caridade 

Módulo XVII: A Perfeição Moral 

Módulo XVIII: Esperanças e Consolações 

Programa Complementar E.S.D.E. – Tomo Único: esta apostila conclui 

a série proposta para a nova programação do Curso de Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita. A atualidade dos ensinamentos espíritas pode ser conferida 

nos temas que aborda: 
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Módulo I: Vida no Mundo Espiritual 

Módulo II: Fluidos e Períspirito 

Módulo III: O fenômeno da Intercomunicação Mediúnica 

Módulo IV: Dos Médiuns 

Módulo V: Da Prática Mediúnica 

Módulo VI: Obsessão e Desobsessão 

Módulo VII: Fenômenos de Emancipação da Alma 

Módulo VIII: A Evolução do Pensamento Religioso 

Módulo IX: Movimento Espírita e Unificação 

O Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita - EADE, tem como 

finalidade aperfeiçoar o conhecimento do Espiritismo. Trata-se de um Curso 

destinado às pessoas que demonstram possuir entendimento básico dos 

postulados espíritas e que, espontaneamente, desejam prosseguir nos estudos 

regulares e sistematizados da Doutrina Espírita. 

Segundo a apresentação realizada por Marta Moura, a responsável 

pelo material: 

O estudo teórico da Doutrina Espírita desenvolvido no EADE está 
fundamentado nas obras da Codificação e nas complementares a estas, 
cujas ideias guardam fidelidade com as diretrizes morais e doutrinárias 
definidas, respectivamente, por Jesus e por Allan Kardec. 

Os conteúdos do EADE priorizam o conhecimento espírita e destacam a 
relevância da formação moral do ser humano. Contudo, sempre que 
necessário, tais orientações são comparadas a conhecimentos universais, 
filosóficos, científico se tecnológicos, presentes na cultura e na civilização da 
humanidade, com o intuito de demonstrar a relevância e a atualidade da 
Doutrina Espírita. 

Os objetivos do Curso podem ser resumidos em dois, assim especificados: 

» Propiciar o conhecimento aprofundado da Doutrina Espírita no seu tríplice 
aspecto: religioso, filosófico e científico; 

» Favorecer o desenvolvimento da consciência espírita, necessário ao 
aprimoramento moral do ser humano. 

 

O Curso está organizado em dois programas: Religião à Luz do Espiritismo 
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e Ciência Espírita, organizados em cinco livros, assim especificados: 

Livro 1: Cristianismo e Espiritismo: é organizado com dois módulos: 

Antecedentes do Cristianismo e O Cristianismo. Ao total contém 30 roteiros. 

Livro 2: Ensinos e Parábolas de Jesus – 1ª Parte - está organizado em seis 

módulos: Metodologia para o estudo do evangelho à luz da Doutrina Espírita; Ensinos 

diretos de Jesus; Ensinos por parábolas; Aprendendo com as curas; Aprendendo 

com os fatos cotidianos; Aprendendo com fatos extraordinários. Somam-se 30 

roteiros. 

Livro 3: Ensinos e Parábolas de Jesus – 2ª Parte – está organizado em seis 

módulos: Aprendendo com as profecias; Ensinos diretos de Jesus, Ensinos por 

parábolas; Aprendendo com as curas; Aprendendo com fatos cotidianos; 

Aprendendo com fatos extraordinários. São 33 roteiros, distribuídos nos seis 

módulos, sendo o maior dele o terceiro. 

Livro 4: Espiritismo, o Consolador Prometido – está organizado em quatro 

módulos: Esperanças e consolações; a morte e seus mistérios; os vícios e as 

virtudes; a humanidade regenerada. Ao total somam-se 26 roteiros. 

Livro 5: Ciência e Filosofia Espíritas – este programa faz o fechamento 

dos conteúdos doutrinários do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita – EADE. 

Está organizado em 33 Roteiros, Filosofia e Ciência Espíritas “prioriza os 

aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo, tendo como base os referenciais 

do conhecimento universal que integra os saberes da humanidade terrestre, 

deles retirando subsídios que demonstram a relevância e atualização do 

pensamento espírita”. 

A metodologia de estudo recomendada é de reuniões de estudo 

semanais, de 1hora e 30 minutos a 2 horas, completadas com atividades 

extraclasse: “é de fundamental importância que os participantes façam leitura 

prévia dos temas que serão estudados em cada reunião e, também, realizem 

pesquisas bibliográficas a fim de que o estudo, as análises, as correlações e 

reflexões, desenvolvidas no Curso, propiciem melhor entendimento dos 

conteúdos” (MOURA, 2013). 
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A proposta do PROGRAMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

ESPIRITISMO se caracteriza como um grupo permanentemente aberto a o 

ingresso de novos participantes e que não realizaram estudos sistematizados e 

contínuos anteriormente. Deve ser um grupo menor, de 5 a 15 participantes a 

fim de permitir maior entrosamento e discussão de dúvidas próprias aos neófitos 

da Doutrina Espírita. 

Segundo o Documento Orientador da Área de Estudos: 

O grupo deve funcionar da seguinte forma: O facilitador escolhe o 1º tema 

e mediante diálogo o grupo escolherá o tema da próxima reunião ou dos 

próximos encontros, conforme complexidade do tema. Dinâmicas de grupo e 

materiais diversos de apoio devem ser utilizados, especialmente as obras 

básicas e livros basilares da Doutrina Espírita, ditados por Emmanuel, Joanna 

de Angelis, André Luiz, Vianna de Carvalho, Meimei, Maria Dolores, cuidando 

para não introduzir referências com conteúdo polêmico diante da Doutrina 

Espírita. Contudo, deve ser considerado positivamente que referências externas 

ao Espiritismo sejam abordadas com a devida criticidade e distinções. Deve ser 

evitado a exposição de opiniões pessoais, atendimento fraterno coletivo e outros 

procedimentos que leve ao constrangimento dos participantes ou personalismos 

na condução do grupo.  

Dentre os objetivos: promover acolhimento, consolo e introdução aos 

fundamentos espíritas e, ainda, oferecer base para o ingresso aos demais 

programas de estudo. 

Outro programa é ESTUDO DA OBRA BÁSICA consiste na organização 

de grupos de estudo das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O 

documento que sugere esse programa nacionalmente ressalta a importância 

dessa modalidade de estudo estar em sintonia com as demandas do movimento 

espírita de cada região. Especialmente, salienta que “como todo estudo 

metódico, pressupõe a definição de objetivos que orientem o entendimento do 

conteúdo que já foi selecionado pelo Codificador. Devem ser previstas 

avaliações e replanejamentos das atividades” (2019, p.86). A metodologia de 
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estudo é centrada no diálogo e na recomendação de Allan Kardec: observar, 

analisar, comparar, julgar, sintetizar, concluir, esclarecer, orientar e vivenciar. 

Ainda o novo documento da área de Estudos apresenta um programa 

“Outros Estudos” e que consiste no estudo de obras subsidiárias do Espiritismo, 

a serem estudadas por aqueles que já realizaram os programas de introdução 

ao Espiritismo, como visto acima. Dentre os autores espíritas que possibilitam 

estudo aprofundados dos postulados espíritas, são citados: André Luiz, 

Emmanuel, Joanna de Ângelis, Léon Denis, Manoel Philomeno de Miranda. 

Salienta-se que o estudo desses autores precisa ser dinâmico, amparado nas 

obras básicas e em demais ciências afins. Como no item anterior, a metodologia 

deve firmar-se no observar, analisar, comparar, julgar, sintetizar, concluir, 

esclarecer, orientar e vivenciar. 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

 

1. Assinale nas alternativas abaixo os benefícios que Allan Kardec pretendia 

alcançar com um Curso Regular de Espiritismo. 
 

a. (  ) Exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo. 
b. (  ) Desenvolver os princípios da Ciência. 
c. (  ) Vender mais as obras básicas. 
d. (  ) Difundir o gosto pelos estudos sérios. 

 

2. Assinale entre as alternativas as que melhor conceituam Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita. 
 

a. (  ) Estudo diário e cansativo de todas as obras básicas. 
b. (  ) As apostilas desenvolvidas e distribuídas pela FEB. 
c. (  )  Modelo  de estudo,  sério  e  contínuo  dos  diferentes  aspectos  da  
Doutrina Espírita feito individualmente e de forma aleatória. 
d. (  ) Estudo metódico, gradativo, partindo dos conceitos e princípios 
mais simples para os mais complexos da Doutrina Espírita. 

 

3. Complete com as datas 
necessárias. 

 

a. _ -  Lançamento da Campanha “Comece pelo Começo”, estimulando 

ao estudo das obras básicas do Espiritismo. 

b._    - O Espírito Angel Aguarod reitera a sugestão de levar-se a 

efeito uma grande campanha em torno da importância do estudo das obras 
básicas da Doutrina Espírita. 

c. _ - É lançada a Campanha de Estudo da Doutrina Espírita na 
Federativa do Rio Grande do Sul. 

d   - A Federação Espírita Brasileira - FEB publica o Documento de 
Orientação à Área de Estudos do Espiritismo. 

 

4. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em relação aos objetivos do 
E.S.D.E. 

 

a. (  )  Possibilitar  um melhor  entendimento dos  postulados  espíritas  
pelo estudo grupal e troca de experiências. 
b. (  ) Promover a desintegração nas atividades da Casa Espírita. 
c. (  ) Proporcionar a consciência para a realização da reforma íntima. 

d. ( ) Formar trabalhadores esclarecidos e comprometidos com os 
objetivos do Espiritismo em seus diversos aspectos. 
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e. ( ) Impedir a renovação social pelo amadurecimento dos indivíduos e 
das coletividades mediante o esclarecimento da  realidade  espiritual,  sua  
origem, natureza e destino, bem como suas relações com o mundo 

corporal. 
5. Selecione dois objetivos do estudo sistematizado da Doutrina Espírita e 
disserte sobre sua importância. 

 

6. Quais são os programas de estudo propostos pelo documento de 

Orientação à Área de Estudos do Espiritismo, da FEB? 

 

7. Analise a proposição dos conteúdos do Programa Fundamental, Tomos 
I e II, e indique qual a lógica de organização do conhecimento ali proposta. 

 

8. Em que medida o programa de Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
– EADE complementa os estudos propostos no P rograma Fundamental?  

 

9. Pesquise a questão 798 de O Livro dos Espíritos e relacione-a ao estudo 
contínuo e sistematizado da Doutrina Espírita. 

 

10. Pesquise em uma das obras fundamentais da Doutrina Espírita, salvo 
Obras Póstumas, algum trecho que reforce a importância do estudo para o 

adepto do Espiritismo. 
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MÓDULO 3: O ESTUDO 

 

 

3.1 O QUE É ESTUDAR 

 

3.2 METODOLOGIAS DE ESTUDO 

 

3.3 APRENDIZAGEM 

 

3.4 ATIVIDADES DE APOIO 
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3.1 O que é estudar 

Estudar corretamente é uma arte, na qual o importante não é “quanto 

tempo?”, mas, sobretudo, o “como?” e o “o quê?”. 

Toda pessoa que queira aprender algo, avançar no conhecimento que admira 

e preparar-se melhor para uma tarefa atribuída deveria elaborar um programa de 

estudos conforme suas necessidades. Como no caso de um músico, muitos 

estudos, exercícios e paciência o levarão à perfeição na execução da peça que 

admira. Se no estudo dificuldades são encontradas, o importante é não passar por 

cima delas, mas tentar fundamentar as suas causas e ponderar com quais 

exercícios e/ou estudos esses problemas podem ser superados.  

Quanto mais consciente e aplicadamente o aprendiz se ocupa com seus 

estudos, tanto mais seus esforços darão resultados. O progresso nunca se 

consegue sem dedicação. 

Quem estuda com aplicação e continuidade alcançará seus objetivos. Para 

tal é fundamental exercitar a paciência: nada se consegue de uma hora para a outra. 

Por vezes ocorre a impressão que não há mais nada a aprender. Isto é normal para 

um bom estudante, todavia, este também deduz rapidamente que quanto mais se 

estuda mais se pode avançar no aprendizado. 

O estudo pode ser definido: “como o trabalho do espírito para empreender a 

apreciação ou análise de certa matéria ou assunto especial, adquirindo 

conhecimento”. 

Também lemos nos dicionários que estudar é “fazer o possível para conhecer 

e compreender”, sendo assim, o estudo é sempre uma ação consciente do Espírito, 

princípio inteligente, que o levará à aquisição dos benefícios morais daquele 

aprendizado, quando tal esforço é voltado para o bem. Estudando temos uma ação 

consciente e participativa, de forma positiva e eficaz, diante das situações 
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profissionais, sociais e familiares que se nos apresentam ao longo de nossas 

experiências de espíritos eternos. 

Há cinco regras de grande importância para quem deseja estudar 

seriamente: 

a) Estudar regularmente:  

• Mesmo que sejam cinco minutos por dia ou uma hora por semana, a pessoa 

que adquire o hábito da leitura, da reflexão e dos exercícios, quando for o caso, 

será um conhecedor do tema escolhido em pouco tempo.  

b) Estudar com concentração: 

• Muito ou pouco tempo de estudo semanal importa menos do que a qualidade 

do tempo estudado. 

• Estude tendo metas a alcançar. 

• Escolha com cuidado o tempo destinado ao estudo para que outras tarefas 

não venham importuná-lo. 

• Encontre o local e as condições mais favoráveis possíveis para o estudo. 

c) Estudar com intercalações: 

• Tudo que é demais aborrece e desestimula – saiba parar e descansar sempre. 

• Varie o tema que está estudando, mesmo que ele seja vasto, troque-o para 

não perder o estímulo. 

• Faça diferentes atividades para aprimorar seu estudo, não faça apenas leituras 

seguidas de anotações, por exemplo. Mantenha sua criatividade alerta. 

d) Estudar sistematicamente: 

• Reforçando a regra nº1, crie uma rotina de estudo atacando seus pontos mais 

fracos e favorecendo os mais fortes. 
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• Não estude o que você já sabe, proponha-se desafios. 

• Crie uma atividade de estudo com um colega, isso o comprometerá ao 

trabalho. 

 

e) Estudar com alegria: 

• Imagine os bons resultados dos estudos a fazer e encha-se de entusiasmo e 

alegria. 

• Ame o que você estuda e estude o que você ama. 

• Partilhe o seu aprendizado com os outros e os contagie. 

Lembrando o codificador, reforçamos o que apresentamos até aqui: 

Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, 
o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos 
os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem 
moral, é, em si mesmo, uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser 
aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. (...) A quem não se 
limite a ficar na superfície, são necessários, não algumas horas somente, mas 
meses e anos, para lhe sondar todos os arcanos. Dirão eles com certeza que não 
lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que 
reclamam. Está bem; nada a isso os constrange. Mas, quem não tem tempo de 
aprender uma coisa não se mete a discorrer sobre ela (...). (Allan Kardec. O Livro 
dos Médiuns. 1ª parte. Cap.II, item13) 

 

3.2 Metodologias de estudo 

Algo fundamental para se alcançar os bons resultados que um estudo sério 

proporciona e definir com clareza uma metodologia de abordagem do tema a ser 

estudado. A metodologia adequada garantirá a eficácia do estudo realizado, 

fazendo com que o aprendizado desejado se dê de forma mais rápida, direta e 

proveitosa. Para cada objetivo há uma metodologia mais eficiente que outras. 

 

Por isso, ao se falar em estudo, é preciso se ater à importância da escolha 



51 

 

VERSÃO 2021–Vice-presidência de Educação e Difusão 

da metodologia correta e isto se aplica integralmente ao estudo do Espiritismo, pois 

sua vastidão e profundidade não serão contempladas senão a partir de um trabalho 

metodológico bem estruturado. Ser professor, instrutor ou monitor exige a escolha 

de uma boa metodologia para que o processo de aprendizado seja eficaz, 

alcançando os objetivos propostos pelo grupo de estudo. 

3.2.1 Definição e importância da “Metodologia” 

Metodologia - (do gr. Méthodos, método+log (o) +ia). A arte de dirigir o 

espírito na investigação da verdade. Filos. Estudo dos métodos e, especialmente, 

dos métodos das ciências. 

Método - (do gr. Méthodos - caminho para chegar a um fim). Caminho pelo 

qual se atinge um objetivo. 

Método significa caminho para algo, uma ação encaminhada a um fim, um meio 
para conseguir um objetivo determinado. Os métodos didáticos sempre revelam 
uma determinada posição filosófica, psicológica, sociológica ou científica. (...) 
Método é um modo de conduzir a aprendizagem, buscando o desenvolvimento 
integral do educando, através de uma organização precisa de procedimentos que 
favoreçam a consecução dos propósitos estabelecidos.  (SANT’ANNA, Ilza 
Martinse MENEGOLLA, Maximiliano. Didática: Aprender a Ensinar. SP. Ed. 
Loyola. 1991. p. 45 e 46). 

 

O Codificador conhecia com profundidade toda a importância da 

metodologia, tanto que as obras básicas do Espiritismo contêm metodologias de 

aprendizado dos princípios doutrinários evidentemente eficazes. Como deixou 

registrados seu eminente professor: “Tens tudo dentro de ti próprio. No mais íntimo 

do teu ser reside nas faculdades que Deus te deu para que te sirvas sempre delas” 

(PESTALOZZI apud SOUZA, 2002). 

É através da escolha de uma boa metodologia que o conhecimento é 

sistematizado de forma a proporcionar os resultados desejados, no tempo 

esperado. Há diferentes metodologias de organização do conhecimento que 

proporcionarão a sua sistematização, como já explorado no módulo anterior. 



52 

 

VERSÃO 2021–Vice-presidência de Educação e Difusão 

No caso do processo de ensino e aprendizagem, as metodologias 

desenvolvidas envolvem três aspectos: 

a )  A abordagem do conteúdo; 

b) O uso de recursos didáticos e humanos; e 

c) A aplicação de técnicas de ensino, que podem explorar as dinâmicas de grupo, 

por exemplo. 

Todo tema de estudo pode ser abordado por diferentes ângulos, o que 

implicará a possibilidade de análise, discussão e conclusão peculiar. 

Como no caso do tema reencarnação, vejamos alguns exemplos. 

1. Se abordado a partir da ideia da justiça divina, ele pode ser tratado a partir da 

exploração das diferentes modalidades de provas e expiações que podemos 

gozar num processo reencarnatório, as quais não resultaram de uma escolha 

aleatória do Criador ou do acaso das combinações celulares, mas sim dos 

compromissos evolutivos firmados pelo espírito que reencarna. 

2. Se a proposta for de comprovar a veracidade da reencarnação, o que mais 

importa é o estudo de casos de crianças e adultos que mantém lembranças 

nítidas de vidas anteriores o que, inclusive, foram verificadas e atestadas por 

investigações seríssimas. 

Assim também é o caso da escolha dos recursos didáticos e humanos na 

formulação da metodologia a ser aplicada no desenvolvimento do estudo do tema. 

Aproveitando os exemplos acima, poderia se buscar recursos como narrações dos 

livros de André Luiz nos quais constam casos de escolhas de provas e novas 

reencarnações para tratar do tema da justiça divina3. Já no segundo exemplo, uma 

excelente metodologia seria trazer documentários ou livros produzidos sobre 

 
3 Veja o livro “Ação e Reação” – disponível em: 
 http://www.espiritoimortal.com.br/espirito_imortal/acao-e-reacao.pdf. Acesso 11/01/2019. 

http://www.espiritoimortal.com.br/espirito_imortal/acao-e-reacao.pdf
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crianças que se lembram de suas famílias, locais de moradia e outros eventos de 

suas vidas passadas4. Se fosse possível trazer uma pessoa que realizou esse tipo 

de pesquisa para debater o assunto com o grupo, o aprendizado seria ainda mais 

eficiente ou mesmo documentários e outros vídeos digitais disponíveis. 

Da mesma forma, a escolha por realizar uma aula com um vídeo, uma 

exposição participativa ou com uma dinâmica de grupo dependerá dos objetivos 

propostos e que dirigem a organização metodológica do estudo. Mais detalhes e 

exemplos serão desenvolvidos no módulo 8. 

Finalizando, é importante lembrar que a característica principal do estudo 

sistematizado da Doutrina Espírita é a participação de todos os interessados no 

processo de aprendizagem, por meio de:  

1. Estudos em grupo; 

2. Leitura de variadas obras;  

3. Análise das obras da codificação e subsidiárias; 

4. Debates produtivos e fundamentados; 

5. Permanente troca de ideias entre participantes e monitores. 

Todos somos aprendizes. E todos podemos também ensinar. Não se trata, 

portanto, de um ciclo de estudos com palestras, exposições, mas de um 

envolvimento efetivo de todos os participantes, buscando o conhecimento e a 

consolação, objetivo maior da Doutrina Espírita, conforme podemos notar pelo texto 

de Allan Kardec: 

O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem 
compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, 
porque tange acorda mais sensível do homem: a da sua felicidade, mesmo neste 

 
4 Veja a interessante história de Omm Seti em: 
 http://arqueologiaegipcia.com.br/2013/08/19/ommseti/ Acesso em: 11/01/2019. Outro site 
apresenta uma lista com filmes que tratam com maior ou menor fidelidade à doutrina espírita as 
questões da reencarnação e da sobrevivência do espírito após a morte. 
https://www.asomadetodosafetos.com/2016/05/10-filmes-espiritualistas-que-vao-te-fazer-sentir-e-
pensar.html. Acesso em: 11/01/2019. 

http://arqueologiaegipcia.com.br/2013/08/19/ommseti/
https://www.asomadetodosafetos.com/2016/05/10-filmes-espiritualistas-que-vao-te-fazer-sentir-e-pensar.html
https://www.asomadetodosafetos.com/2016/05/10-filmes-espiritualistas-que-vao-te-fazer-sentir-e-pensar.html
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mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. 
Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o 
compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem: à 
parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me 
havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução 
racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela 
me dá calma, firmeza, confiança; livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de 
tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais (KARDEC, O Livro 
dos Espíritos, Conclusão). 

 

3.3 Aprendizagem 

 

O processo de aprendizagem pode ser definido de forma sintética como o 

modo pelo qual os seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem 

competências e mudam o comportamento. Contudo, a complexidade desse 

processo dificilmente pode ser explicada apenas através de recortes do todo. O 

estudo e pesquisa da aprendizagem são realizados pela psicologia, com especial 

destaque aos trabalhos de Jean Piaget (1896 -1980). 

Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um processo integrado que 

provoca uma transformação qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. 

Essa transformação se dá através da alteração de conduta de um indivíduo, seja 

por condicionamento operante, experiência ou ambos, de uma forma razoavelmente 

permanente. As informações podem ser absorvidas através de técnicas de ensino 

ou até pela simples aquisição de hábitos. O “ato ou vontade de aprender” é uma 

característica essencial do Espírito, pois somente este possui o caráter intencional, 

ou a intenção de aprender; “dinâmico”, por estar sempre em mutação e procurar 

informações para a aprendizagem; “criador”, por buscar novos métodos visando à 

melhora da própria aprendizagem, por exemplo, pela tentativa e erro. 

Outro conceito de aprendizagem é uma mudança relativamente durável do 

comportamento, de uma forma mais ou menos sistemática, ou não, adquirida pela 

experiência, pela observação e pela prática motivada. O ser humano nasce 
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potencialmente inclinado a aprender, necessitando de estímulos externos e internos 

(motivação, necessidade) para o aprendizado. Há aprendizados que podem ser 

considerados natos, como o ato de aprender a falar, a andar, necessitando que ele 

passe pelo processo de maturação física, psicológica e social. Na maioria dos 

casos, a aprendizagem se dá no meio social e temporal em que o indivíduo convive; 

sua conduta muda, normalmente, por esses fatores, e por predisposições genéticas. 

César Said (2014) esclarece que diferentes autores, ao escreverem sobre o 

desenvolvimento humano, assinalaram etapas, fases ou estágios pelos quais uma 

criança passa até alcançar o amadurecimento biopsicossocial de que seja capaz. 

O amadurecimento, para alguns pesquisadores, criará condições de aprendizagem. 

Para outros, a aprendizagem ocorrendo é que criará condições para que haja o 

desenvolvimento. E, para uma terceira linha de pensadores, os dois processos, 

aprendizagem e desenvolvimento, ocorrem simultaneamente, não sendo possível 

demarcar com precisão quando um e outro se dão. Entre os importantes 

pesquisadores estão: Jean Piaget (1896-1980), Lev Seminovitch Vygotsky (1896 -

1934), Anna Freud (1895 -1982), Henry Wallon (1879 -1962). 

A bibliografia espírita fartamente expõe sobre a evolução do espírito e seu 

constante processo de aprendizado em busca do aprimoramento moral e intelectual 

que deve realizar consigo.  Neste sentido, Léon Denis lembra que: 

A grande lei da evolução, que rege todos os seres, deve também servir de base 
a toda organização social. Cada um tem o direito a uma situação relativa às suas 
aptidões e suas qualidades morais. Ora, é a aquisição que trazemos de nossas 
vidas anteriores que a educação espírita poderia esmerilhar. 

 

Walter Oliveira Alves (2008) considera a evolução mediante as questões 

pedagógicas e completa: 

Em todo processo evolutivo a mola mestra é a vontade do Espírito, que mobiliza 
suas energias interiores para essa ou aquela direção (...) Nosso conhecimento 
das necessidades básicas de cada etapa reencarnatória, os interesses que o 
Espírito manifesta, suas tendências e aptidões são a base para a preparação do 
seu processo educativo (ALVES, 2008, pp 28 e 29). 
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Movido pela vontade, estimulado por sua natureza interna destinada à 

comunhão com as Leis Divinas, todo Espírito é apto a aprender e tem mecanismos 

adequados para realizar esse intento. Por isso, Walter Alves acrescenta: 

A educação, em sua essência, não é um simples processo de construção de um 
conhecimento acumulado pelas gerações anteriores, mas um processo de 
transformação e crescimento, e que vai além do conhecimento acumulado. É 
preciso, pois, educar para a mudança (...) A nova educação deve, pois buscar 
ativar a força criadora do Espírito, a maior força que existe no ser – força 
ativadora da vontade, energia anímica volitiva, força de impulsão e, ao mesmo 
tempo, de atração, pois além de impulsionar para frente e para cima, atrai os que 
seguem à retaguarda no mesmo impulso de progresso e mudança crescente no 
sentido progressivo. (ALVES 2008, pp. 30 e 31). 

Levando em conta essas importantes considerações, pode-se propor que a 

aprendizagem na visão espírita coaduna os preceitos biológicos e psicológicos do 

amadurecimento do corpo físico para a compreensão da realidade material em 

torno do aprendiz, mas, sobretudo, o amadurecimento do senso moral, conquistado 

por meio das inúmeras reencarnações e suas respectivas experiências cognitivas 

e emocionais que, gradativamente substitui a simplicidade e ignorância iniciais 

pelos nobres sentimentos e conhecimento da realidade transcendental do universo 

interno e externo ao Espírito. Para tanto, é fundamental que a vontade do ser imortal 

se coloque à disposição dessa mudança permanente do ponto de partida para a 

integração às Leis Divinas da vida, criando novas perspectivas e compreensões de 

sua existência, meios e fins transcendentais. 

Concluindo, Walter Alves assevera: “A educação do Espírito nos apresenta 

o processo de desenvolvimento gradual e progressivo das potências do Espírito. É 

a educação para a mudança, para o progresso, para a transformação gradual, rumo 

à perfeição” (p. 33). 

3.3.1 Concepções relativas aos processos de aprendizagem 

Considerando o estudo comparativo da professora Agnela da Silva Giusta 

(2013), apresenta-se abaixo a síntese por ela elaborada e cuja compreensão 
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detalhada exige leituras além desta apostila. 

O fundamento central e seu percurso histórico: 

O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em 
Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no pressuposto 
de que todo conhecimento provém da experiência. Isso significa afirmar o 
primado absoluto do objeto e considerar o sujeito como uma tábula rasa, uma 
cera mole, cujas impressões do mundo, fornecidas pelos órgãos dos sentidos, 
são associadas umas às outras, dando lugar ao conhecimento. (...)  

 

A escola behaviorista: 

Em virtude de sua epistemológica, tais investigações formam o corpo do que se 
chama associacionismo, cuja expressão mais imponente é o behaviorismo, tanto 
em sua versão mais clássica, quanto em sua versão contemporânea. A meta do 
behaviorismo sempre foi a construção de uma psicologia "científica", livre da 
introspecção e fundada numa metodologia "materialista" que lhe garantisse a 
objetividade das ciências da natureza. Nessa via de interpretação, ganha sentido 
a definição de aprendizagem como "mudança de comportamento resultante do 
treino ou da experiência". Aqui, tem-se uma definição em que a dissolução do 
sujeito do conhecimento é evidente. (...). Entende-se, assim, porque o 
behaviorismo, corrente cujas primeiras sistematizações foram realizadas por 
Watson, nasce apoiado nos trabalhos de Pavlov acerca do condicionamento 
respondente. 

 

A escola da Gestalt 

O conceito positivista de aprendizagem que acabamos de expor é inteiramente 
refutado pela gestalt, uma corrente psicológica que nasce na Alemanha, no 
princípio do século (com Wertheier) e que encontra terreno fértil nos Estados 
Unidos, onde passaram a trabalhar três dos seus maiores expoentes: Koffka, 

Kohler e Lewin. A gestalt opõe-se ao behaviorismo por ter um 

fundamento epistemológico de tipo racionalista, ou, mais 

precisamente, por pressupor que todo conhecimento é anterior à 

experiência, sendo fruto do exercício de estruturas racionais, pré-

formadas no sujeito. Se a unilateralidade do positivismo consiste em 

desprezar a ação do sujeito sobre o objeto, a do racionalismo consiste 

em desprezar a ação do objeto sobre o sujeito. Ambas as posições, 

portanto, cindem os dois pólos do conhecimento de modo irremediável. 

 

As duas concepções predominantes nas escolas são bastante distantes da 
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compreensão espírita e como a própria Giusta diz “reducionista”, pois o 

behaviorismo reduz o ser humano ao comando que recebe, enquanto a Gestalt, 

“como uma teoria racionalista, faz o contrário”. 

A terceira via apontada é a da Epistemologia Genética, em que Piaget é o 

grande marco. Segundo essa concepção: 

[...] o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de 
uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções sucessivas 
com elaborações constantes de estruturas novas. (PIAGET, 1976, prefácio. 
Apude GIUSTA, 2013).  

A polarização objeto – sujeito ou sujeito-objeto, a teoria de Piaget, considera 

que os dois termos não se opõem, mas se solidarizam, formando um todo único. 

As ações do sujeito sobre o objeto e deste sobre aquele são recíprocas.  

O ponto de partida não é o sujeito, nem o objeto, e, sim, a periferia de ambos; 
assim, o desenvolvimento da inteligência vai-se operando da periferia para o 
centro, na direção dos mecanismos centrais da ação do sujeito (dando lugar ao 
conhecimento lógico-matemático) e das propriedades intrínsecas do objeto 
(dando lugar ao conhecimento do mundo). (...) para Piaget, o sujeito constitui 
como o meio uma totalidade, sendo, portanto, passível de desequilíbrio, em 
função das perturbações desse meio. Isso o obriga a um esforço de adaptação, 
de readaptação, a fim de que o equilíbrio seja restabelecido. A adaptação, ou o 
restabelecimento do equilíbrio, comporta dois processos distintos, porém 
indissociáveis, que são a assimilação e a acomodação. 

Numa concepção que coloca em jogo a dimensão social (sociogênese) e a 

psicológica (psicogênese), Piaget teve suas teorias completadas por Wallon e 

Vygotsky. Para Wallon, a passagem do orgânico ao psíquico, que equivale à 

síntese entre o individual e o social, deve ser abordada por meio de quatro 

elementos estreitamente interligados: a emoção, a motricidade, a imitação e o 

social. 

A emoção permite à criança nascer para a vida psíquica, por ter como função 
inicial a comunhão com o outro, (...) A motricidade é, então, para Wallon, o tecido 
comum e original de onde procedem as realizações da vida psíquica. Essa 
primeira fase das trocas do indivíduo com os outros, e com o mundo em geral, 
corresponde a um tipo de inteligência discursiva, cuja manifestação inicial é a 
representação. A imitação é o elemento responsável pela superação dum tipo de 
inteligência pelo outro. (...). Em toda a extensão da obra de Wallon, encontra-se 
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a preocupação de concentrar suas análises em processos, por considerar que é 
o confronto do indivíduo com a sociedade que é a construção da inteligência.  

E, para finalizar, o pensamento de Vygotsky que utilizou o método histórico-

crítico afirma que: 

Todas as funções psicointelectuais superiores se apoiam de dois modos no curso 
do desenvolvimento da criança: por um lado, nas atividades coletivas, como 
atividades sociais, isto é, como funções interpsíquicas; por outro lado, nas 
atividades individuais, como propriedades do pensamento da criança, isto é, 
como funções intrapsíquicas (VYGOTSKY, 1973, p. 160). 

O que condiz com a concepção espírita: é a perspectiva humanista que 

valoriza o potencial humano, assumindo-o como ponto de partida para a 

compreensão do processo de aprendizagem. Considera que somos portadores de 

livre-arbítrio, ampliado gradativamente, na medida em que o senso moral 

amadurece. A aprendizagem é vista como algo próprio do princípio espiritual, que 

fundamenta o processo evolutivo, manifestado pela vontade e consciência 

adquirida. 

Os princípios que regem tal abordagem são a autodireção e o valor da 

experiência no processo de aprendizagem. Logo, toda aprendizagem se  dá  

apenas  quando  significativa, valorizando a compreensão em detrimento da 

memorização, tendo em conta as características do sujeito, as suas experiências 

anteriores e as suas motivações.  

Além disso, na perspectiva dos objetivos da encarnação, como dito na 

resposta à questão 132 do Livro dos Espíritos:  

Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para 
uns, é expiação; para outros, missão (...) Visa ainda outro fim a encarnação: o 
de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da 
criação (...) É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. 
(L.E., 2ª parte. Cap. 2, q. 132) 

Assim, como desde Piaget se considera que as pessoas aprendem 

observando os demais no contexto social, dessa forma a aprendizagem se dá em 

função da interação da pessoa, do ambiente e do comportamento. 
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3.3.2 Fatores que facilitam o processo de aprendizagem 

A aprendizagem é facilitada por diferentes fatores, como motivação, 

conhecimentos prévios, quantidade de informação, diversidade de atividades, 

planejamento e organização, cooperação. Vejamos alguns destes elementos em 

mais detalhes: 

a) Motivação 

Aprende-se melhor e mais depressa se houver interesse pelo assunto que 

se estuda. Motivado, um indivíduo possui uma atitude ativa e empenhada no 

processo de aprendizagem e, por isso, aprende melhor. A relação entre a 

aprendizagem e a motivação é dinâmica. 

b) Conhecimentos anteriores 

Os conhecimentos anteriores que um indivíduo possui sobre um assunto 

podem facilitar a aprendizagem. Há aprendizagens, que não concretizadas 

previamente, não possibilitarão o avanço na complexidade do tema. Por exemplo, a 

noção de quantidade, caso esse conhecimento não seja adquirido, a aprendizagem 

de cálculos ficará inviável. Uma nova aprendizagem só se concretiza quando o 

material novo se incorpora, relaciona-se com os conhecimentos e saberes já 

consolidados. 

c) Quantidade de informação 

A possibilidade de o sujeito aprender novas informações num mesmo 

momento é limitada.  É necessário proceder-se a uma seleção da informação 

relevante, organizando-a de modo a ser compreendida e admitida gradativamente. 

d) Diversidade das atividades 

Quanto mais diversificadas forem as abordagens de um tema, quanto mais 

diferenciadas as tarefas, maior é a motivação e a concentração e melhor decorre a 
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aprendizagem, por isso monólogos do monitor são desfavoráveis à aprendizagem. 

e) Planejamento e organização 

A forma como o conteúdo de um determinado conhecimento é 

apresentada poderá facilitar ou dificultar sua aprendizagem. O planejamento e 

uma boa organização são essenciais para uma aprendizagem bem-sucedida. Do 

mais simples e conhecido, para o mais complexo e abstrato são caminhos mais 

seguros. 

f) Cooperação 

A forma como cada ser humano encara um problema e a forma como o 

soluciona é diferente. Por isso, determinados tipos de problemas são mais bem 

resolvidos, e a aprendizagem é mais eficaz se existir trabalho de forma cooperativa 

com os outros. A aprendizagem cooperativa implica a interação e a ajuda mútua, 

possibilitando a resolução de problemas complexos de forma mais eficaz e 

elaborada. 

3.3.3 Tipos de aprendizagem 

Cada pessoa apresenta um conjunto de estratégias cognitivas ou tipos de 

inteligência que mobilizam em seu  processo de aprendizagem. Em outras 

palavras, cada pessoa aprende a seu modo, estilo e ritmo. Embora haja 

discordâncias entre os estudiosos, existem diferentes tipos de aprendizagem. 

Concentrando-se na teoria das inteligências múltiplas5, identificaram-se nove tipos: 

1 – Lógico-Matemática: capacidade de discernir padrões lógicos ou 

 
5 Os sete tipos de aprendizagem estão diretamente relacionados à Teoria das Inteligências 
Múltiplas, desenvolvida entre os anos de 1980 e 1990 pelo professor de psicologia e neurologia da 
Universidade de Harvard, o norte-americano, Howard Gardner. Essa teoria não atribui valores para 
uma ou outra inteligência e concebe que a inteligência se manifesta de múltiplas formas. Ver mais 
em https://canaldoensino.com.br/blog/quais-sao-os-7-tipos-de-aprendizagem Acesso em: 
25/10/2020. 

 

https://canaldoensino.com.br/blog/quais-sao-os-7-tipos-de-aprendizagem
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numéricos e lidar com longas cadeias de raciocínio, encontrados em matemáticos, 

físicos e demais pessoas que lidam com o raciocínio lógico. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades relacionadas a 

datas do movimento espírita, outras concretas de classificação, organização e 

pesquisa enumerando autores, obras e descobertas. Quem demonstra facilidade 

com esses desafios no grupo de estudos terá facilidade em cooperar com a 

biblioteca, livraria e registros contábeis na casa. 

2 – Linguística: esta inteligência está ligada à capacidade de usar as 

palavras oralmente ou verbalmente, sensibilidade aos sons, funções das palavras, 

uso da linguagem e à transmissão de ideias. Facilidade para aprender idiomas e 

se expressar através da escrita. Encontrada em escritores, oradores e pessoas 

ligadas à comunicação. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades de redação, 

criação de cartazes e peças de teatro. Quem demonstra facilidade com esses 

desafios poderá colaborar com a secretaria, setor de comunicação, estudos e 

palestras públicas. 

3 – Espacial: percepção visual e espacial do mundo, com facilidade para 

localizar objetos no espaço, discriminação visual, reconhecimento, projeção e 

imagens mentais, presentes em arquitetos e navegadores, por exemplo. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades de discussão de 

romances espíritas, interpretação de mapas, gráficos. Quem demonstra facilidade 

com esses desafios poderá colaborar na elaboração de site, setor de artes e de 

evangelização infantil. 

4 – Corporal-Sinestésica: capacidade de coordenação corporal, precisão 

de movimentos, controle dos movimentos do próprio corpo. Necessidade de 

contato. Habilidades físicas específicas, como: equilíbrio, destreza, força, 
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flexibilidade e velocidade, presentes em atletas, dançarinos e também em 

mecânicos e construtores. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades práticas, como 

teatro e visitas. Quem demonstra facilidade com esses desafios poderá colabora 

com o setor de artes e evangelização infantil e juvenil, bem como no setor de 

assistência social, organizando determinadas oficinas. 

5 – Interpessoal: capacidade de interagir de forma efetiva com outras 

pessoas, perceber e fazer distinção no humor, intenção, motivação e sentimento 

dos outros e responder apropriadamente. Compreensão. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades em grupo: como 

GV x GO, Júri simulado e outros que exijam exposição e argumentação. Quem 

demonstra facilidade com esses desafios poderá ser integrado em trabalhos em 

que possa interagir com o público, participar de debates e entrevistas, no setor de 

comunicação, por exemplo. 

6 – Intrapessoal: capacidade de entender a si mesmo, autoconhecimento, 

seus desejos e seus sonhos, incluir pensamentos e sentimentos. É o correlativo da 

inteligência interpessoal. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades de reflexão e 

aplicação de passagens evangélicas. Quem demonstra facilidade com esses 

desafios poderá ser encaminhado às capacitações para atendentes fraternos e 

recepção da casa. 

7 – Musical: habilidade para produzir e apreciar ritmos, tom, timbre e tocar 

instrumentos. Apreciação das formas de expressividade musical e composição, 

encontradas nos músicos e regentes. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades de canto e poesia. 

Quem demonstra facilidade com esses desafios poderá compor músicas, fazer 
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adaptações, pesquisas musicais e criação multimídia, colaborando com a 

evangelização e setor de comunicação. 

8 – Natural: se refere à habilidade de reconhecer objetos na natureza, de 

distinguir plantas, animais e rochas. Para o entendimento da mesma e 

desenvolvimento de habilidades biológicas. 

Dica ao monitor – Observar os participantes em estudos de temas mais 

científicos da doutrina e outros relacionados à natureza. Quem demonstra facilidade 

com esses temas poderá ser encaminhado para atividades de cultivo de plantas e 

cuidados com o ambiente em trabalhos do setor de assistência social. 

9 – Existencial: capacidades filosóficas. Refletir sobre a existência da vida. 

Pessoas reflexivas, existenciais e filosóficas. 

Dica ao monitor – observar os participantes em atividades de reflexão e 

explanação aos demais. Quem demonstra facilidade nesses desafios poderá ser 

convidado a capacitações para expositores doutrinários e outras atividades de 

diálogo. 

Em 1995, Gardner acrescentou à lista as inteligências natural e existencial e 

sugeriu o agrupamento da interpessoal e da intrapessoal numa só. O professor diz 

ainda que, geralmente, nós trabalhamos com todas as inteligências, no entanto 

temos duas mais desenvolvidas e uma menos, e que até mesmo as tarefas mais 

simples fazem uso de ao menos duas inteligências. 

Ainda podemos incluir a distinção entre aprendizagem associativa e 

reflexiva. 

A aprendizagem associativa é entendida como o processo pelo qual o ser 

humano e outros seres vivos estabelecem um vínculo ou associação entre dois ou 

mais fenômenos, de maneira que eles aprendam e reajam ao referido 

relacionamento. Esse aprendizado envolve uma mudança no comportamento do 
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sujeito que o adquire, a ponto de antecipar que certos estímulos ou ações levarão 

à chegada de outros estímulos ou consequências. É um conceito especialmente 

trabalhado pelo behaviorismo, que se subdivide em duas principais formas de 

aprendizado associativo, o condicionamento clássico e o operante. O tipo de 

aprendizado condicionado clássico era muito valorizado no passado, sendo hoje 

bastante questionável por estimular pouco a consciência do aprendiz. Mais 

recentemente, no campo educacional, a tendência é pensar esse tipo de 

aprendizagem a partir do condicionamento operante. 

Considerando-se a validade desses condicionamentos, exemplifica-se que, 

o gesto cotidiano do monitor de cumprimentar os participantes com alegria, 

abraçando-os fraternalmente, por exemplo, gera um condicionamento operante que 

resulta na aprendizagem condicionada de ser mais gentil com os irmãos na Casa 

Espírita. O mesmo se aplica a outros gestos simples e positivos, como levar 

material didático para as reuniões, solicitar tarefas e leituras prévias, organizar as 

cadeiras e sala antes de encerrar as reuniões de estudo etc. 

Inversa à aprendizagem por associação, tem-se a aprendizagem reflexiva 

que se relaciona diretamente com o nível de desenvolvimento lógico do aprendiz. 

Defendida pelos teóricos cognitivos, a aprendizagem reflexiva envolve indução e 

dedução mais do que associação. A aprendizagem reflexiva concentra-se na 

prática, na aplicação do conhecimento teórico ao experimento pragmático, na 

esperança de que a reflexão será um meio de desenvolvimento do pensamento e 

da ação. Entende experimento pragmático como a reflexão e o questionamento da 

teoria estudada sobre as situações reais vividas, fazendo com que a partir da 

análise, comparação, diferenciação e verbalização da experiência entre teoria e 

prática, o aprendiz alcance um novo patamar de compreensão do vivido. 

Todas essas teorias educacionais encontram-se ricamente exemplificadas 

nas práticas evangélicas do Meigo Nazareno, que não apenas dissertava 
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teoricamente sobre a vida futura, mas materializava exemplos e os aproximava 

daqueles aprendizes a partir de parábolas que, contextualizadas ao seu estilo de 

vida, adquiriam sentidos profundos. Não apenas falava sobre o amor, mas amava 

e convidava seus discípulos e apóstolos a também amarem. Mesmo com toda a 

sua autoridade e poder espiritual, delegava a seus companheiros a cura de 

enfermos e obsedados, ocupava-se de suas chagas e mazelas morais e materiais 

e fazendo-se exemplo do Amor Divino, usou da melhor metodologia para envolver 

a todos nas lições das leis maiores que nos conduzem à perfeição moral. 

3.4 Atividades de Apoio 

As sugestões abaixo exemplificam as considerações teóricas vistas 

anteriormente e, se praticadas, fazem com que as metodologias aplicadas sejam 

eficientes, e os estudos alcancem seus objetivos maiores, a promoção da reforma 

íntima dos estudantes. 

1. Leituras complementares com fichamentos 

Fichamento é uma forma de investigação que se caracteriza pelo ato de 

fichar (registrar) todo o material necessário à compreensão de um texto ou tema. 

Para isso, é preciso usar fichas que facilitam a documentação e preparam a 

execução do trabalho. Não só, mas é também uma forma de estudar/assimilar 

criticamente os melhores livros e textos. 

Um fichamento completo deve apresentar os seguintes dados: 

• Indicação bibliográfica – mostrando a fonte da leitura; 

• Resumo – sintetizando o conteúdo da obra. Trabalho que se baseia 

no esquema (na introdução pode fazer uma pequena apresentação 

histórica ou ilustrativa); 

• Citações – apresentando as transcrições significativas da obra; 
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• Comentários – expressando a compreensão crítica do texto, 

baseando-se ou não em outros autores e outras obras; 

• Ideação – colocando em destaque as novas ideias que surgiram 

durante a leitura reflexiva. 

2. Uso de vídeos e similares 

Atualmente, a Doutrina Espírita possui muitos vídeos (disponíveis em 

plataformas digitais como You Tube e outras) à disposição dos monitores para 

incrementar as reuniões de estudo, além de títulos comerciais ou documentários 

que poderão servir ao trabalho doutrinário como contraponto ou provocação de 

alguma discussão valiosa. Também os canais televisivos produzem programas que 

podem proporcionar discussões interessantes de alguns pontos doutrinários. 

Todavia, o uso de qualquer material audiovisual na reunião de estudo, como 

qualquer outro recurso didático, deve ser aplicado com critérios e objetivos claros 

para que não se torne um mero “tapa buraco”. 

Elaine Faria, sobre este assunto, mesmo que em outros tempos ainda 

continua válida, quando destaca que: 

A TV e o vídeo também devem ser bem analisados e planejados para se 
constituírem num recurso de enriquecimento e interatividade. A técnica do cine-
fórum, por exemplo, é uma forma de levar os alunos a refletir e dialogar sobre o 
tema do filme, relacionando-o ao conteúdo da disciplina. Novamente, como na 
escolha dos softwares15, temos que ter critérios para a escolha do filme e um 
roteiro básico da aula com o uso do vídeo. Os critérios para a escolha dos 
vídeos/filmes sugeridos por Torres (1998, p.32) são os de adequação ao 
assunto, aos alunos, simplicidade, precisão, facilidade de manuseio, 
atratividade, validade e pertinência, que também recomenda a utilização de 
fichas e guias de avaliação dos filmes para orientar a discussão (FARIA, 2004, 
p.59). 

Portanto, o monitor, ao escolher um vídeo para uso em sala de aula, deve:  

a) Assistir ao material antecipadamente e analisar a pertinência de seu conteúdo 

ao tema em estudo;  
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b) Preparar uma explicação introdutória antes de iniciar a exibição do vídeo, na 

qual deve constar: (a) origem do vídeo e de sua produção (diretor, roteiro, 

companhia, categoria); (b) objetivo da exposição do vídeo para o grupo de 

estudo; o que deve ser observado preferencialmente; (c) explicação da ficha 

ou guias de avaliação do vídeo (que pode ser semelhante a uma ficha de 

leitura aplicada para a interpretação de um livro); (d) demais elementos que 

influenciem positivamente o aproveitamento do vídeo; 

c) Ter certeza de que a qualidade técnica das imagens e do som, como das 

condições de transmissão (equipamento de reprodução, internet etc.), são 

adequadas para o grupo compreender o vídeo; 

d) Após o vídeo, abrir a discussão, seguindo as proposições apontadas na ficha 

ou guia de avaliação;  

e) Muita cautela com o fator “tempo”. Normalmente, o tempo máximo de estudo 

de uma turma é de 1h30min. Dependendo do vídeo, a maior parte do tempo 

será usada para assisti-lo, portanto programe cuidadosamente a maneira 

como o recurso será utilizado. 

Somente com esses cuidados a exposição de um vídeo na reunião do grupo 

de estudo contribuirá para o trabalho sistematizado de aprendizagem e permitirá o 

alcance dos objetivos previstos. 

Nas palavras de Elaine Faria Turk: “A adoção de novas tecnologias no ensino 

não tem um objetivo em si mesma, mas é um recurso no processo de ensinar e 

aprender para alcançar os fins educacionais almejados” (2004, p. 65). 

4) Convidados  

Outra ação muito importante para incrementar o estudo é a participação, na 

reunião, de um convidado especial. Esta pessoa “diferente” ajuda na manutenção 

das características do estudo (dinâmico e participativo), produzindo uma oxigenação 
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das aulas, mantendo o interesse dos estudantes sempre vivo. 

Porém, também é importante ter alguns cuidados: 

 

I. Selecionar o convidado segundo suas competências para abordar o 

assunto previsto no programa de estudos. Observação importante: Só 

convide quem você tenha certeza de que domina o assunto a ser 

abordado e cujo nome seja aprovado pela diretoria da Casa. 

II. Comunicar a data e os objetivos previstos para a reunião, com 

antecedência, para que o convidado se prepare à altura dos anseios do 

grupo. Se for o caso, combine com ele a técnica que será utilizada no dia. 

III. Descrever o perfil do grupo para que o convidado possa adequar sua 

exposição às possibilidades de aprendizagem dos estudantes. 

IV. Comunicar ao grupo, com antecedência, a presença do convidado e 

explicitar sua competência para tratar do tema proposto, bem como a 

dinâmica que será utilizada no dia (se for o caso). 

V. Sobretudo, enfatize ao convidado que não se trata de uma palestra 

doutrinária. Para tanto, você poderá inserir a participação dele em uma 

das várias técnicas disponíveis para estudos em grupo: seminário, júri 

simulado, exposição dialogada etc.  

VI. É muito produtivo quando, dentre nossos convidados, escalamos os 

diretores de departamentos do Centro Espírita. Além do estudo em si, 

temos a oportunidade de entendermos como funciona aquele 

departamento na Casa. 

No caso de algum confrade ilustre visitar sua Casa Espírita, não desperdice 

a oportunidade de aproveitar seu conhecimento doutrinário e, nesses casos, os 

cuidados acima não se aplicam, o que se recomenda é: 
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- Fazer uma sessão de estudo especial, como um pinga-fogo, aberta a todos 

os trabalhadores interessados. Assim, o estudo sistematizado do grupo será 

incrementado com um assunto diverso e nem o convidado esporádico da cidade 

ficará exclusivo a um grupo de estudos, podendo ser aproveitado para estudo de 

todos os trabalhadores. 

5) Visitas e ações externas 

Considerando que o grupo de estudo espírita é, antes de tudo, um laboratório 

de almas em burilamento, nada melhor, para incentivar o lado moral do 

aprendizado, do que a realização de trabalhos de assistência e promoção social 

espírita, o que provocará uma aprendizagem reflexiva eficaz. 

Essas atividades são complementares ao desenvolvimento do estudo 

sistematizado e irão contribuir para o amadurecimento moral do grupo e o 

fortalecimento dos laços de amizade entre os integrantes. 

Também esse trabalho carece de organização e estabelecimento de 

objetivos claros para ser eficaz. 

Algumas recomendações valiosas: 

a) Prepare o grupo com antecedência de alguns meses para o início das 

visitações. É importante que o monitor “sinta” o grupo maduro para iniciar 

essa atividade, portanto, planeje cuidadosamente. 

b) Constitua uma lista de instituições e trabalhos a serem visitados e organize 

um cronograma, começando pelas mais “amistosas” (asilos, instituições 

beneficentes, etc.) e finalizando por aquelas que necessitam de um maior 

equilíbrio espiritual para serem realizadas (hospitais, penitenciárias, 

hospícios, abrigos, etc.). 

c) Consulte as instituições e responsáveis pelos trabalhos da visitação e 

prováveis datas, bem como autorização para as visitações. 
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d) Na ocasião da visita, faça uma preparação (leitura de uma página evangélica 

e prece) com o grupo antes de iniciá-la, de preferência na Casa Espírita, 

senão, antes de adentrar o local. A prece final, agradecendo a proteção dos 

Benfeitores também é de suma importância.  

e) Avalie a visita com o grupo e aperfeiçoe o trabalho nas próximas vezes. Após 

o período de visitação em grupo, em torno de um ano, incentive a integração 

dos irmãos, como voluntários, aos trabalhos que as instituições visitadas 

oferecem, informando com clareza as condições para tal. 

Também é possível que o grupo seja organizado para uma ação específica 

externa ao estudo, como organização e apoio na realização de um evento espírita, 

um mutirão para limpeza da Casa etc. Em todos os trabalhos, planeje com 

antecedência e amadureça a ideia com o grupo antes de estabelecê-la como rotina 

ou proposta a terceiros. 

O estudo se realiza diariamente e de muitas formas. Incentivar essa postura 

é promover o Espírito à sua condição mais natural, aquela inata ao princípio 

inteligente – a de aprender e evoluir. 

6) Ações internas (preparação para o trabalho) 

O Centro Espírita tem a obrigação moral de favorecer os meios necessários 

ao crescimento espiritual de todos os seus frequentadores e trabalhadores. 

O monitor, já possuindo sob a sua responsabilidade uma turma de 

“aprendizes”, e, em consonância com as diretrizes da Casa, deverá estimular todos 

a realizarem outros cursos preparatórios que são disponibilizados aos interessados 

em servir à causa do Cristo. 

É importante, dessa forma, incentivá-los no devido tempo (a princípio, 

quando já estiverem no Programa Complementar – Tomo Único) a fazerem os 

seguintes cursos, desde que o movimento espírita local ou regional, estadual ou 
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federativo os proporcione: 

➢ Curso de Expositores 

➢ Curso de Passes 

➢ Curso de Evangelizadores 

➢ Curso de Atendimento Fraterno 

➢ Curso na Área de Assistência e Promoção Social Espírita 

➢ Outros. 

Vale lembrar que, além de serem recomendáveis para a atualização dos 

trabalhadores dos diversos departamentos existentes nas Casas Espíritas, os 

cursos de capacitação/atualização são importantes na preparação de novos 

colaboradores da Casa. 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

 

1. Marque a afirmativa correta: Allan Kardec asseverou em o Livro dos Médiuns 
– Primeira Parte, Cap. II, item XIII: 

a) (  ) A maior caridade que praticamos em relação à Doutrina Espírita 
é a sua própria divulgação. 

b) (  ) Só o Espiritismo salva. 
c) (  ) Aprende mais quem mais estuda. 
d) (  ) Fora da caridade não há salvação. 
e) (  ) Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de 

qualquer ciência. 

 

2. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, que tratam das 5 
regras de grande importância para quem deseja estudar seriamente: 
 

1 – Estudar com alegria 
( ) Crie uma rotina de estudo, atacando seus 
pontos mais fracos e favorecendo os mais 
fortes 

2 – Estudar com intercalações 

( ) Ame o que você estuda e estude o que 
você ama. Imagine os bons resultados dos 
estudos ao fazer e encha-se de entusiasmo e 
alegria. 

3 – Estudar sistematicamente 
( ) Escolha com cuidado o tempo destinado ao 
estudo para que outras tarefas não venham 
importuná-lo. 

4 – Estudar regularmente 

( ) Faça diferentes atividades para aprimorar 
seu estudo, não faça apenas leituras seguidas 
de anotações, por exemplo. Mantenha sua 
criatividade em alerta. 

5 – Estudar com concentração 

( ) Cinco minutos por dia ou uma hora por 
semana, para quem adquire o hábito da 
leitura, da reflexão e dos exercícios, é 
suficiente para que seja um conhecedor do 
tema escolhido em pouco tempo. 
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3. Formule frases em consonância com o conteúdo estudado no módulo 3 com os 
seguintes termos: 

➢ Métodos didáticos 
➢ Processo de ensino e aprendizagem 
➢ Característica principal do estudo sistematizado 
➢ Estudo sério 

4. Marque F (Falso) ou V (Verdadeiro) para as seguintes afirmações: 

a) (  ) Estudar regularmente é importante para qualquer aprendizado. 
b) (   ) O método de aprendizado, utilizado por Pestalozzi, lidava com a informação 

massiva através de respostas prontas aos seus alunos, atendendo assim às 
suas dúvidas de forma rápida e objetiva. 

c) (   ) Começar por assuntos complexos aguça o espírito de pesquisa e esse é o 
objetivo do estudo sistematizado 

d) (  ) Uma das características do E.S.D.E é ser participativo e dinâmico. 

5. Qual a importância da vontade e da criação no processo de aprendizagem do 
Espírito? 

 

6. Aponte diferenças entre os processos de aprendizagem comentados na apostila e 
relacione os tipos de inteligência considerados na atualidade. 

 

7. Analise os fatores que faci l i tam as maneiras de aprender que a pedagogia 
identificou e relacione-as à realidade do espírito imortal. 

 

8. Dóli Reiner, em seu livro “Ensinando a Ensinar” afirma que: “Abrindo o leque 
sensorial, ampliamos a possibilidade de aprendizado”. O que Reiner quis dizer 
exatamente com isso e como sua fala se aplica aos estudos espíritas e às 
atividades de apoio que os grupos de estudo podem explorar? 

 

9. Faça uma pesquisa sobre a metodologia de ensino utilizada por Pestalozzi no seu 
instituto em Yverdon.  

 

10. Encontre, nos Evangelhos de Jesus, duas passagens em que o Mestre incentiva 
os apóstolos ao estudo. 

 
  



76 

 

VERSÃO 2021–Vice-presidência de Educação e Difusão 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 2: ELEMENTOS 

FUNDAMENTAIS DO GRUPO DE 

ESTUDOS ESPÍRITAS 
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MÓDULO 4: O GRUPO 

 

 

4.1 GRUPO E ESTUDO EM GRUPO 

 

4.2 ASPECTOS DA CONVIVÊNCIA GRUPAL 

 

4.3 GRUPO EFICAZ E EFICIENTE 
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4.1 Grupo e estudo em grupo 

“Toda reunião de indivíduos em torno de um objetivo comum, constitui um grupo” 

(WEIL, 2009). Quando várias pessoas se reúnem para estudar a Doutrina Espírita, 

visando ao seu conhecimento, constituem um Grupo de Estu- dos da Doutrina Espírita. 

Cada pessoa traz para o grupo sua realidade individual, que é dinami- zada16 no 

todo ou em parte pelo processo grupal. Traz conhecimentos, valores, hábitos e atitudes 

que passam a ser projetados no grupo, o qual propicia a interação17 entre seus 

membros, que se influenciam reciprocamente. 

Mas, por que será que nos reunimos em grupo? A Doutrina Espírita, quando nos 

descreve a Lei de Sociedade como uma das leis morais da vida, nos reporta à 

singularidade da convivência humana que, quando acompanhada da transformação 

moral ou do crescimento intra e interpessoal dos que interagem, pode alcançar níveis 

de excelência. 

Verificamos, portanto, que um grupo não é um mero somatório de indivíduos. 

Muito ao contrário, o grupo constitui uma nova entidade, com leis e mecanismos 

próprios. 

Ao trabalharmos com um grupo, é necessário que façamos a sua identificação, 

para adequar o trabalho às suas necessidades. A seguir, veremos uma classificação de 

grupos: 

1. HOMOGÊNEO - neste grupo, as partes são ou estão solidamente 

e/ou estreitamente ligadas. A harmonia espelha a integração dos 

participantes. Manter e incentivar a homogeneidade no grupo visará 

ao crescimento dos integrantes, e consequentemente do grupo. 

2. HETEROGÊNEO - os integrantes deste grupo são de diferente 
natureza. Deve-se procurar identificar as características de cada 
participante, para possibilitar o convívio e a preservação da 
identidade de cada um, procurando aproximar uns dos outros, 
reduzindo as diferenças. 
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3. DINÂMICO - grupo em que as características dos integrantes 
são o movimento e a diligência. Deve-se incentivar estas 
qualidades, procurando, contudo, aproveitá-las e direcioná-las, 
conduzindo ao equilíbrio nas tarefas individuais e coletivas. 

4. PASSIVO - grupo em que os integrantes são identificados pela 
inércia ou pela acomodação. Deve-se proporcionar às 
integrantes atividades socializadoras, já que cada um de nós, 
integrantes do grupo, é importante e tem algo a contribuir com 
ele. 

5. INTELECTUALIZADO - percebe-se que os integrantes deste 
grupo possuem um gosto acentuado pelas discussões teóricas 
que, bem orientadas, podem conduzir e auxiliar muito o 
aprendizado geral. Cabe destacar o cuidado que se deve ter 
para que este grupo não se torne uma elite e nem os seus 
integrantes se sintam orgulhosos pelo que possuem. O 
Evangelho, como conduta de vida, será o apoio constante aos 
integrantes deste grupo, assim como é para todos nós. 

6. PRODUTIVO (eficiente/eficaz) - a produtividade do grupo decorre: 
 

o da competência dos seus membros; 

o da solidariedade presente nas suas relações 
interpessoais. 

Os grupos não nascem, fazem-se. A forma de aprender a atuar em grupo é 

atuando em grupo. O grupo maduro surge quando seus membros desenvolvem a 

habilidade de transformá-lo em um conjunto efetivamente produtivo, no qual os 

objetivos grupais e individuais são trabalhados harmoniosamente, pois, crescendo 

e transformando-se dentro do grupo, seus membros alcançam a condição de 

membros maduros. Obter a maturidade do grupo é parte da tarefa educativa que 

requer esforço constante. Há necessidade de auxiliar os grupos a se formarem, o 

que implica conhecer suas leis e sua dinâmica. 

Além de conhecer as características individuais dos estudantes, com vista a 

identificar o tipo de grupo com que estamos trabalhando, devemos também estar 

atentos aos processos grupais, isto é, aos aspectos da convivência grupal.  É do 

que trataremos a seguir. 
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4.2 Aspectos da convivência grupal 

Compreender os processos grupais é de grande importância para os 

componentes de um grupo e vital para seus dirigentes. Não só para identificar o 

tipo de grupo que temos à nossa frente, mas também para compreender que tais 

processos, quando desconhecidos, podem assustar ou desestimular, tendendo a 

prolongar períodos de instabilidade e a potencializar aspectos negativos no grupo. 

Todavia, quando reconhecidos e conduzidos adequadamente, propiciam maior 

nível de satisfação e maturidade aos integrantes do grupo. 

Abaixo serão discriminados alguns aspectos vitais para o bom 

funcionamento do grupo: 

a) Comunicação 

O grupo é campo excelente para o processo de comunicação. O grupo 

enseja a comunicação. Nele, o indivíduo tende a ser mais sensível à lógica de uma 

argumentação ao mesmo tempo em que tem a oportunidade de ver elimina- das as 

contradições de um ponto de vista ilógico. 

Existem várias formas de comunicação. A palavra é uma das mais usuais. 

Por conseguinte, o diálogo exerce papel preponderante na comunicação grupal, 

porque é por ele que o grupo irá debater, discutir, examinar, investigar, analisar 

pontos de vista, razões, prós e contra etc. O diálogo possibilita ao grupo ver o 

problema sob diferentes ângulos, em decorrência da diversidade de experiências e 

da forma de reflexão dos membros. 

Além da verbal, a comunicação se dá por expressões corporais e faciais, que 

também merecem a atenção do monitor, porque lhe ajudam a perceber como está 

o grau de interesse e de participação dos integrantes, a tomar medidas adequadas 

para redirecionar o grupo e, se for caso, dialogar individualmente com algum 

membro. Nesse sentido, deve o monitor lembrar-se de que ele também se 

comunica com o grupo por expressões corporais e faciais e não cair na armadilha 
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de falar uma coisa enquanto seu corpo, e até mesmo seu tom de voz, expressa 

outra. 

b) Interesses partilhados 

A formação de um grupo já pressupõe a existência de um objetivo comum, 

que deve ser mantido para que a harmonia entre os membros não se quebre e o 

entusiasmo se mantenha constantemente vivo. Se os interesses se mantiverem 

semelhantes, o grupo terá um ponto facilitador à sua existência. 

Ao monitor, compete analisar: 

➢ até que ponto o objetivo do grupo está suficientemente claro, 

compreendido e aceito por todos? 

➢ até que ponto os objetivos individuais são compatíveis com o objetivo 

grupal e entre si? 

➢ o trabalho segue focado no objetivo geral de um grupo de estudos da 

Doutrina Espírita? 

c) Equilíbrio diante das diferenças 

Um grupo, para ser bem-sucedido, não precisa ser composto somente de 

pessoas parecidas. E tem grandes chances de dar certo quando as diferenças são 

encaradas como vantagens, porque isto facilita a harmonia entre os membros e os 

momentos de troca. 

Num grupo espírita, respeitar as diferenças já é orientação evangélica. 

Entender que elas são naturais e que podem beneficiar o grupo, auxiliará para que 

o processo grupal prossiga com sucesso. 

d) Coesão 

A coesão grupal é a força que mantém os participantes de um grupo unidos 

e harmônicos em torno de objetivos mutuamente aceitos e partilhados. 

É condição para a coesão, os integrantes sentirem que participar do grupo é 
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agradável. Sentirem-se bem-vindos e acolhidos no ambiente coletivo, no qual 

tenham oportunidade de expressar suas ideias, mas, também, de aprender a ouvir 

as dos outros participantes. 

União e harmonia, os fatores de coesão acima mencionados, dependerão 

diretamente dessa percepção de pertencimento que os membros terão em relação 

ao grupo, o que influenciará também a mobilização e a motivação. 

A coesão, ainda, está estreitamente ligada à liderança do grupo. Dificilmente 

um grupo se sentirá coeso sem liderança, o que torna importantes, nos Grupos de 

Estudo da Doutrina Espírita, as figuras do Coordenador e do Monitor. 

É muito praticado no ensino formal, a composição de regras e formas de 

convivência grupal, de maneira coletiva, ao começar o ano. Essa prática tem a 

vantagem de deixar claro o que todos concordam ser necessário para o sucesso 

do grupo, como também adequa as normas gerais à realidade das pessoas que 

com- põem o grupo. Por exemplo, combinar entre os membros se será ou não 

disponibilizada uma jarra d’água na mesa de estudo, se todos trarão seu próprio 

copo e outras rotinas semanais que poderão otimizar a convivência. 

Concluído estes aspectos fundamentais para uma boa convivência grupal, 

atentamos para as fases de formação e consolidação de um grupo 

4.2.1 Fases do Grupo 

Na literatura sobre o assunto, encontramos três ou mais fases de grupo, 

analisadas por pesquisadores dos processos grupais humanos. Consideraremos 

neste trabalho três fases, por terem sido as mais frequentemente encontradas na 

literatura pesquisada. São elas: 

1ª) Inclusão: 

É a fase inicial, na qual cada membro procura seu lugar por meio de 

tentativas em encontrar e estabelecer os limites de sua participação no grupo, o 

quanto vai dar de si, o quanto espera receber e que papel irá desempenhar 
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primordialmente. 

O dilema central nessa fase é estar “dentro ou fora”. Integrar-se ao grupo ou 

ficar à margem desse, participar ativamente dos acontecimentos do grupo ou 

assumir o papel de meio observador. 

O encontro entre os membros, as primeiras impressões e a troca inicial de 

informações sobre questões particulares, são características desta fase. Poucos 

são os que se expõem e falam, e, quando o fazem, é com cautela ou sobre assuntos 

às vezes banais. Tudo é alegria, o ambiente é festivo, só que superficial, uma vez 

que os participantes ainda não se conhecem a fundo e as características pessoais 

marcantes não foram mostradas, pois o interesse predominante é ser considerado 

e aceito pelos outros e sentir-se parte do grupo. 

Quanto mais o grupo é desconhecido, mais se demora essa fase, porque a 

relação de confiança não está consolidada. A inclusão irá se concretizar quando o 

indivíduo se sentir integrado ao grupo, e fazendo parte dos seus processos 

decisórios. 

Ressalta-se, todavia, que essa fase não acontece somente na formação dos 

grupos. Com a renovação de membros, ela volta a ocorrer. Pode acontecer também 

de alguns membros permanecerem nela demoradamente, enquanto outros 

avançam para as fases seguintes da vivência grupal. Dificuldades de inclusão, 

podem trazer perturbações ao funcionamento grupal. 

2ª) Controle 

À medida que os membros vão encontrando seu espaço no grupo, começa 

a surgir a preocupação com outros assuntos, tais como: procedimentos decisórios, 

controle das atividades dos outros, normas de conduta, liderança, distribuição de 

poder, objetivos e meios de funcionamento do grupo. 

A tônica desta fase são várias situações de competição, clara ou encoberta, 

que aparecem pelas afirmações de competências, pelos saberes individuais que 
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desejam frequentemente ser expostos ou manobras sutis de jogos de forças ou 

alianças. É a fase de afirmação das personalidades no grupo. 

Na fase de controle, as pessoas se confrontam e resolvem como vão se 

relacionar. 

Num grupo espírita, pode-se pretender que a fase de controle não exista. 

Entretanto, a falta de autoconhecimento, a não consciência das tendências 

individuais e a semelhança das imperfeições que envolvem toda ou quase toda a 

humanidade, ajudam-nos a compreender que a fase de controle também estará 

presente nos grupos espíritas. O diferencial, quiçá, será o modo como o grupo irá 

conduzir-se ao passar por ela. Equacionar divergências segundo as diretrizes 

evangélicas, com certeza, tornará o trabalho em grupo mais produtivo e agradável. 

Quando os conflitos são constantes ou permanentes, o desenvolvimento grupal fica 

prejudicado. 

3ª) Afeição 

A afeição tem por base o estabelecimento gradual de laços emocionais. 

Quando estes se formam, as pessoas se abraçam, literal ou figurativamente. Nesta 

fase o interesse dos membros é a interação emocional. 

Cada um estabelece seus limites de qualidade e intensidade nas trocas 

afetivas. A questão central é “estar próximo ou distante”, ou por outra, o quanto de 

intimidade é possível ou desejável. 

Cada grupo constrói o seu próprio clima emocional, que poderá ser tenso ou 

descontraído, triste ou alegre, apático ou entusiasta, e que irá caracterizá-lo. 

Encerrando nosso assunto sobre fases de grupo, lembramos, como ensinam 

alguns autores, que o ciclo das três fases poderá se repetir várias vezes durante a 

vida de um grupo e que as necessidades interpessoais serão satisfeitas 

normalmente por um equilíbrio de relações nas três fases. 

Outras situações que devem ser observados no desenvolvimento da 
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convivência grupal são: 

a) Evasão 

O primeiro aspecto a acompanhar é a evasão, que constitui problema sério 

para a eficácia e eficiência do grupo. 

A evasão dos participantes dos grupos de estudos tem sido uma 

preocupação permanente dos responsáveis por esse trabalho na Federação 

Espírita Brasileira - FEB e nas Federativas em todo o Brasil. 

As suas causas podem estar: na organização do trabalho, no tipo de 

liderança exercida pelo coordenador ou pelo monitor, no tipo de grupo com o 

qual trabalhamos, na inadequação do público-alvo, na falta de motivação dos 

envolvidos, na aplicação equivocada dos princípios do Estudo Sistematizado, no 

horário do estudo, no local do estudo, nas necessidades dos participantes e outras 

causas. 

Não existem ainda soluções prontas e acabadas, a não ser aquelas que 

utilizamos para resolver nossos problemas, aliadas às experiências de 

companheiros que lidam com a área de estudos, seja nas Casas Espíritas, nas 

Federativas Estaduais e na Federação Espírita Brasileira. 

É preciso, portanto, que coloquemos em prática a orientação dada por 

Kardec, no Capítulo “Das Reuniões e das Sociedades Espíritas”, de O Livro 

dos Médiuns: 

(...) no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas 
devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos, do que à constituição de 
grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, 
permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família 
espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um 
único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. 

b) Renovação 

Outro passo para que o grupo atinja o ponto ótimo de seu desempenho, 

é estar preparado para a renovação de membros, seguindo com suas atividades 
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independentemente da ausência de um ou mais elementos.  

Pode acontecer de um grupo funcionar bem, ser muito unido, e o 

desligamento de um membro provocar desequilíbrio prejudicial à trajetória do 

grupo. É dever do coordenador ou monitor preparar um ou mais integrantes do 

grupo para substituí-lo em caráter eventual ou definitivo. Muitos se sentem 

elogiados por serem considerados “insubstituíveis”, entretanto isso representa um 

fator negativo na coordenação. Nenhum coordenador ou líder deve atuar de 

modo a tornar-se insubstituível (esta, inclusive, é uma característica própria dos 

coordenadores que têm atitudes autocráticas). 

Os interesses do grupo de estudos ou de qualquer atividade doutrinária, 

não podem ficar na dependência de uma pessoa, por mais qualificada que ela 

seja. Cumpre ao monitor/coordenador/facilitador zelar para que sua ausência 

física não prejudique e, muitas vezes, até paralise a tarefa. Seu dever é de 

preparar, pela capacitação constante, auxiliares imediatos, que o substituirão 

quando se afastar eventual ou definitivamente. Como dito por Paulo: “Ainda que 

o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, dia a dia”. 

Paulo (II Cor, 4:16) 

c) Continuidade 

A continuidade do trabalho deve levar ao crescimento dos estudos. O grupo 

imbuído de objetivo em comum se sentirá motivado e consistente em seus 

propósitos se os trabalhos tiverem continuidade e progresso constante.  

Aos coordenadores da área de estudos caberá a organização de 

planejamento dos grupos de estudos da casa, fazendo com que haja perspectivas 

de crescimento e aprofundamento dos estudos para o iniciante. 

Essa falta de continuidade e sistematização é causadora de substancial 

desgaste do processo, evidenciando descaso ou desorganização do setor. O 

planejamento constante da equipe numa visão sistemática da Casa Espírita irá 

garantir a continuidade dos estudos e a inserção do estudante nos quadros de 
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voluntários da casa. 

Para garantir a continuidade práticas como: reuniões periódicas de 

avaliação, acompanhamento e reorientação; definição de projetos e 

responsáveis; condução de grupos de trabalho, com datas determinadas para 

implantação de mudanças e assim por diante, levarão, inevitavelmente ao 

progresso. Além disso, os grupos não se isolarão das demais atividades 

doutrinárias e não permitirá que as tarefas e os objetivos do grupo sejam 

centralizados ou dependam de decisões particulares. 

Após observar essas questões de ordem prática para a boa convivência 

grupal, reflitamos sobre algo fundamental para o sucesso de qualquer grupo. 

4.2.3 Motivação 

A motivação é o elemento que une os objetivos às atividades. 

MOTIVAÇÃO = motivos + ação 

A motivação é condição básica e necessária para que qualquer pessoa 

empregue sua energia afetiva em algum empreendimento. Estar motivado 

significa estar entusiasmado com o que se faz. O indivíduo tem motivos, que 

lhe satisfazem ou felicitam, para agir. 

Cerqueira Filho, no livro Fora da Caridade Não Há Salvação (p. 177), afirma 

que as pessoas automotivadas são aquelas que definem claramente os resultados 

desejados em cada atividade e então se motivam por esses resultados, tendo firme 

à vontade. 

A motivação pode também ser descrita como um processo que apresenta 

tríplice aspecto: fazer um esforço, manter esse esforço até que o objetivo seja 

atingido e consagrar para isso a devida energia. Nesse sentido é que se pode 

falar em envolvimento pessoal, comprometimento, atitude proativa, alegria e 

entusiasmo por estar no grupo. 

Uma questão que se coloca é: as pessoas podem ser motivadas? 
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Estudando a matéria, verificamos que a motivação decorre de 

necessidades não satisfeitas que o indivíduo tenta suprir. Essas necessidades é 

que são os motivos para a ação. 

Num grupo de estudo espírita, no qual se pretenda incentivar os 

integrantes ao estudo e ao esclarecimento, a motivação não pode ser esquecida. 

O desafio do monitor nessa área, consiste em estabelecer a conexão entre os 

objetivos grupais e os individuais (dos participantes), conduzindo o grupo ao 

alcance de suas metas, de preferência, com os integrantes motivados ao máximo 

possível. Para isso, o monitor deve questionar: 

• O que faz vibrar o grupo? 
• O que seus membros buscam ali? 

• O grupo se adequa aos seus membros ou é o inverso? 

Quando se pretende influenciar o comportamento de uma pessoa, é 

preciso antes conhecer os motivos ou necessidades que são mais importantes para 

ela naquele momento. Compete, portanto, ao monitor observar o grupo e verificar 

como anda a motivação de seus participantes. Algo precisa ser feito para ajudar 

a melhorar a participação? Se sim, implementar situações motivacionais ou criar 

mecanismos que incentivem a atuar com maior dedicação e comprometimento no 

grupo. 

O que pode motivar os participantes de um grupo de estudo da Doutrina 

Espírita em permanecer nele e investir sua energia afetiva nos trabalhos 

desenvolvidos? 

A proposta Espírita de transformação moral da humanidade e de 

desenvolvimento integral do Ser já é em si uma motivação geral. Entretanto, 

podemos potencializar a participação dos membros do nosso grupo, oferecendo 

um estudo de qualidade, dinâmico, criativo, que seja estímulo à vontade de 

permanecer no grupo e que, ao final de cada encontro saiam com o desejo de 

retornar. Além disso, estarmos atentos às necessidades pessoais dos estudantes.  
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Exemplos:  

1) Se algum participante não passa bem, está desequilibrado, o que fazer? 

O grupo tem condições (maturidade) para auxiliar? Somente o monitor irá 

prestar auxílio? Será aplicado passe ou não? A pessoa será encaminhada ao 

atendimento fraterno?  

2) Algum membro demonstra certa apatia ou tristeza, não se envolvendo 

como de costume nas atividades do grupo: existe algum fator familiar ou outro 

externo ao grupo afetando-o? O que pode ser feito para auxiliá-lo no próprio grupo 

e na instituição espírita onde está inserido? 

Após essas breves considerações sobre a motivação, podemos afirmar 

que as pessoas são movidas por suas necessidades e interesses. Por mais que o 

monitor faça, criando condições e oportunidades, a motivação parece ser 

intrínseca, nascendo da própria pessoa, quando se mobiliza para satisfazer uma 

necessidade. Então, a atuação do monitor/facilitador pressupõe ajudar o grupo 

a criar e manter um ambiente favorável e incentivador, no qual os participantes 

se sintam à vontade e possam realizar suas tarefas com alegria, satisfação e 

aproveitamento. 

Finalizando, seguem abaixo alguns pontos fundamentais para entender a 

motivação: 

1) Os aspectos motivadores não são os mesmos em todas as pessoas. 

2) Os aspectos motivadores variam com o tempo e a situação numa mesma 

pessoa. 

3) O que a organização/grupo consegue é resultado do esforço coletivo 

de todas as pessoas. 

4) Nada cria um compromisso maior do que se sentir necessário. 

5) O fator essencial nas pessoas motivadas é fazer as coisas bem-feitas. 
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6) Um grupo eficiente é capaz d e  criar condições para que todo participante 

se esforce e atinja resultados positivos. 

7) Uma das capacidades de um coordenador é sua habilidade para gerar 

e despertar o entusiasmo. 

8) Para ativar a motivação, é preciso conhecer as necessidades das 

pessoas. 

Em conclusão, integre o conhecimento estudado no grupo às 

necessidades de esclarecimento e consolo dos participantes e, para tal, interaja 

com cada um deles, conheça-os, sinta-os, seja amigo e parceiro e desperte neles 

a curiosidade e a paixão pelo Espiritismo que todo monitor deve ter. 

4.3 Grupo eficiente e eficaz 

Identificado o tipo de grupo com o qual trabalhamos e mantido o 

acompanhamento dos aspectos do processo grupal apresentados, poderemos 

adequar o trabalho para que alcancemos eficácia e eficiência. 

A eficácia tem estreita ligação com os objetivos estabelecidos. Refere-

se a O QUE FAZER. A eficiência tem relação direta com as atividades/ações. 

Trata do COMO FAZER. 

Ser eficaz é atingir os objetivos colimados, é alcançar os resultados 

esperados. Ser eficiente é realizar as ações da melhor maneira possível, é 

fazer com excelência, sem perdas ou desperdícios (de tempo, recursos e energia). 

Um exemplo, que não tem a ver com atividades espíritas, mas que nos ajuda a 

entender o assunto, é o caso de um vendedor que num mês consegue atingir 

sua cota de produtos. Ele foi eficaz, uma vez que alcançou a meta prevista. Um 

outro, além de vender a cota, gastou para isso menos combustível nos 

deslocamentos que efetuou e fez tudo em menor tempo. Sobrou ainda uma parte 

do mês para empregar em outras atividades. O segundo, além de eficaz, foi mais 

eficiente. 
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Nesse sentido, é importante considerar que eficácia e eficiência devem 

andar juntas, isto é, realizarem-se tarefas com qualidade (eficiência), com foco 

no que se pretende (eficácia). De nada adianta fazermos algo muito bem, que 

não tem nenhuma utilidade.  

Podemos afirmar, então, que um grupo de estudo espírita eficaz é aquele 

cujos integrantes conseguem assimilar os conteúdos estudados, realizando, 

dessa forma, o aprendizado da Doutrina Espírita. Eficiente será também o grupo 

que consiga alcançar seus propósitos com qualidade, se possível, em nível de 

excelência. Para tanto, é necessário que os participantes estejam abertos à troca 

de experiência, empenhados e dispostos a colaborar, que a pontualidade e a 

assiduidade sejam observadas, ou seja, que os membros estejam 

comprometidos com o grupo. Além da atuação dos membros, o desempenho e 

comprometimento do monitor também irão afetar a eficiência e eficácia do grupo. 

As condições físicas, relacionadas à infraestrutura disponível para realizar o 

estudo, também influenciarão na eficácia e eficiência, mas em grau bem menor 

que a atuação das pessoas. De que adianta termos excelentes instalações, 

diversos equipamentos audiovisuais e materiais sobrando, se o monitor não 

prepara adequadamente as reuniões e se os participantes estão desinteressados 

e desmotivados? 

Encerrando nosso módulo, lembramos Cerqueira Filho, na obra 

supracitada, (p. 266), quando esclarece: 

Em todas as atividades espíritas deveremos unir eficiência e eficácia. As duas 
devem sempre andar juntas, pois não adianta fazer um trabalho bem-feito 
(eficiência) se esse trabalho não fizer sentido (eficácia) para o objetivo maior a ser 
realizado. 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

 

 

1. Assinale a alternativa que indica o conceito mais adequado para “grupo”. 
 

a. (  ) Turma. 
b. (  ) Parceria entre pessoas conhecidas para atividade em conjunto. 
c. (  ) Reunião de pessoas para realizar uma tarefa, visando um objetivo 
comum. 
d. (  ) Pessoas perfeitamente sintonizadas. 

 

2. Assinale as alternativas incorretas. 
 

a. (  ) Um grupo heterogêneo pode também englobar a condição de 
produtivo. 
b. (   ) Um grupo cujos participantes tendem à intelectualização excessiva, 

deve ter essa característica reforçada pelo monitor. 

c. (  ) Num grupo passivo, o monitor não deve adaptar o trabalho ao grupo e 
nem aplicar nenhum estímulo ao dinamismo. 
d. ( ) Eficácia e eficiência, decorrentes da competência dos membros e 

da solidariedade presente nas suas relações  interpessoais, são 
características  de um grupo produtivo. 

e. (  ) A identificação do tipo de grupo não é relevante ao trabalho do 
monitor. 

 

3. Marque V (verdadeiro) e F (falso) para as assertivas abaixo no que se 

refere à importância do diálogo num grupo. 
 

a. (  ) Propicia ao grupo ver o problema sob vários ângulos. 
b. (  ) Impede que ele seja eficaz e eficiente, pois, produz muitas 
divergências. 
c. (  ) Permite a troca de experiências, facilitando a reflexão. 
d. (  ) Enriquece o aprendizado pela diversidade de opiniões. 

 

4. Assinale as alternativas que indicam algumas dificuldades que um grupo 
enfrenta. 

 

a. (  ) Conflitos constantes e ambiente grupal pouco acolhedor. 
b. (  ) Facilidade de comunicação. 
c. (  ) Grande evasão. 
d. (  ) Preparação para a renovação sempre que necessária. 
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e. (  ) Não respeito ao planejamento, impedindo a continuidade dos 
trabalhos. 

 

5. Caracterize cada uma das fases de grupo estudadas que foram estudadas 
na apostila. 
 

6. Comente a recomendação do Codificador: 
 

“(...) no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões 

espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos, do que à 

constituição de grandes aglomerações” (O Livro dos Médiuns. Capítulo XXIX, 
item 334) 

 

7. Como administrar situações de renovação e evasão de participantes? 

 

8. Do que decorre a motivação? E quais as providências o monitor deve tomar 

se perceber os membros desmotivados? 

 

9. Pesquise no Novo Testamento passagens nas quais Jesus ativou a 
motivação de seus discípulos. Transcreva alguns destes versículos. 

 

10. Observe uma reunião de um grupo que você considera eficaz e/ou 
eficiente e descreva as qualidades observadas (não precisa necessariamente 

ser espírita). 
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MÓDULO 5: MONITOR OU FACILITADOR 

 

 

5.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS 

 

5.2 CONDUÇÃO DA TURMA – COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 
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Coordenador, monitor ou facilitador são termos que podemos utilizar para 

indicar o responsável pelas atividades de estudo na Casa Espírita. Há quem faça a 

distinção atribuindo o termo coordenador para o responsável por todas as 

atividades de estudo e o de monitor ou facilitador apenas para aqueles que 

conduzem um grupo de estudo e desenvolvem a partir de técnicas de ensino e 

dinâmicas de grupo o conteúdo nas reuniões de estudo. Nesse trabalho, far-se-á o 

seguinte uso: 

➢ Coordenador ou diretor = responsável por todas as atividades 

de estudo na Casa Espírita, sendo em muitos casos o diretor do 

departamento de Estudos. Em estruturas de diretoria mais tradicionais, o 

departamento doutrinário terá entre seus colaboradores aquele que se 

responsabiliza pelos grupos de estudos do Centro Espírita. 

➢ Monitor ou facilitador = o responsável por um grupo de 

estudo, sendo aquele que conduz os estudos semanalmente. 

5.1 Conceito e características desejáveis do coordenador ou 

diretor do Departamento de Estudos e do monitor ou facilitador 

Coordenar é dispor sobre certa ordem e técnica. 

Coordenador é o responsável pelo bom andamento de todo o trabalho. 

Aquele que influencia o pensamento e as atitudes dos coordenados, levando-os a 

se portarem de forma a que a meta pré-estabelecida seja mais facilmente atingida. 

(Minidicionário Aurélio). 

Coordenador dos Grupos de Estudos ou Diretor do Departamento de 

Estudos tem como atribuição geral dirigir os trabalhos de estudo da Casa Espírita. 

É uma função que requer bastante experiência no trabalho de estudo sistematizado 

da Doutrina Espírita e conhecimento dos assuntos relacionadas à Pedagogia, 

Didática e liderança de grupos, de preferência. 

Na organização das atividades de estudo na Casa Espírita é recomendável 
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a atribuição da função de coordenador dos estudos a um confrade que tenha 

disponibilidade de tempo para acompanhar todos os grupos de estudos, com visitas 

periódicas a fim de incentivar, acompanhar e aperfeiçoar o trabalho dos grupos a 

partir de diversas iniciativas de trabalho e estudo, prevalecendo o planejamento 

participativo e contínuo de todas as atividades de estudos e demais realizadas no 

Centro Espírita. 

O conceito de monitor ou facilitador de grupo de estudo é mais restritivo. Os 

responsáveis por essa função devem orientar a aprendizagem do grupo. O monitor 

ou facilitador deve estimular o processo ensino-aprendizagem, ou seja, orientar, 

incentivar, envolver a turma, buscando levá-la a atingir a meta pré-estabelecida no 

planejamento educacional.  

Para realizar a contento sua função o monitor ou facilitador precisa se 

comprometer com todo o grupo e suas características de aprendizagem, planejando 

o estudo com clareza e segurança doutrinária, apresentando o tema por meio de 

uma organização lógica, procurando a participação de todos, pois o processo de 

aprendizagem não é estático, mas dinâmico. 

Abaixo serão discutidas as características principais que favoreçam a 

realização com eficácia e eficiência da função de coordenadores dos estudos e 

ainda dos monitores ou facilitadores dos grupos de estudos. 

5.1.1 Características desejáveis 

Vejamos quais são os traços do perfil dos trabalhadores do setor de estudos 

da Casa Espírita, bem como as atribuições de cada uma das funções discriminadas 

a seguir. 

a) Perfil do coordenador ou diretor do departamento de estudos: 

Para execução de qualquer tarefa é necessário que o responsável possua 

algumas características, que podemos chamar de perfil. Este coordenador, além de 

ser Espírita, deve procurar desenvolver as seguintes características: 
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Conhecimento doutrinário – segurança e capacidade são essenciais para 

a execução de qualquer tarefa e o primeiro critério para se assumir um trabalho é 

ter conhecimento básico necessário, devendo o coordenador ampliá-lo sempre por 

meio do estudo. Seu exemplo de estudo, participação em eventos de trabalho e 

aperfeiçoamento e engajamento nas atividades da Casa são fundamentais.  

Humildade – para estar à frente de qualquer trabalho é necessário que 

tenha, além de preparo, humildade suficiente para não se sentir superior. Ao manter 

comportamento e atitude coerentes com os postulados evangélico-doutrinários 

torna-se um bom exemplo de espírita. Ninguém é coordenador, apenas está na 

coordenação.  

Liderança – o coordenador deve ter ascendência natural sobre a equipe, 

respeitar as individualidades e enfrentar situações difíceis com equilíbrio, 

serenidade e segurança, buscando resolvê-las com imparcialidade e disciplina, 

além de ser tolerante e amigo; deve ainda incentivar e estimular a participação de 

todos.  

Carisma – a empatia com o grupo é fundamental. Gostando do que faz, o 

coordenador leva seu entusiasmo para o grupo, mantendo um clima de confiança, 

companheirismo e bom humor. Estimula o interesse pelo estudo da Doutrina 

Espírita e pelo progresso de sua equipe.  

Sensibilidade – sem preconceitos, o Coordenador deve ter percepção para 

notar e valorizar os sentimentos, opiniões, problemas e preocupações do grupo, 

compreendendo as reações íntimas de cada pessoa e a maneira como ela se sente 

diante dos fatos.  

Disponibilidade – quem coordena deve ter disponibilidade para o trabalho, 

já que uma de suas funções é a de administrar recursos humanos e demais 

recursos. Deve lembrar que todos se apoiam nele e esperam dele soluções e 

presença.  

Disciplina – todo trabalho, para ter seus objetivos alcançados, deve ter 
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normas e diretrizes, mesmo que informais. Quem coordena deve ter disciplina, isto 

é, cumprir bem as obrigações que a função exige, respeitando, acima de tudo, o 

grupo.  

Responsabilidade – a ciência que muitas pessoas e a própria instituição 

espírita dependem da qualidade das ações coordenadas é o fundamento da 

responsabilidade bem compreendida.  

Bom relacionamento – é essencial que o Coordenador mantenha um bom 

relacionamento (amizade, respeito, companheirismo) com: 

 Os Monitores ou Facilitadores – estes somente conseguirão exercer 

bem suas funções nas reuniões de estudo se a coordenação, em todos os 

níveis, dar-lhe suporte para tal.  

 A Direção da Casa Espírita – se integrar às propostas de 

organização de toda casa, mantendo o trabalho num clima de harmonia e 

equilíbrio. Todos fazem parte de uma mesma equipe e o objetivo maior deve 

prevalecer. Numa visão sistêmica do trabalho diretivo do Centro Espírita 

todos os departamentos e atividades são importantes e devem se ajudar 

mutuamente.  

 As Equipes de Apoio – A amizade, o respeito e o companheirismo 

entre os colaboradores da área de estudo facilitará sempre a execução das 

atividades de cada área de apoio. 

b) Atribuições do coordenador: 

1) Compor grupo de trabalho com um nível adequado de conhecimentos da 

Doutrina Espírita e com alguma experiência para o desenvolvimento das atividades 

de monitoria de grupos de estudos; 

2) Incentivar o grupo de trabalho visando à consolidação da equipe, propiciando o 

bom relacionamento e zelando sempre pela preservação da pureza doutrinária; 

3) Manter um clima de cooperação, harmonia e bom ânimo, para que se evitem 
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polêmicas e discussões estéreis ou isolamento de grupos de estudos; 

4) Elaborar a programação das atividades, em conjunto com os monitores ou 

facilitadores, contendo datas, temas dos módulos e das aulas; 

5) Definir dias e horários de funcionamento de acordo com a melhor disponibilidade 

da Casa Espírita e dos monitores ou facilitadores e atentar para as demandas dos 

interessados nos grupos de estudos; 

6) Verificar as instalações (espaço físico) e os recursos disponíveis (obras básicas, 

dicionário, quadro negro/branco, giz/pincel atômico, papel, prancheta etc.) para 

funcionamento dos grupos de estudo; 

7) Coordenar a divulgação do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, por meio 

de cartazes impressos e digitais, convites divulgados nas palestras públicas, entre 

outros; 

8) Coordenar, no início de cada programa, a inscrição dos interessados em 

participar dos grupos de estudos; 

9) Observar a assiduidade dos participantes, conforme formulários próprios 

solicitados aos monitores ou facilitadores para melhor planejamento e atendimento 

das necessidades específicas de cada grupo em relação à quantidade de 

participantes, integração e outros; 

10) Realizar periodicamente reuniões de avaliação com os monitores ou 

facilitadores e, se necessário, com os participantes; 

11) Planejar, propiciar e incentivar a integração dos participantes às demais 

atividades da Casa Espírita (evangelização, passe, assistência e promoção social, 

divulgação etc.); 

12) Planejar as atividades com base nas avaliações e na experiência acumulada 

ao longo dos grupos e conforme orientações gerais dos órgãos de unificação; 

13) Delegar funções e tarefas, visando a melhor organização do departamento de 
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estudos; 

14) Orientar os monitores ou facilitadores, dando condições para planejamento 

antecipado das tarefas; 

15) Proporcionar condições didático-pedagógicas para o bom desempenho dos 

monitores ou facilitadores; 

16) Administrar os recursos humanos e demais recursos disponíveis; 

17) Manter a comunicação entre a direção da Casa Espírita e o grupo de trabalho 

e vice-versa; 

18) Arquivar todo o material alusivo às Campanhas e desenvolvimento dos grupos 

de estudos, tais como: relatórios anuais, apostilas, cartazes, programas, manuais, 

frequências etc.; 

19) Organizar reuniões de confraternização com os participantes dos grupos de 

estudos; 

20) Promover/incentivar a participação dos monitores ou facilitadores em cursos de 

capacitação e atualização promovidos pelo movimento espírita. 

O Coordenador ou diretor do departamento de estudos poderá organizar 

equipes de apoio que terão funções específicas, facilitando sua atuação e eficiência 

dos trabalhos de estudo. 

c) Perfil do monitor 

Para assumir a tarefa de monitoria é necessário que o monitor seja Espírita, 

tendo já realizado de forma completa os estudos do Programa E.S.D.E 

(minimamente), atue na Casa Espírita de forma integral (nos diferentes 

departamentos) e demonstre vivência evangélica segura.  

Dentre as habilidades fundamentais do monitor, segundo o Curso de 

Instrutores da Doutrina Espírita – FEDF, estão: 

Dinamismo - Procurar manter-se sempre ativo e constantemente 
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interessado em dar ao trabalho uma feição nova, evitando a rotina viciosa e 

improdutiva que desestimula os participantes. 

Criatividade - Capacidade de concatenar os elementos disponíveis para 

descobrir soluções novas e adequadas para as situações que se apresentem. 

Sociabilidade - Capacidade de trabalhar em equipe, colaborando para a 

eficiência do grupo como um todo. Apresentar facilidade de relacionamento para 

conseguir manter contato satisfatório e eficiente com os estudantes e colegas de 

tarefa. 

Capacidade de observação - Encontrar detalhes e fazer análises contínuas 

de fatos e circunstâncias que possam contribuir para a compreensão do trabalho e 

das possibilidades de enriquecimento do mesmo. 

Proficiência - Ter conhecimento profundo e consistente do trabalho, 

mostrando-se consciente de suas implicações, de sua importância e das 

possibilidades de desenvolvimento. 

Perseverança - Contornar sempre os obstáculos que surjam para impedi-lo 

de estar presente na tarefa. 

Domínio de conteúdos didático-pedagógicos - Possuir conhecimento de 

fundamentos e práticas pedagógicas e buscar constantemente o aperfeiçoamento 

no que diz respeito à incorporação de novos procedimentos de ensino, visando 

melhorar a qualidade das atividades e conteúdos que serão ministrados. 

Autocrítica - Fazer sempre uma autoanálise, de maneira a descobrir se sua 

atuação está realmente contribuindo para o sucesso da tarefa, buscando a reforma 

dos aspectos que se constituam empecilhos ao pleno desenvolvimento das tarefas. 

Tato - Capacidade de agir habilmente com as pessoas. 

Respeito à individualidade - Capacidade de aceitar as diferenças 

individuais. 
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Iniciativa - Capacidade de propor soluções ou agir oportunamente frente à 

situações novas. 

Equilíbrio emocional - Controle de emoções, tensões e impulsos, de forma 

a manter um comportamento estável face às mais variadas situações. 

Flexibilidade - Capacidade de reformular posições face a argumentações 

ou ideias convincentes. 

Empatia - Capacidade de colocar-se no lugar do outro, percebendo os feitos 

de sua ação/comunicação sobre ele. 

Coordenação - Capacidade de levar grupos a seguir metodologia de 

trabalho. 

Cooperação - Capacidade de manter-se acessível e disponível a pessoas e 

grupos, demonstrando interesse em somar esforços. 

Planejamento - Capacidade de elaborar plano lógico de trabalho para 

execução das tarefas, evitando a improvisação. 

Fluência verbal - Capacidade de expressar-se oralmente e por escrito, com 

desenvoltura, clareza e objetividade, utilizando linguagem adequada ao nível de 

compreensão dos participantes. 

Inflexão da voz - Capacidade de enfatizar, oralmente, aspectos importantes 

da exposição. 

Além de tudo isso, cabe ao monitor, também, nunca esquecer que a 

habilidade fundamental é o amor à causa e aos irmãos, como esclarece Bezerra de 

Menezes: 

Nas bases de todo programa educativo o amor é a pedra angular favorecendo o 
entusiasmo e a dedicação, a especialização e o interesse, o devotamento e a 
continuidade, a disciplina e a renovação (...) aliadas ao esforço para dotar com a 
força de exemplificação tudo aquilo que se ensina. (Bezerra de Menezes) 

Além disso, podemos refletir sobre os aspectos abaixo: 



105 

 

VERSÃO 2021–Vice-presidência de Educação e Difusão 

Conhecimento doutrinário – fundamental possuir conhecimentos e 

segurança para abordá-los, para tanto todos os candidatos à monitoria devem, 

primeiramente, estudar continuadamente e de maneira autodidata e realizar cursos 

específicos para a monitoria ou evangelização espírita. Cabe a todos participar de 

outros grupos de estudos como participantes, sempre que possível, e realizar 

cursos, seminários e outros eventos de capacitação continuadamente.  

Humildade – o exercício dessa virtude na condução do grupo de estudo 

facilitará o entrosamento, a confiança entre os membros e a inspiração para a 

realização da reforma íntima, meta primordial do estudo da Doutrina Espírita. 

Lembrar que o monitor ou facilitados é o primeiro a aprender e que é essencial 

aumentar sempre os seus conhecimentos, mediante estudo. 

Liderança – o exercício da monitoria leva à liderança naturalmente desde 

que os membros identifiquem no monitor ou facilitador um praticante daquilo que 

ensina, conduzindo a turma com segurança, compromisso e comprometimento. 

Solucionando problemas que surjam por meio do diálogo e da conciliação de 

interesses. 

Carisma – ser carismático, isto é, simpático ao grupo para conquistar a 

confiança e solidariedade de todos os membros, é importante para exercer uma 

boa liderança. Deve apresentar-se com sinceridade. Humildade e alegria. Quando 

manifestar seus sentimentos deve fazê-lo com equilíbrio, mantendo-se sempre 

aberto ao diálogo e às sugestões. 

Sensibilidade – Como o monitor ou facilitador está diretamente ligado aos 

participantes, ao perceber as diferenças individuais, potencialidades, interesses, 

motivações e ritmos de aprendizado de cada participante, aproveitará as diferenças 

para o crescimento do grupo, estimulando a todos e respeitando as reações íntimas 

de cada um. 

Disponibilidade - Ter disponibilidade para exercer sua função, 

regularmente, no dia e na hora pré-determinados e em outros para os quais será 
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convocado para que o trabalho a ser realizado, considerando a responsabilidade 

requerida pela monitoria assumida, a fim de que as ações decorrentes das funções 

sejam sempre desenvolvidas a contento. 

Disciplina – O monitor deve cumprir seu papel, observando os horários, 

normas, em respeito ao trabalho e aos participantes e preparando, com 

antecedência, as reuniões e todas as atividades pertinentes. Com disciplina, haverá 

maiores possibilidades de que os objetivos pretendidos sejam alcançados, com 

maior eficiência e menor desgaste físico, emocional e mesmo de satisfação do 

grupo. 

Responsabilidade – decorrente da função assumida e da expectativa que 

os participantes possuem em relação aos estudos é fundamental que o monitor seja 

responsável, isto é, tenha conhecimento de suas funções e procure executá-las da 

melhor maneira possível, visando, acima de tudo, o crescimento do grupo e o 

alcance das metas pré-estabelecidas, como, por exemplo: a divulgação da Doutrina 

Espírita, o estudo sério e regular e a formação de trabalhadores. 

Bom relacionamento – em qualquer tarefa realizada por um grupo é 

necessário que haja harmonia e bom relacionamento. O monitor buscará esta 

harmonia entre ele e a coordenação geral para o crescimento individual e o do 

grupo, procurando também um bom relacionamento com a direção da Casa Espírita 

e as equipes de apoio da área de estudo para que estes também depositem sua 

confiança na equipe e no trabalho que está sendo desenvolvido. 

Capacidade de ouvir – o monitor ao exercitar a audição mais que a 

exposição oral, favorecerá que outros falem, intervindo apenas para conduzir a 

discussão e esclarecer o grupo. Mesmo que tenha facilidade em falar, promova o 

diálogo e exposição da compreensão dos participantes da reunião. Deve, ainda, 

evitar ser “expositor” a fim de não transformar o estudo grupal em palestra. 

Aparência pessoal – as qualidades morais são fundamentais, porém a 

apresentação de si de forma simples e agradável ao convívio grupal, evitando tanto 
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extravagâncias quanto desleixos, favorece a simpatia dos participantes aos 

monitores ou facilitadores. Além disso quem coordena os grupos de estudos torna-

se um ponto fácil de observação, cuja gestualidade e posturas serão analisadas, 

assim como seu trajar, linguajar e comportamento. 

d) Atribuições do Monitor ou facilitador dos grupos de estudos 

Como responsável direto pela organização, realização e acompanhamento 

das reuniões de estudos, cada monitor ou facilitador tem entre as suas atribuições: 

1) Dirigir a reunião (estudo) respeitando as normas e características dos 

programas de estudos adotados. 

2) Buscar a participação de todos: 

a. estimulando a busca do conhecimento doutrinário; 

b. aproveitando as diferenças individuais como situações provocativas 

para incentivar a análise e o discernimento; 

c. utilizando as diferentes opiniões e ideias de modo a favorecer a 

formação de conceitos sólidos. 

3) Interessar-se pelos participantes, 

a) respeitando individualidades;  

b) mantendo o bom relacionamento dentro do grupo;  

c) estimulando a confiança dos mesmos, demonstrando com convicção 

que o grupo merece crédito;  

d) percebê-los como seres integrais (conjunto bio-psiquico-socio-

cultural-espiritual6). 

4) Fazer avaliações regulares, visando sempre a atingir o objetivo de 

aperfeiçoamento do estudo doutrinário, o que inclui divulgação e formação de novos 

 
6 Bio = dimensão corporal; psíquico = dimensão mental; sócio = membro de uma sociedade; 
cultural = pertencente a uma determinada cultura e espiritual = como ser eterno e reencarnado 
que todos somos aqui no planeta Terra. 
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monitores ou facilitadores. 

5) Manter a comunicação entre os participantes e a coordenação ou direção 

do departamento de estudos; 

6) Participar e incentivar a participação em cursos de capacitação 

promovidos pelo movimento espírita. 

5.2 Condução da turma – competências e habilidades 

A liderança bem exercida é a primeira das habilidades a ser conquistada 

para uma boa condução da turma.  

No campo administrativo liderança é conceituada como influência 

interpessoal exercida numa situação e dirigida por meio do processo da 

comunicação humana à consecução de um ou de diversos objetivos específicos. 

O comportamento de Liderança (que envolve funções como planejar, dar 

informações, avaliar, arbitrar, controlar, recompensar, estimular etc.) deve ajudar o 

grupo a atingir os seus objetivos, ou, em outras palavras, a satisfazer suas 

necessidades. 

Líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que o 

distinguem das demais pessoas. Todo líder apresenta características marcantes de 

personalidade por meio das quais pode influenciar o comportamento das demais 

pessoas. O indivíduo que possa dar maior assistência e orientação ao grupo 

(escolher ou ajudar o grupo a escolher as melhores soluções para seus problemas), 

para atingir um estado satisfatório, tem maiores possibilidades de ser considerado 

seu líder. E o grupo pode selecionar, eleger, aceitar espontaneamente um indivíduo 

como líder, porque ele possui e dispõe dos meios de satisfação dos objetivos do 

grupo. 

O líder estimula, coordena, faz com que o grupo trabalhe, é sóbrio, 

comedido, sensato, age horizontalmente e não verticalmente. 
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Habilidade é a capacidade de realizar uma tarefa ou um conjunto de tarefas 

em conformidade com determinados padrões exigidos pela organização. Em 

poucas palavras, ser hábil é “Saber Fazer”. 

Também não se pode exigir que o trabalhador Espírita, candidato a monitor 

ou facilitador, possua todas as características do líder apresentadas neste módulo 

para que inicie o trabalho. A criatura humana, em sua generalidade, ainda se 

caracteriza por muitas imperfeições. Porém, é necessário que aquele que prega a 

Doutrina realize os maiores esforços para dar exemplo daquilo que ensina. Logo, 

deve procurar ser coerente na sua maneira de sentir, de pensar e de agir. Estamos 

sempre nos aperfeiçoando e, afinal, como diz o Evangelho Segundo o Espiritismo: 

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços 

que emprega para domar suas inclinações más” (Cap. XVII, item 4) 

5.2.1 Tipos de Liderança 

Apesar da conceituação abrangente de liderança e sempre vinculada aos 

interesses do grupo onde é exercida a fim do alcance dos objetivos comuns, ela 

pode ser classificada em diferentes tipos conforme a articulação entre grupo e líder 

ocorre. São seus tipos tendo em vista a forma do exercício da liderança e os 

resultados no grupo: 

a) Autocrática: quando centraliza tudo em suas mãos, não confia na capacidade 

de seu grupo, não delega poderes. Prováveis reações do grupo: apatia, 

agressividade, ansiedade, medo entre outras pouco saudáveis. Estes problemas 

existem em função da personalidade do líder que, quase sempre, apresenta 

imaturidade emocional. O moral (sentimentos e atitudes das pessoas em relação 

ao trabalho do grupo) estará quase sempre baixo nestes casos e as comunicações 

comprometidas. Qualquer sistema que funcione sempre assim estará em 

desequilíbrio e irá acarretar, não só a insatisfação do grupo, mas também sensível 

queda de produtividade. Pode começar muito bem, com o líder parecendo saber 

resolver tudo, porém esgota-se rapidamente, pois ele é incapaz de atuar como um 
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propulsor das forças heterogêneas. 

b) Democrática: quando o líder procura centralizar a direção dos trabalhos no 

próprio grupo, colhendo opiniões, aceitando sugestões e procurando obter a 

participação e a cooperação do seu grupo. Ele age como um condutor democrático 

ao ajustar e orientar o participante que não vai bem para integrá-lo melhor ao grupo; 

ao comunicar-se adequadamente com o grupo, indagando suas opiniões e dando 

preferência por acatá-las, muitas vezes em detrimento de suas escolhas. Quando 

ele apoia a iniciativa individual e aceita sugestões no sentido de modificar e 

melhorar o sistema de trabalho, também promove o grupo e permite que ele cresça, 

tornando-o autônomo e capaz de formar novos líderes. 

c) Liberal: quando o líder se mostra inseguro ou omisso, quer seja por 

incapacidade, quer seja por indiferença, ele pode supor ser um líder democrático, 

quando de fato é liberal por não ser capaz de conduzir o grupo com segurança. 

Quando não há controle do serviço, o líder simplesmente foge à tomada de posição 

ante os problemas e passa sua função ao grupo, que como tal não se organiza 

como líder de si mesmo e, assim, decai em produtividade. Também nesta situação 

um membro mais carismático pode tomar a liderança, o que nem sempre é 

aconselhável. 

d) Paternalista: quando tem um relacionamento de pai para filho com o grupo e 

busca usar de argumentos sentimentais para obter o que quer dos seus 

subordinados, sem que haja verdadeiramente um sentimento fraternal e de 

igualdade estabelecido entre todos. Provoca intimidade com o intuito de subordinar. 

O sentimento nutrido é de dependência e de dívida e não de autonomia e gratidão. 

O grupo se constituiu com objetivos claros, que supera o personalismo e a 

submissão a quem o dirige e deve ser em torno dos propósitos maiores que o líder 

atua. 

5.2.2 O Líder Ideal 

A Doutrina Espírita oferece com clareza a definição do líder ideal. Na questão 
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625 de O Livro dos Espíritos é perguntado: “Qual o tipo mais perfeito que Deus tem 

oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? ” 

E respondido de forma enfática e conclusiva: “Jesus”. 

Mesmo que estejamos longe de alcançar este modelo, podemos e devemos 

nos inspirar em suas qualidades a fim de que a origem de todos os nossos 

sofrimentos – o orgulho e o egoísmo - não atrapalhe o alcance dos objetivos 

propostos pelo grupo de estudos: a reforma íntima de cada membro a partir da 

compreensão da Doutrina Espírita e vivência evangélica dos apostolados do Mestre 

Jesus. 

Sandra Maria Borba Pereira em seu livro “Reflexões pedagógica à Luz do 

Evangelho” dedica todo o capítulo 4 para a discussão Jesus e liderança. A autora 

começa dizendo: “Estou entre vós como quem serve’, disse Jesus, segundo os 

registros de Lucas 22:27. Bastaria essa afirmativa para sintetizar a essência da 

liderança do modelo crístico: o serviço, a dedicação ao próximo” (PEREIRA, 2008, 

p. 59). Mais adiante, lembrando o pedido de Salomé para o Cristo em relação aos 

seus filhos, a espírita residente em Natal/RN destaca as três atitudes fundamentais 

de um verdadeiro líder: 

1. Jesus indaga aos apóstolos sobre suas disposições íntimas e capacidade 

de enfrentar os testemunhos que lhes seriam exigidos, propondo-lhes uma 

autoavaliação das condições próprias; 

2. Jesus informa com humildade e ética que a solicitação dos irmãos estava 

acima de Sua possibilidade de decisão, remetendo-a ao Pai, sem ser rude ou 

irônico, sem ficar humilhado ou constrangido por isso; 

3. Ao ser abordado pelos demais membros do grupo quanto ao pedido dos 

irmãos, Jesus esclarece sobre os novos valores que deveriam nortear as ações e 

as relações interpessoais de todos: o amor recíproco. 

Ao longo do capítulo Sandra Borba discute com pertinência muitos outros 
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aspectos do modelo da liderança de Jesus. 

Enfim, o monitor ou facilitador não pode considerar que seu trabalho é 

apenas o cumprimento do programa preparado para aquele curso. Ele precisa 

saber que sua tarefa é orientar e esclarecer espíritos sedentos, que buscam a 

Doutrina Espírita, não por prazer ou opção, mas por necessidade, porque trazem 

dentro de si a angústia, o desejo de renovação e a esperança de equilíbrio. Como 

nos disse Humberto de Campos, em mensagem mediúnica em 1983: “Não são 

crianças, nem podem ser tratados com irresponsabilidade” e completa André Luiz, 

em seu livro Conduta Espírita: “Em todas as circunstâncias, lembre-se de que o 

Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana 

nos padrões do Divino Mestre” (p. 140). 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

 

 

1. Assinale as alternativas que indicam algumas das atribuições do 

Coordenador Geral ou Diretor do Departamento de Estudos. 
 

a. (   ) Incentivar o grupo de trabalho visando à consolidação da equipe e 

zelando sempre pela preservação da pureza doutrinária. 

b. (  ) Elaborar programação das atividades, em conjunto com os 

monitores/facilitadores, contendo datas, temas dos módulos e das 

reuniões. 

c. (   ) Não realizar periodicamente reuniões de avaliação com os 
monitores/facilitadores e, se necessário, com os participantes. 

d. (  ) Concentrar funções e tarefas, visando a melhor organização dos 
estudos. 

e. (   ) Proporcionar condições didático-pedagógicas para o bom 
desempenho dos monitores/facilitadores. 

 

2. Indique com V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas abaixo, 

relacionadas ao perfil de Coordenador Geral ou Diretor do Departamento de 

Estudos. 
 

a. (  ) Conhecimento doutrinário e humildade. 
b. (  ) Relacionamento severo com os monitores. 
c. (  ) Liderança e carisma. 
d. (  ) Insensibilidade e indisponibilidade constante. 
e. (  ) Disciplina e responsabilidade. 

 

3. Complete as frases que descrevem as funções do monitor/facilitador do 
grupo de estudos escolhendo uma das opções entre parênteses antes do 
tracejado. 

 

a. Dirigir a reunião de estudo respeitando  (seus 

interesses pessoais, as normas) e características do estudo sistematizado 

da Doutrina Espírita. 

b. Buscar a participação de todos:   

(estimulando, controlando) a     busca     do     conhecimento     doutrinário; 
aproveitando as __________________ (dificuldades, diferenças) individuais 

como situações provocativas para incentivar a análise e o discernimento; 
utilizando as diferentes opiniões e ideias de modo a favorecer a formação 
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de conceito _____________________ (duvidosos, sólidos). 

c. Fazer avaliações _ (regulares, punitivas) visando sempre 
atingir o objetivo de aperfeiçoamento dos estudos. 

d. Ser o _________ (elo, supervisor) entre os participantes e a direção do 
Centro Espírita. 

e. Participar e _____________________ (faltar, incentivar) a realização em 
treinamentos promovidos pelo Movimento Espírita. 

4. Associe as colunas, conforme os tipos de liderança descritas e nomeações. 
 

a. AUTOCRÁTICA (  ) Busca usar argumentos sentimentais para obter o 

que quer dos membros do grupo. 

b. DEMOCRÁTICA (  ) Não há controle das atividades, o líder foge à 

tomada de posição ante os problemas e passa sua 

função ao grupo. 

c. LIBERAL (  ) Centraliza tudo em suas mãos, não confia na 

capacidade do grupo, não delega poderes. 

d. PATERNALISTA (  ) Procura centralizar a direção dos trabalhos no 

próprio grupo, colhendo opiniões, aceitando 

sugestões e procurando obter a participação e a 

cooperação do grupo. 

5. Analise quais as características que diferenciam o coordenador geral ou 
diretor do departamento de estudos do monitor/facilitador e descreva-as. 

 

6. Conceitue liderança e destaque algumas de suas qualidades. 
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7. Cite dois aspectos fundamentais do perfil de um monitor/facilitador do estudo 
doutrinário e comente-os. 

 

8. Dentre as habilidades de um bom líder e monitor/facilitador, destaque duas e 
justifique sua escolha. 

 

9. Pesquise em outras bibliografias a definição de líder e compare com a 
encontrada na presente apostila e escreve suas considerações. 

 

10. Observe algumas passagens evangélicas descritas no Evangelho Segundo o 
Espiritismo e cite algum procedimento do Cristo que demonstre sua liderança 
natural e soberana. 
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MÓDULO 6: OS PARTICIPANTES 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 O PARTICIPANTE 

 
 

6.2 ATITUDES DESEJÁVEIS 
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6.1 O participante 

O participante é o elemento principal do processo de aprendizagem. Deve 

ser considerado nos aspectos bio-psíquico-intelectual-afetivo-social-cultural e 

espiritual. O grupo de estudo, enquanto trabalho pedagógico, dirige-se a 

indivíduos considerados adultos. Portanto, os princípios educacionais presentes 

na condução da reunião de estudo e no relacionamento com o grupo formado por 

pessoas adultas incentivam a postura ativa de aprendizagem de todos os 

participantes, a fim de que na idade madura cada um se reconheça independente 

em seu pensar, capaz de buscar sua própria opinião, realizar pesquisas e 

conclusões, aplicando em sua vida cotidiana aquilo que reflete. Segundo 

pesquisadores da andragogia7, o adulto busca sempre um sentido pragmático no 

que aprende (PEREIRA & HENRIQUI, 1996). 

Do grupo de estudos participam os frequentadores interessados em 

conhecer o Espiritismo e, principalmente, devem participar os trabalhadores da 

Casa Espírita. Assim o grupo heterogêneo em sua formação e interesses deve ser 

compreendido com cuidado pelo monitor/facilitador. 

Segundo Trecker e Trecker: 

Cada membro traz algo diferente para o grupo. É natural que assim seja devido 
às variações decorrentes do passado, de experiências e pontos de vistas. (...) 
Uma das maiores preocupações é a de ajudar cada indivíduo a integrar-se no 
grupo. (1974, p. 66)  

Portanto,  o  monitor precisa examinar quais são as necessidades que as 

pessoas esperam satisfazer com a sua participação no grupo que coordena. Para 

tanto, em primeiro lugar, é imperativo que saiba o máximo possível a respeito do 

participante. 

 
7 Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender, segundo a definição cunhada na 
década de 1970 por Malcolm Knowles. O termo remete para o conceito de educação voltada para o 
adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças (do grego paidós, 
criança). 
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Questões gerais: Qual é sua idade? Sexo? Origem geográfica? Qual é 

sua escolaridade? Formação? Qual a sua profissão? Quanto tempo conhece o 

Espiritismo? Quanto temo participa da casa espírita? 

Questões específicas:  

➢ Quais são as suas necessidades de aprendizado?  

➢ O s  objetivos do curso estão de acordo com o interesse do 

participante? 

➢ Qual é a sua estrutura cognitiva, ou seja, quais são seus 
conhecimentos atuais, para que possa adquirir novos? 

➢ O programa do grupo está compatível com o nível de conhecimento 

já adquirido? 

Quanto mais dados tivermos acerca dos participantes, melhor poderemos 

adequar o programa de estudo ao grupo, às vezes, indicando a ele outro grupo 

mais apropriado. Todavia, deve-se levar em conta muito mais do que formalidades, 

pois a maturidade espiritual do interessado em estudar a Doutrina Espírita nem 

sempre é evidente em dados pontuais e práticos. Em O Evangelho segundo o 

Espiritismo, cap. XVII, item 4, Kardec questiona se para compreender a D.E. seria 

necessária uma inteligência fora do comum? E a resposta é que não, justificando 

que: 

[...] inteligências vulgares, até mesmo moços, apenas saídos da adolescência, lhes 
apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes. Provém isso de 
que a parte por assim dizer material da ciência somente requer olhos que observem, 
enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode 
chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do 
grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do 
Espírito encarnado (KARDEC, 2004. p. 350- 351). 

A Casa Espírita, célula básica do Movimento Espírita, segundo o Espírito 

Djalma Montenegro de Farias deve ser: “(...) um colo de mãe narrando a verdade 

atraente e bela ao filho querido” (FRANCO, 1989, p. 100) e como tal, 

amorosamente, participa ativamente na aprendizagem e renovação de cada 

espírito que se aproxima dela, colaborando na transformação da Humanidade. 

Mas, para que cumpra esses elevados objetivos, é necessário que se torne um 
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local de estudo sério e metódico da Doutrina Espírita, envolvendo os 

trabalhadores e demais frequentadores, com “afabilidade e doçura” de que nos 

fala o Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IX, item 6 (KARDEC, 2004. p. 201). 

São princípios educacionais norteadores na condução da reunião de 

estudos a realidade do espírito, viajor do espaço, rumo a sua eternidade. Para 

buscar mudanças em nosso comportamento, como se espera ver na dos 

participantes dos grupos de estudo, nunca é demais lembrar de Léon Denis: 

Todo poder da alma resume-se em três palavras; - Querer, Saber, Amar. Querer, 
isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia, para o alvo que se tem a 
atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo 
profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade 
podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a 
quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque, sem o 
amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor 
ilumina-as, fecunda-as, centuplica lhes os recursos (DENIS, 1987, p.367-368). 

6.1.1 Tipos psicológicos e atitudes desejáveis do monitor/facilitador 

Os participantes dos grupos de estudos são almas, com tendências inatas e 

que já desenvolveram certos aspectos de sua personalidade ou adquiriram certas 

tendências que irão interferir no andamento da reunião, cuja condução é papel 

relevante a ser realizado. Emmanuel, destacando a importância da emoção e 

pensamento na harmonia de todos nós, explica: 

Em todos os domínios do Universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se 
desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo 
esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e 
a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os 
fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterantes 
ou alavancas libertadoras da existência. (XAVIER, 1987. p. 12-13). 

Muitas vezes as atitudes se revelam mais emotivas que lógicas e razoáveis. 

Desta forma, é importante que os monitores ou facilitadores estejam atentos ao 

inter-relacionamento no grupo e às possíveis atitudes a serem adotadas durante a 

reunião. Seguem algumas categorias a serem reconhecidas nos perfis 

apresentados pelo pesquisador Coqueret (s/d. p.50-59) e as atitudes sugeridas ao 
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condutor do grupo, conforme os tipos: 

- Tipos mais fácil: 

Perfis segundo Coqueret e 
outros comuns 

Atitude do monitor/facilitados 

Positivo – Sempre pronto a 
ajudar. Tem bom 
relacionamento com todos. 

Oportunizar sua colaboração sempre que em 
auxílio na discussão do dia. Delegar tarefas 
que possa realizar, preparando-o para futuros 
trabalhos. 

Estudioso – faz leituras e 
pesquisas extras aos temas 
de estudo. 

Idem. Porém, nos dois casos, não os 
supervalorizar para não intimidar os demais 
nem excitar a vaidade e o orgulho. 

- Tipos mais complicados e desafiadores: 

Conflituoso – gosta de ferir os 
outros ou tem legítimas 
razões de queixas e não 
sossega até resolvê-las 

Não deve sintonizar no conflito, mantendo a 
calma, cuidando para que ele não monopolize 
a discussão ou desvie o propósito do grupo 
para sua questão. Convidar para conversa 
particular e posterior ao encontro grupal. 

Trapalhão – faz questões de 
tudo; opõe-se aos outros por 
prazer ou quando estão em 
causa suas preocupações 
pessoais.  

Abordar o que houver de proveitoso nas suas 
intervenções, estabelecendo relação com o 
assunto em estudo. Reformular as questões 
trazidas para que sejam mais proveitosas ou 
protelar perguntas desnecessárias ao tema, 
como “veremos mais adiante sua questão”. 

Sabe tudo – Pretende impor a 
todos a sua opinião. Pode 
estar bem informado ou ser 
um simples pseudo sábio.  

Convidá-lo a cooperação com o grupo, 
incentivando-o a deixar outros falarem ou 
pedir sua ajuda sempre que pertinente. 
Quando falar sem correção, sugerir mais 
leituras a todo o grupo a respeito ou pedir que 
traga a referência sobre sua opinião. Usar 
estratégias como: “Ora, aí está um ponto de 
vista interessante; vejamos o que o grupo 
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pensa a seu respeito”. 

Desdenhoso – Dirige-se ao 
grupo de forma superior. 
Nunca se mistura com ele. 
Tem colocações esnobes ou 
irônicas. 

 

O monitor deve cativá-lo, agradecendo sua 
colaboração e, igualmente, valorizando outros 
participantes e suas opiniões ou qualidades, 
oferecendo a oportunidade de conhecer 
melhor os demais participantes. Caso, não 
ocorra essa gradativa interação, ele 
naturalmente, se afastará por falta de sintonia 
com a humildade que deve reinar. 

Perguntador persistente, que 
procura desconsertar o líder, 
colocando a informação em 
dúvida. Pretende atrapalhar 
ou obter a atenção. Tenta 
fazer com que o monitor apoie 
seu ponto de vista.  

Não deve compactuar com a polêmica 
desnecessária. Enfatizar que o grupo se 
destina ao estudo do Espiritismo e que sob a 
ótica doutrinária que o assunto está sendo 
abordado. Caso a questão seja relevante para 
o aprendizado, passar algumas perguntas 
para o grupo analisar. Não deve impor sua 
ideia ao grupo, buscando o esclarecimento 
nas obras básicas sempre que necessário. 
Reconhecer engano, se for o caso. 

- Tipos que exigem mais dedicação e persistência 

Falante – prolixo em suas 
ideias, perguntas ou resumos. 
Gosta de contar histórias, as 
vezes engraçadas que 
dispersa a atenção de todos. 

Convidá-lo a escutar o colega do lado, deixar 
a vez de outros falarem. Interrompê-lo com 
tato, nos gracejos, relembrando o ambiente e 
o tempo limitando. Não começar por ele 
apresentações ou questionamentos, mas 
nomeando quem fala com mais moderação. 

Acanhado – Tem ideias, 
porém encontra dificuldades 
em formulá-las. Pode ser 
portador de algum distúrbio 
da fala, ou de visão e audição, 
daí sua timidez. 

Perguntar e pedir tarefas fáceis, aumentando 
a sua confiança em si mesmo, quando 
possível, elogiando a sua contribuição. 
Entrosá-los em dinâmicas de grupo com 
participantes de perfil semelhante ou 
amigável. 

Desinteressado – Não 
demonstra satisfação no que 

Idem ao tipo acanhado. Caso não seja por 
timidez seu desinteresse, cabe conversar em 
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está sendo estudado. particular para compreender como ajudá-lo de 
forma mais efetiva. 

Falta com frequência ou não 
tem pontualidade 

Investigar as condições e razões de ter se 
inscrito no grupo de estudos e, caso não haja 
complicações externas ao grupo (deveres 
familiares de trabalho, nível de estudo 
inadequado etc), incentivar sua participação 
contando com sua colaboração de maneira 
mais efetiva. 

Tem ideias fixas – Vive 
situações ou problemas 
difíceis que sempre são 
citados e debatidos no grupo 
de maneira insistente e 
detalhada. É de grande 
suscetibilidade.  

Interromper a descrição para o assunto em 
estudo, fazendo pequenas relações. 
Conversar ou encaminhar para o atendimento 
fraterno da casa, em particular, salientando 
que não é conveniente a ele se expor dessa 
forma no grupo.  

Com processos obsessivos, 
psiquiátricos ou mediunidade 
aflorada – demonstra 
claramente sinais de distúrbio 
emocional e relata situações 
indiciárias de condições 
desfavoráveis ao estudo em 
grupo 

Como no caso acima, interromper as 
narrativas ou interrupções vexatórias ao 
participante que se expõem e aos outros que 
o ouvem. Convidar para conversar em 
particular e encaminhar para o atendimento 
espiritual e diálogo fraterno da casa. 

Na oração de abertura e fechamento, cabe ao monitor/facilitador mentalizar 

os perfis exigentes de atenção e tratamento moral e espiritual, sem citar nomes, 

mas convocando a todos os presentes sempre à paciência, compaixão e 

colaboração com as imperfeições de todos, inclusive do monitor e demais 

participantes. 

Todos os tipos oferecem oportunidades ímpares para abordar temas de 

estudo doutrinária, com a devida discrição e empatia. 

Os membros de um grupo de discussão agem e reagem em função da 
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personalidade do seu orientador, da sua própria personalidade e da do grupo, no 

seu conjunto. A personalidade do grupo não é a soma das personalidades dos seus 

membros: o indivíduo em grupo reage mais emotivamente que sozinho. Modifica o 

seu comportamento normal para merecer a aprovação geral ou para os 

escandalizar (Coqueret, s/d. p. 52-53). As ações do monitor/facilitador podem, 

portanto, no grupo, auxiliar a evitar ou diminuir os conflitos. 

Considerando, portanto, as faculdades do Espírito, de pensar, sentir e 

agir, podemos analisar a conduta do próximo de modo a seguir a instrução de O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. X, item 16, “Sede indulgentes, meus 

amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor 

desanima, afasta e irrita” (KARDEC, 2004. p. 221); ao receber as ações do 

próximo, podemos associar o perdão, que impede que o mal se instale em nossa 

intimidade, conforme O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. X, item 15: 

“Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio; perdoar aos amigos é dar-

lhes uma prova de amizade; perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era” 

(KARDEC, 2004. p. 219); e agir no bem, dito em O Livro dos Espíritos, questão 

643: 

Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião 
de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça, a quem não se 
ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque, fazer o bem não 
consiste para o homem, apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do 
possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. (KARDEC, 
2007. p. 387) 

 

6.2 Atitudes desejáveis 

Conforme conceito apresentado em O Livro dos Espíritos, em resposta à 

questão 685 a), a “educação moral [...] consiste na arte de formar os caracteres, 

à que incute hábitos, portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos” 

(KARDEC, 2007. p.407-409). O “hábito é uma segunda natureza que nos leva, 

malgrado nosso, a fazer uma coisa, o mais frequentemente sem que nossa 
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vontade participe disso” (RIVAIL,1998. p. 17). 

Logo, os participantes devem habituar-se a novas propostas de 

entrosamento, estudos e aprendizado para que o grupo alcance seu objetivo maior: 

o conhecimento da doutrina espírita e, a partir dele, mediante a fé raciocinada, cada 

participante alcançará, intimamente, condições de domar suas más tendências. 

Como diz Emmanuel: “Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina 

construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, 

conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida” (XAVIER, 1987. p.97). 

Vejamos a seguir as atitudes desejáveis, a serem renovadas se preciso, tanto 

para os participantes como para os responsáveis pela condução dos grupos de 

estudos. 

6.2.1 Atitudes positivas dos participantes 

a. Assiduidade – sem o acompanhamento constante das reuniões de 
estudo, a possibilidade de compreensão dos temas estudados e o 
consequente aprofundamento das discussões ficam comprometidos; 

b. Participação – não basta apenas estar presente e ser assíduo às 
reuniões de estudo, é fundamental que cada membro dos estudos dê 
a sua contribuição, participando ativamente dos debates, trazendo 
questões, exemplos, leituras diversas e mantenha-se presente em 
espírito a todo o processo de estudo. 

c. Interesse – o interesse em um tema estudado é o responsável por sua 
aprendizagem. Sem interesse as reuniões e todos os temas tornam-se 
maçantes, redundantes e não se constituem em conhecimento de fato. 
É preciso manter-se atento por tudo que é estudo, especialmente por 
aquilo que é mais difícil ou que se julga ser. 

d. Empenho na execução das leituras e tarefas – o tempo de uma 
reunião de estudo, quase sempre de 90 minutos, é muito pequeno para 
que o aprendizado da Doutrina se consolide, por isso, além da reunião, 
o bom participante se empenha em ler e adicionar informações e 
reflexões sobre os temas em estudo. O bom monitor, por sua vez, 
também não esquece de oferecer a cada reunião uma tarefa, uma 
recomendação de bibliografia para estimular o estudo e o aprendizado. 

e. Disposição de ajudar os colegas – sendo a Doutrina Espírita o 
Evangelho Redivivo, não pode produzir apenas conhecedores de seus 
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postulados, mas, acima de tudo, discípulos doutrinários os quais irão 

aplicar cotidianamente as lições de amor aprendidas. Desta forma, todo 
participante de um grupo de estudo deve ser o primeiro a demonstrar 

respeito às diferentes personalidades e se dispor à ajuda 
incondicional. 

f. Integração nas atividades da Casa Espírita - após os primeiros meses 

de estudo e na medida em que o participante demonstre equilíbrio e 
convicção da Doutrina que abraçou, ele pode e deve colocar-se à 

disposição para colaborar nas atividades da Casa. Como tudo na 

natureza, o começo é marcado pela simplicidade e pequenez a fim de 
que a árvore seja frondosa e frutífera mais adiante. Nas palavras de 

André Luiz, “quem executa com alegria as tarefas consideradas 
menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas 
maiores” (XAVIER, 1992. p. 44). Auxiliar nas atividades da biblioteca 

da Casa, na recepção das pessoas em palestras públicas, ler mensagens 
espíritas na tribuna, preparando o ambiente, ajudar na limpeza do local, 

na distribuição de materiais, são algumas das tarefas que devem desde 
cedo ocupar o “currículo” do neófito espírita 

6.2.2 Atitudes desejáveis do monitor 

Além das atitudes desejáveis ao monitor/facilitador, fartamente, 

apresentadas no módulo anterior, completa-se com as seguintes sugestões de 

Trecker e Trecker (1974, p.106- 109), que quando introduzidas no grupo como 

rotina salutar, otimizam o amadurecimento dos participantes e a preparação deles 

para futuras tarefas no Centro Espírita. 

a) Para provocar discussão: 

• O que você acha da questão como foi apresentada? 

• Gostaria alguém de dar sugestões para aumentar a compreensão 

do problema? 

b) Ampliar a participação: 

• Agora que ouvimos a opinião de alguns dos nossos membros, outras 

pessoas gostariam de falarem, de expor suas ideias? 
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• Que outros aspectos do problema deveríamos examinar? 

c) Limitar a participação: 

• Agradecemos a sua contribuição. No entanto, gostaríamos de ouvir 

também os outros. Gostariam de acrescentar algo ao que foi dito, 

quem ainda não falou? 

• Você fez várias afirmações boas, mas alguém gostaria de fazer outras 

observações? 

• Sendo que nem todos os membros tiveram oportunidade de falar, 

poderia você apresentar os seus comentários depois? 

d) Focalizar a discussão: 

• Onde estamos com relação aos objetivos desta discussão? 

• Vocês gostariam que eu revisse aquilo que foi dito e quais os 

progressos que fizemos nesta discussão? 

• O seu comentário é interessante. No entanto, diz realmente respeito 

ao problema principal que estudamos? 

e) Ajudar o grupo a avançar: 

• Já não empregamos tempo suficiente neste aspecto do problema? 

Não deveríamos passar ao exame de outro aspecto? 

• Não estudamos bastante esta parte do problema de modo a 

podermos agora mudar de assunto? 

• Tendo em vista o tempo que nós fixamos, deveríamos passar ao 

assunto seguinte? 

f) Ajudar o grupo a se avaliar: 

• Vocês não acham que nos encontramos bloqueados nesta pergunta? 
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• Não seria bom que voltássemos ao objetivo inicial desta discussão 

e víssemos em que ponto nos encontramos em relação a ele? 

• Uma vez que nos aproximamos do fim da reunião, não gostaria 

alguém de dar sugestões de como melhorar a próxima reunião? 

g) Dar continuidade a uma decisão: 

• Estão de acordo com estes pontos? (O monitor faz um breve 

resumo). 

• Já que estamos próximos de uma decisão, não deveríamos examinar 

o que representará ela para o grupo? 

• Aonde conseguimos chegar com a nossa discussão? 

h) Dar continuidade a uma discussão: 

• Uma vez que na última reunião só tivemos tempo para um exame 

parcial da questão, gostaria alguém de rever o que foi dito? 

• Considerando que não poderemos chegar a uma decisão nesta 

reunião, quais são os pontos a serem examinados na próxima? 

• Gostaria alguém de sugerir os pontos que necessitam de um maior 

estudo antes de nos reunirmos novamente? 

Com a prática de questões que permitam a participação de todos, a divisão 

de tarefas e decisões os participantes passam a se reconhecerem como parte do 

grupo, a zelar por seu sucesso e harmonia e aprende a serem trabalhadores do 

Centro Espírita colaborativos, democráticos e atentos aos irmãos mais do que às 

cosias. 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

 

Complete as seguintes frases com a palavra correspondente: 

Banco de escolhas: transformações - más tendências - esforço - enganos - 

evoluir - leis - experiências – íntimas - senso moral - espíritos. 

1)  

a) Todos nós somos _______ imortais, que renascemos na Terra com o 

objetivo de __________  , desenvolver nosso potencial interior, corrigir 

__________ do passado, superar _______________ e pouco a pouco, 

vibrar em sintonia com as _____ universais. 

b) O Espírito evolui por meio de ___________ próprio, interagindo com o meio, 

através de múltiplas ____________________. 

c) Não se trata, contudo, de experiências meramente acumulativas, mas de 

__________________ graduais das estruturas ____________ e, 

consequentemente, amadurecimento do _______________. 

 
2. Sinalize nos parênteses: “V” se a frase for verdadeira e “F” se a frase for 

falsa. 
a. ( ) É um princípio educacional norteador na condução da reunião de 

estudo doutrinário: “Quando o estudo é dirigido ao público adulto, o 
monitor pode e deve apresentar e exemplificar sempre o sentido prático 

dos conteúdos estudados”. 
b. ( ) A maturidade do senso moral independe da idade e do grau de 

instrução. 
c. ( ) Não é preciso levar-se em conta o conhecimento atual dos participantes 

para conduzi-los a novos conhecimentos. Qualquer ponto de partida é 
válido. 

d. (  ) O conhecimento não interfere no progresso moral. 
e. ( ) Considerando o perfil psicológico apontado por especialistas da 

publicidade, o público feminino  tende  a  gostar  de poesia, valorizar a 

sensibilidade e os sentimentos. 

f. ( ) Se os participantes se sentem limitados para opinar e discutir os 
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problemas, o grupo tem grandes possibilidades de ter sucesso. 

g. ( ) Uns se agregam pelo desejo de segurança, companheirismo etc., 

outros para ter novas experiências, conhecer novos companheiros, 
alguém tem forte desejo de ser reconhecido, de “ser alguém”, e existem 
os que se unem aos grupos pelo desejo de resposta às suas dúvidas, 

etc. 

3. Cite exemplos de participante conforme os tipos indicados: 

 

Tipo fácil 
 

 

 

Tipo desafiador  

 

Tipo exigente de maior dedicação e 

persistência 

 

 

4. Assinale a alternativa que apontam atitudes positivas dos participantes 

a. (  ) Interesse, empenho na execução das leituras e tarefas, bem como 
assiduidade. 

b. (  ) Fazer perguntas desnecessárias para protelar o estudo. 
c. (   ) Relatar questões pessoais, desviando o assunto em estudo 
d. (  ) Não realizar as leituras pertinentes e recomendadas. 

 

5) Dê as características de um comportamento assertivo. 

 

 

6) Cite três atitudes do participante do grupo de estudos que podem auxiliar 
na compreensão, aprofundamento e enriquecimento dos debates do 

Estudo Doutrinário. 
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7) De que modo o monitor/facilitador pode estimular o interesse e o 

empenho dos integrantes em participar das tarefas e leituras? 
 

8) Como o participante do grupo de estudos pode ser inserido nas 

atividades da Casa Espírita? 

 

9) Pesquisar em O Livro dos Médiuns, capítulo XXXI, Dissertações Espíritas, 

item 20, quais as recomendações de São Vicente de Paulo relacionadas às 

atitudes desejáveis dos participantes. Sintetizar abaixo com suas palavras 

 

10) Ler o livro O problema do ser, do destino e da dor, de Léon Denis, 3ª 

parte, item XXIV, dois últimos subitens e refletir sobre a condição dos 

participantes de grupo de estudo e o que deve ser esperado de todos os 

integrantes. Redija suas reflexões a respeito. 
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UNIDADE III: INTRODUÇÃO AO 

CONHECIMENTO DIDÁTICO 
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MÓDULO 7: PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS 

REUNIÕES DE ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 PLANEJAMENTO DAS AULAS 

 

7.2 ORGANIZANDO UMA REUNIÃO DE ESTUDO DOUTRINÁRIO 
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O planejamento está presente em todas as atividades que pretendem 

sucesso. Da ida ao supermercado ao desenvolvimento econômico de um país sem 

planejamento haverá desperdício de tempo, de recursos financeiros e humanos e 

dificilmente se alcançarão os objetivos propostos. 

Inclusive, essa é a palavra-chave de todo o planejamento bem-sucedido: 

objetivos definidos claramente e exequíveis.  

O planejamento educacional não é diferente, e o Centro Espírita 

comprometido com a Seara do Cristo não pode dispensar a realização de 

planejamentos geral e departamentais.  

No campo do estudo sistematizado da Doutrina Espírita é imprescindível o 

desenvolvimento do planejamento dos grupos de estudo como um conjunto que 

opera almejando alcançar o objetivo maior da Casa Espírita e do próprio Espírito 

em seu processo evolutivo como já visto acima. 

 O motivo da reunião de estudos é o de propiciar a reflexão a partir da luz do 

conhecimento. Sem determinar objetivos precisos não temos uma boa reunião de 

estudos, realizando-se apenas repasse de conteúdos, comentários da Doutrina, 

sem a devida reflexão que alicerça a fé raciocinada. 

Conteúdos, recursos e técnicas de ensino são instrumentos, estímulos e 

parâmetros para a reflexão, e é por meio desta que ocorre o aprendizado como 

ação consciente da inteligência. Porém para utilizar cada um desses itens com 

eficiência deve-se analisar o grupo em seus diferentes aspectos, o conteúdo a ser 

trabalhado e ponderar os melhores meios para estabelecer as pontes entre as 

mentes pensantes, o conteúdo e o aprendizado desejado. 

O desenvolvimento da reunião tem que envolver, ativar as inteligências, 

estimular ao aprendizado, e os participantes ao saírem já devem já sentir-se 

motivados a voltar na próxima semana, a ler a respeito em sua casa, a pesquisar 
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etc. Para se alcançar esse envolvimento e entusiasmo qualquer forma de 

improvisação não será satisfatória. Logo, só com um plano de ensino é possível 

que a vinda do monitor e dos participantes à reunião seja algo: proveitoso, 

edificante, significativo e de bons resultados. 

7.1 Planejamento das aulas 

Planejamento é um roteiro para organizar ações. É nele que o educador traz 

a sua ideologia e sua visão de mundo, portanto, é intencional e não possui vínculos 

com concepções político-partidárias. O ensino, para ser eficaz, tem que ser 

inteligente, metódico e orientado por propósitos definidos. 

Os dois grandes males que desvitalizam o ensino, prejudicando o andamento 

do processo ensino e aprendizagem, reduzindo o seu rendimento a níveis ínfimos, 

são a rotina, sem inspiração e sem objetivos, e a improvisação dispersiva, confusa 

e sem sequência. 

Para esses males, um remédio se impõe: o planejamento de ensino. Este 

garante a contínua melhoria e vitalização do ensino (combate à rotina) e assegura 

a progressão metódica e bem calculada do trabalho docente (educador), em vista 

de objetivos definidos (contra improvisação dispersiva). 

Enfim, o planejamento é a previsão inteligente e calculada de todas as etapas 

do trabalho educacional e a programação racional de todas as atividades, de modo 

a tornar o aprendizado seguro, econômico e eficiente, alcançando os objetivos 

definidos previamente. Tais objetivos podem estar vinculados à capacitação para 

um determinado trabalho, como ocorre numa formação profissionalizante, tornando 

o aprendiz portador de competências específicas ou pode ocorrer para a formação 

do sujeito, como no caso da educação em geral, em que habilidades e valores são 

desenvolvidos para a inserção social e histórica, religiosa e moral do ser no mundo. 

Todo planejamento começa concebendo onde se deseja chegar e segue ao 
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se concretizar num programa definido de ação, que constitui um roteiro seguro para 

conduzir, progressivamente, os participantes aos resultados desejados. 

Através do planejamento, em resumo: 

• conseguimos alcançar os objetivos propostos; 

• temos maior segurança na coordenação do ensino; 

• economizamos tempo; 

• evitamos a rotina de improvisação e 

• organizamos o estudo de forma a torná-lo mais compreensivo, 

interessante e produtivo. 

7.1.1 O que é Plano de Ensino 

Define-se como plano de ensino todos os tipos de planejamentos que 

são executados com fins educacionais, variando sua periodicidade e, logo, 

abrangência. 

Segundo alguns autores, os tipos de plano de ensino são: 

a) Plano de Curso ou Programa de Ensino – possui objetivo geral que 

contempla a habilidade que o estudante alcançará ao final da jornada 
(mensal, semestral ou anual). É sintético, abrangendo, numa visão de 
conjunto, todos os temas a serem estudados durante o período previsto 

do curso. Consiste principalmente na distribuição, no balizamento e na 
organização de um cronograma de trabalho, para fazer a devida 

cobertura do programa de atividade dentro dos prazos estabelecidos. 

b) Plano de Unidade Didática – possui objetivos geral e específicos, pois 
se vincula a um determinado conjunto de temas que o estudante deverá 

dominar para alcançar a formação desejada. É mais específico, 
restringindo-se a cada unidade didática por vez e contém maiores 

especificações sobre o conteúdo e as atividades previstas para cada 
um dos temas. Detalha em subunidades os temas gerais previstos no 
plano de curso. 

c) Plano de aula ou planejamento da reunião de estudo (para o nosso 
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caso específico) – possui 1 objetivo geral, desmembrado do plano de 

unidade e alguns objetivos específicos, relacionados ao domínio do 
conteúdo, dentre os previstos no plano de curso ou de unidade. É mais 

restrito e particular, prevendo o desenvolvimento do conteúdo e das 
correspondentes atividades dentro do âmbito de cada encontro a ser 
desenvolvido em conformidade com a unidade didática 

correspondente. 

 

Esses três tipos de planos são, na realidade, três fases do mesmo 

planejamento, tendendo a uma progressiva particularização do conteúdo e do 

método de trabalho, à medida que se aproxima o momento da sua execução nas 

reuniões de estudo ou em outros encontros de formação e capacitação de 

trabalhadores. 

No caso do estudo sistematizado da Doutrina Espírita, quando a casa adota 

o uso de apostilas/livros da FEB, por exemplo, como visto no módulo 2, tais 

materiais foram desenvolvidos como plano de curso – chamado de Programa; estão 

divididos em plano de unidade didática – chamado Módulos e, em planos de aula – 

chamado de roteiro. Ao se organizar grupos de estudos de Obras Básicas ou de 

Obras Complementares, como a série No Mundo Maior de André Luiz, por exemplo, 

cabe ao departamento de estudos da casa realizar o planejamento tanto do 

Programa, como das Unidades e aos monitores ou facilitadores os planos de 

estudos ou planejamento das reuniões, definindo objetivos gerais e específicos para 

cada uma das etapas do planejamento educacional da casa, a fim de que o estudo 

seja eficiente e o grupo alcance excelentes resultados, mantendo-se, assim, 

motivado e seus membros robustecido em sua fé raciocinada. 

Vejamos então quais são as características de um bom plano de ensino: 

• Unidade: convergência das atividades para os objetivos visados. Obedece 

a uma diretriz geral e única. Todo o trabalho pedagógico se desenvolve em 

torno de uma ideia fundamental unificadora, estabelecida pelo objetivo geral 
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do programa e seus desdobramentos nos objetivos dos demais planos. A 

unidade torna o ensino mais eficiente e mais fácil de ser controlado. 

• Continuidade: os passos do trabalho devem ser previstos em forma de 

sequência progressiva do início ao fim, partindo do conhecido e mais simples 

para o desconhecido e complexo. Por meio das “pontes” estabelecidas entre o 

conhecido e facilmente entendido o estudante compreende o mais abstrato e 

complexo dos temas estudados. 

• Objetividade: adequação às condições reais, como local, tempo, recursos 

realmente disponíveis, capacidade e preparo real dos participantes e do 

monitor e seu domínio doutrinário do assunto. 

• Flexibilidade: cálculo das probabilidades de reajustamento sem quebra da 

unidade e continuidade, ou seja, imprevisto podem ocorrer e outros 

interesses podem se despertados nos participantes e é importante, sem 

mudar o plano de curso, que haja possibilidades de rearranjos de abordagem 

do tema, das atividades previstas e das leituras e pesquisas a realizar. 

• Precisão e clareza dos enunciados: a definição objetiva do que se 

pretende fazer a fim de atingir os fins propostos. Essa é a característica 

menos visível aos estudantes, porém a mais fundamental para a realização 

de seus intuitos ao iniciar um estudo doutrinário: verificar ao longo do tempo 

que “aprendeu muitas coisas”. 

Tendo em mente estas características, a serem seguidas no 

desenvolvimento de um plano de ensino, recomenda-se que o departamento de 

estudos reúna os monitores ou facilitadores ao início do ano para um planejamento 

conjunto de todos os grupos de estudos que serão organizados, fazendo as 

seguintes perguntas coletivamente: 

• População alvo de cada grupo –  Qual a média de idade dos participantes? 
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Quais as experiências anteriores na sucessão do curso? Quais são as 

motivações e interesse nos estudos? 

• Objetivos de cada grupo e do estudo em geral – Quais as habilidades morais 

que serão mais incentivadas e quais os temas estudados propiciarão maiores 

reflexões? Qual preparação para a integração nas atividades do Centro Espírita 

o grupo deve receber? Quais talentos deverão ser burilados? 

• Seleção de conteúdos – Quais programas/apostilas/livros serão adotados 

para contemplar o diagnóstico realizado nos itens acima? 

• Dinâmicas de grupo – Quais atividades, recursos, técnicas de ensino serão 

apropriadas para tratar dos conteúdos selecionados, conforme objetivos 

definidos e perfil do grupo identificado? 

• Avaliação – Como os objetivos gerais poderão resultar em aspectos 

ponderáveis para avaliar o sucesso do grupo – Percentuais de: Frequência? 

Evasão? De integração nas atividades da casa? De participação nos estudos e 

demais capacitações oferecidas na região? Visível mudança na maneira de 

falar, exprimir sentimentos e se envolver com os demais participantes? 

• Recursos – Ponderar aspectos físicos do ambiente de estudo conforme o tipo 

de grupo, dinâmicas de estudos etc. Consulta de material de leitura disponível, 

bem como de pesquisa para aquisição ou empréstimo na biblioteca da casa. 

Outros materiais para a boa execução das dinâmicas de grupo: folhas, papéis, 

tesouras, canetas etc. 

Com tais diagnósticos e decisões coletivamente construídas, cada facilitador 

ou monitor se sentirá mais seguro e integrado em sua tarefa de coordenação do 

grupo de estudos ao lado de seus colaboradores. 

A cada semana ou encontro do grupo de estudos deverão os monitores ou 

facilitadores do estudo organizar a reunião com antecedência em dois passos: 
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1º) estudando o tema e material disponibilizado aos estudantes; 

2º) planejando o encontro de maneira adequada ao tempo, conteúdo e, 

sobretudo, aos objetivos estabelecidos para a unidade em conformidade ao estudo 

daquela ocasião. 

Vejamos, então, sobre como preparar uma reunião de estudos a seguir. 

7.1.2 Preparando a reunião: estudo e planejamento da reunião 

Recapitulando alguns pontos sobre “estudo”, como visto no módulo 3, é 

importante para todo monitor/a o hábito semanal de se dedicar à leitura de obras 

espíritas, especialmente a leitura, anotações e reflexões das obras básicas. Com o 

hábito estabelecido de ler, fazer anotações em cadernos próprios ou em 

documentos digitais, quando da preparação das reuniões, a tarefa do estudo será 

facilitada. Igualmente, ao longo dos anos, repetindo os mesmos temas, fará com 

que uma pessoa organizada tenha um bom volume de anotações para consultar no 

momento de preparar as reuniões de estudos. 

Algumas dicas para a preparação de uma boa monitoria: 

a) Leia pausadamente todas as obras básicas e dedique tempo realizando 

anotações. Sem o conhecimento do Pentateuco todos os demais temas 

e obras espíritas serão abordados parcialmente, sem a solidez da 

compreensão dos princípios espíritas e, provavelmente de maneira 

distorcida ou imiscuída de outras teorias. 

b) Ao ler um romance ou obra de mensagens, tenha por hábito ter uma 

caderneta a fim de fazer breves anotações a respeito, podendo mesmo 

compor um pequeno sumário de assuntos, isto é, separar por temas a 

caderneta ou em ordem alfabética e anotar na seção correspondente a 

referência relevante; 
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c) Os livros de estudo mais aprofundados exigem um fichamento mais 

detalhado, que pode ser realizado em fichas próprias para esse fim e 

organizado num tipo de arquivo doméstico ou em programas 

computacionais mais modernos, como o Acess que permite a composição 

de um banco de dados, por exemplo; 

d) Na semana da reunião releia o material que os estudantes devem ler para 

a preparação do estudo, consulte as obras básicas nos aspectos 

relacionados e liste tópicos importantes a serem abordados no estudo do 

tema em questão; 

e) Utilize suas anotações para preparar o planejamento da reunião. 

Sobre o planejamento da reunião, independente do ensino não formal 

desenvolvido nos Centros Espíritas, podemos utilizar os mesmos princípios da 

Didática aplicados ao plano de aula.  

Segundo Fusari (1988), o plano de ensino deve ser percebido como um 

instrumento orientador do trabalho docente, tendo-se a certeza e a clareza de que 

a competência pedagógico-política do educador escolar deve ser mais abrangente 

do que aquilo que está registrado no seu plano. A ação consciente, competente e 

crítica do educador é que transforma a realidade, a partir das reflexões vivenciadas 

no planejamento e, consequentemente, do que foi proposto no plano de ensino. 

Mesmo adotando as apostilas da FEB ou outras para o Estudo Sistematizado 

da Doutrina Espírita, que contenham roteiros ou planos de ensino, o monitor 

responsável deverá desenvolver o planejamento da reunião com cada conteúdo 

proposto no referido material, levando em conta as possibilidades reais de seu 

grupo de estudo e explorando sua criatividade como educador. 

O que deve constar num plano de aula, conforme as instruções didáticas 

pode, consequentemente, ser observado no planejamento das reuniões de estudo: 
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a) Objetivo - É a parte essencial do planejamento, pois, por meio da 

definição dos objetivos são determinadas as formas e conteúdo a serem abordados 

de um tema. 

Objetivo geral: estabelece o interesse geral da reunião/unidade; trabalha a 

partir do foco principal a ser desenvolvido em relação à formação do estudante, 

logo, não se preocupa com o conteúdo ou a informação, mas com o resultado da 

reflexão que o conhecimento, no todo, pode provocar no espírito. Sempre é único, 

mesmo que possa ser composto numa frase complexa. 

Exemplo: Unidade: Deus – Objetivo geral: (Adequado) Compreender Deus 

como elemento chave da fé raciocinada; (Equivocado) Identificar os atributos 

divinos descritos no Livro dos Espíritos. 

Objetivos específicos: estabelecem o que o monitor espera que os 

participantes realizem em relação ao conteúdo, o que viabilizará o objetivo geral. 

São parcelas de um processo maior que, somado em suas partes, deve gerar o que 

se espera como objetivo geral. São em torno de três a cinco. 

Exemplo: Unidade: Deus – Objetivo específico: (Adequado) Identificar os 

atributos divinos descritos no Livro dos Espíritos; (Equivocado) Compreender Deus 

como elemento chave da fé raciocinada. 

Sempre são usados verbos no infinitivo para compor um objetivo. O objetivo 

quanto mais claro e conciso mais exequível. Todo objetivo deve ser passível de 

verificação e mensuração, ou seja, a etapa da avaliação do encontro deve permitir 

verificar se os objetivos específicos foram alcançados. No plano de unidade, o 

processo avaliativo possibilita constatar se o objetivo geral foi alcançado. 

Alguns exemplos de verbos utilizados para o objetivo geral: - Compreender; 

Diferenciar; Entender; Refletir; Adquirir e Demonstrar – todos expressam ações 

que ocorrem no intelecto ou no caráter. 
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Exemplos para os objetivos específicos: Enumerar; Analisar; Fixar ; Aplicar; 

Descrever; Selecionar; Identificar; Esquematizar; Interpretar; Relacionar; Adicionar; 

Especificar; Distinguir; Classificar; Exemplificar; Diferenciar; Examinar; Conceituar; 

Comparar; Construir; Demonstrar; Definir; Enfatizar; Estabelecer e Salientar – 

todos expressam ações que ocorrem a partir de um conteúdo. 

b) Conteúdo - Definido previamente, quando foi estruturado o plano ou 

programa de unidade ou do curso, deve estar organizado de forma didática, partindo 

do mais simples para o mais complexo e do mais conhecido para o desconhecido. 

No momento do planejamento da reunião, o conteúdo será determinado dentro do 

assunto previsto pela abordagem realizada.  

Exemplo: 

1. Assunto: Reencarnação, conteúdo: Definição de reencarnação; Casos 

do livro Ação e Reação. 

2. Assunto: Mediunidade, conteúdo: Tipos de médiuns; Diferentes casos 

relatados na Revista Espírita. 

Ao selecionarmos os conteúdos que serão trabalhados deveremos ter 

presentes: 

• a adaptação dos conteúdos selecionados ao grupo; 

• o que o grupo já conhece. 

Selecionamos o conteúdo em função do grupo (necessidades e 

possibilidades) e dos objetivos que esperamos alcançar. 

c) Estratégia ou Metodologia - São as técnicas de ensino e recursos 

didáticos utilizados para alcançar os objetivos propostos que, em seu conjunto 

serão responsáveis pela viabilização e eficiência do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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As atividades podem atuar individualmente sobre o estudante, fazendo-o 

refletir sobre o conteúdo de forma particular. Para tal, as técnicas de ensino podem 

contemplar diferentes atividades, como se verá no próximo módulo.  

d) Cronologia - É a previsão do tempo necessário para executar cada parte 

da reunião. Deve-se levar em conta o ritmo de aprendizagem da turma para propor 

uma cronologia que possa ser cumprida no tempo previsto, sem que haja pressa 

na execução das etapas nem sobra de tempo excessiva ou não conclusão do 

estudo dos conteúdos e objetivo geral previstos no plano de curso. 

e) Ação ou roteiro - Organização das atividades, passo a passo, oferecendo 

plano detalhado das atividades a serem executadas, além dos materiais e tempo 

necessários, para uma reunião de estudo ou unidade. 

f) Avaliação - Estritamente vinculada aos objetivos, estabelece os 

parâmetros para verificar o alcance dos objetivos, acontecendo ao longo de toda 

reunião e acompanhando todo o processo de ensino e aprendizagem. O módulo 

nove irá aprofundar o estudo deste tema. 

g) Bibliografia - Listagem dos livros, sites e outras fontes utilizadas na 

realização da reunião. 

h) Observações - Espaço reservado às anotações de alterações ocorridas. 

Será a partir destas anotações que os planos futuros serão aperfeiçoados. 

Com fins de exemplificação, segue um modelo de Plano de Reunião com os 

itens acima mencionados. 

MODELO DE PLANO DA REUNIÃO DE ESTUDOS 

Identificação: C.E. “Amor e Caridade” – Grupo de estudo “Perseverança” – 

primeiro ano – Unidade II – Pluralidade das existências – 2ª feiras, das 19h30 às 

20h45. Monitores: João e Maria 

Objetivo Geral: - Associar a pluralidade das existências à Justiça Divina. 
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Objetivos específicos:  

a) Recapitular o princípio da pluralidade das existências;  

b) Identificar na história lida no roteiro da apostila da FEB a manifestação da 

Justiça Divina;  

c) Relacionar, sintetizando, Justiça Divina e processo reencarnatório. 

Conteúdo: 

Recapitulação da reunião anterior sobre o que é encarnação; Questões 

introdutórias e motivadoras sobre a justiça divina. História de Jacinto. 

Estratégia: 

Técnicas de ensino: aula expositiva com perguntas introdutórias; conto com 

debate de seu enredo, em dupla; debate em grande grupo da moral do conto. 

Recursos didáticos: apostila da FEB; quadro e giz; cópias do conto História 

de Jacinto. 

 Cronologia e Roteiro: 

Duração Atividade 

5 min Leitura de abertura e prece inicial. 

10 min. Perguntar: o que estudamos na reunião passada? O que é encarnação? Então 

podemos renascer como cobras se formos muito ruins e traidores? Como se chama 

essa teoria? 

Ler trecho da apostila que tem o resumo da aula anterior. 

Indagar se ficou alguma dúvida. 

15 min  Continuar perguntando sobre a Justiça de Deus: Se alguém perguntasse para 

vocês: “por que Deus escolheu o meu filho para nascer doente e não o de outra 

mãe?” O que vocês responderiam? 

Deixar que as diferentes opiniões sejam expressadas. 

Lançar a questão: Mas Deus é justo ou não? 

20 min Distribuir a folha fotocopiada com o conto de Jacinto. Em dupla eles deverão 
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discutir qual a moral da história. 

20 min Debater em grande grupo: Qual a moral da história? Jacinto havia nascido com 

dificuldades físicas devido ao seu passado ou por uma falha genética ocasional? 

15 min Finalizar destacando que o processo reencarnatório é a maior prova da Justiça 

Divina. 

5 min Sugestões de mais leituras para a semana e prece final. 

Avaliação: 

Os objetivos serão alcançados através: das respostas adequadas às 

questões propostas; da conclusão do enredo da história de Jacinto, no qual deve 

estar evidenciada a Justiça Divina. 

Bibliografia: - Apostila da FEB, volume 1, unidade 6.3. O Livro dos Espíritos, 

questões 166 a 171 e 222. Conto de Jacinto (apostila antiga da FEB, módulo 

filosófico II). 

Observações: 

- Escolher outro conto pois a história de Jacinto gerou muita polêmica 

desnecessária, o que desvirtuou a discussão central. 

7.2 Organização da reunião de estudo doutrinário 

Como todo planejamento, um trabalho bem organizado gera segurança, 

incentiva a disciplina dos participantes e, no caso dos grupos de estudos 

doutrinários, a boa organização e eficiência do planejamento educacional levará à 

formação de novos trabalhadores bem capacitados, convictos e responsáveis para 

o movimento espírita. Na medida em que as reuniões e os programas de estudos 

forem bem planejados e fizerem parte de uma organização sistematizada do Centro 

Espírita, tendo todos os departamentos e atividades plena integração e objetivos 

em comum, os resultados benéficos alcançarão a todos. 

Disso segue uma sugestão, bastante comum e adotada em centenas de 
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grupos de estudos, de organização da reunião semanal ou quinzenal. 

• Componentes: dois monitores ou facilitadores e cerca de 15 a 25 

participantes. Facilita bastante e dinamiza a reunião de estudo a presença de mais 

de um monitor ou facilitador, sendo que dois podem ser os responsáveis e ainda 

haver outros em “estágio”. Os grupos numerosos favorecem a evasão e impedem 

a participação mais ativa nas reuniões de todos os membros. 

• Duração: de 60 a 120 minutos, é um tempo razoável. Reuniões muito 

rápidas não permitem maior participação e discussão de ideias e, ao contrário, as 

muito longas poderão se tornar repetitivas ou cansativas. Com frequência semanal 

ou quinzenalmente, com datas pré-determinadas em plano semestral ou anual de 

estudos, todos serão incentivados, na medida em que preveem resultados 

concretos. 

• Desenvolvimento da reunião: além de estudar o conteúdo e planejar a 

reunião, como visto acima, cabe aos monitores/facilitadores compor regras de 

comum acordo com todos os participantes desde as primeiras reuniões, 

esclarecendo as limitações do Centro Espírita, dando a conhecer o Regimento 

Interno e instituindo um convívio respeitoso e saudável para todos. Para tanto 

converse a respeito de: 

a) Horário de chegada e saída; 

b) Materiais e livros necessários para o estudo; 

c) Casos de faltas ou necessidade de ausência mais prolongada; 

d) Serviços de atendimento fraterno e espiritual oferecidos no Centro 

Espírita para os casos de mediunidade em desenvolvimento, problemas 

de ordem pessoal, emocional e espiritual. Salientar que o grupo de 

estudos não é o lugar apropriado para expor as questões de ordem 

íntima, mas que devem ser buscados os serviços apresentados com os 
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trabalhadores habilitados disponíveis. 

e) Formas respeitosas de discordar de ideias e pontos de vistas alheios. 

Convocar a todos ao exercício do ouvir, do analisar, da paciência, da 

tolerância e, assim, do amor ao próximo; 

f) Diferenças raciais, de gênero e de status social, entre outras, devem ser 

salientadas como aspectos enriquecedores do grupo e oportunidade de 

rever preconceitos arraigados social, cultural e espiritualmente; 

g) Rotina, cronograma e proposta de estudos do semestre ou ano. 

Após a combinação clara da rotina e formas de funcionamento do grupo de 

estudos e do Centro Espírita, para os casos dos grupos de iniciantes na instituição, 

cada reunião pode seguir as seguintes etapas: 

1) Preparação do ambiente espiritual com leitura de páginas evangélicas ou 

conversação fraternal, minutos antes do começo previsto da reunião;  

2) Prece de abertura, de maneira concisa, no horário previsto de começo 

dos trabalhos. Pode ser feito um rodízio entre os participantes. 

3) Maior parte do tempo será dedicada ao estudo doutrinário, a partir de 

apostilas organizadas ou obras básicas, tendo o cuidado de não tornar a 

reunião uma explanação do assunto realizada pelo monitor ou 

monopolizada entre monitor e um ou dois participantes. A boa reunião 

deve ser um estudo em que os participantes interajam entre si e com o 

assunto por meio do diálogo, dinâmicas de grupos e diferentes técnicas 

de ensino; 

4) Ao final, concluído o planejamento do estudo, devem ser feitas as 

recomendações de tarefas para a próxima semana, a fim de desenvolver 

o gosto pelo estudo e pesquisa contínuos. Cabe ao final também dar 

recados, organizar atividades externas etc., se for o caso, lembrando 
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sempre do respeito ao horário acordado de término do encontro;  

5) Prece final. Com a mesma brevidade da inicial, com simplicidade e 

sinceridade de sentimentos. 

• Observações gerais: algumas considerações para o sucesso do 

planejamento dos estudos no Centro Espírita: 

- Manter a dinâmica de planejamento, trocas e formação contínua entre os 

monitores/facilitadores dos grupos de estudo; 

- Engajar os monitores/facilitadores em diferentes tarefas do Centro Espírita, 

fazendo-o sabedor da dinâmica da casa; 

- Todos os trabalhadores da Casa Espírita, especialmente seus dirigentes, 

devem exemplificar o gosto pelo estudo e devem ser incentivados a participar dos 

estudos doutrinários, assim como os novos frequentadores das palestras públicas. 

Para tanto, é importante haver grupos de estudos abertos para ingresso o ano todo; 

- As dinâmicas de grupo, mesmo em grupos de pessoas mais maduras, 

auxiliam tanto na apreensão dos conteúdos como na integração dos membros do 

grupo, fortalecendo seus laços de fraternidade e permitindo a prática dos preceitos 

morais ensinados pela Doutrina Espírita. Acanhados inicialmente, todos terão maior 

participação ao realizarem dinâmicas de grupo, além de evitar a centralização do 

conhecimento nos monitores; 

- Devem ser evitadas manifestações mediúnicas de qualquer ordem, assim 

como exposição de casos pessoais e íntimos dos participantes, sendo 

encaminhados aos devidos atendimentos os estudantes que apresentarem 

necessidades neste campo. 

Levando em conta essas sugestões, caberá ao monitor/facilitador 

organizar/planejar a reunião de estudos de forma a propiciar o aprendizado crítico 

e edificante dos irmãos do estudo, consolidando a fé raciocinada em seus corações 
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e mentes. 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

 

1. Assinale abaixo algumas vantagens da realização do planejamento de 
ensino. 

 

a. (  ) Evita a rotina da improvisação. 
b. (  ) Evita o alcance dos objetivos propostos. 
c. (  ) Dá maior segurança na coordenação do ensino. 
d. (  ) Economiza tempo. 
e. (  ) Parece mais eficiente, porém é igual da mesma forma. 
f. (  ) Organiza o estudo de forma a torná-lo mais compreensivo. 

 

2. Coloque V para as assertivas verdadeiras e  F para as  falsas,  em 

relação  às características de um bom plano de ensino. 
 

a. (   ) Ele não precisa possuir unidade, pois, cada assunto é interessante 

por si mesmo e deve ser ministrado conforme o pedido dos participantes. 

b. (  ) Necessita de continuidade, sendo  que os  passos  do  trabalho  devem 

ser previstos em sequência progressiva do início ao fim. 
c. ( ) Não precisa de objetividade nem de adequação às condições reais 

(local, tempo, recursos realmente  disponíveis, capacidade e preparo real 

dos participantes). 

d. (  ) Deve  apresentar   flexibilidade,   isto  é,  cálculo  das   probabilidades   

de reajustamento sem quebra da unidade e continuidade. 
e. (  ) Necessita de precisão e clareza dos enunciados, para a definição 

objetiva do que se pretende fazer com vista a conduzir aos fins propostos. 

 

 

3. Cite 3 verbos indicados para elaborar os objetivos gerais, ou seja, que 

manifestam uma ação que ocorrerá no intelecto do estudante: 

a) ____________________________; 

b) ____________________________; 

c)  ____________________________ .  
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4. Numere as etapas de uma reunião de estudo, de 1 a 6, conforme a 

sequência comumente empregada. 
 

a. (  ) prece final 
b. (  ) aplicação de uma dinâmica de grupo 
c. (  ) introdução do tema de estudo da reunião 
d. (  ) recados e convites 
e. (  ) prece inicial 
f. (  ) preparação do ambiente espiritual, com leituras ou 
música 

 

5. Justifique por que o Objetivo é a parte essencial do planejamento. 

 

6. Qual a diferença entre objetivo geral e específico? 

 

7. Por que não é recomendado que a reunião de estudos espíritas tenha o 
formato de uma explanação doutrinária? 

 

8. Diferencie as seguintes etapas de um plano de aula:  conteúdo, estratégia ou 

metodologia de ensino e ação ou roteiro. 

 

9. Utilizando o primeiro volume da  Revista Espírita, Ano I, 1858, do mês de 

dezembro, planeje uma reunião de estudo sobre o tema “Aparições”. 

 

10. Leia o texto “Regeneração da Humanidade” transmitido a Allan Kardec em 

25 de abril de 1866 e que se encontra em Obras Póstumas, na segunda parte 
desta obra da Codificação. Após a leitura, relacione as considerações 
desenvolvidas no texto à importância do bom planejamento das reuniões de 

estudo da Doutrina Espírita. 
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MÓDULO 8: TÉCNICAS DE ENSINO E RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 

 

 

8.1 TÉCNICAS DE ENSINO 

 

8.2 DINÂMICAS DE GRUPO  

 

8.3 RECURSOS DIDÁTICOS 
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O módulo oito destina-se a apresentação dos meios para desenvolver uma 

reunião de estudos proveitosa, com adequadas estratégias de ensino, conforme o 

conteúdo trabalhado e as características do grupo. 

As estratégias de ensino dividem-se em técnicas de ensino, que podem ser 

do tipo dinâmica de grupo, e os recursos de ensino, ou seja, os materiais 

necessários para viabilizar a aplicação das técnicas de ensino. 

As estratégias de ensino são meios e instrumentos facilitadores da 

transmissão de um conteúdo, a partir dos propósitos previstos nos objetivos da 

reunião. Portanto, a estratégia de ensino não é o fim e sim um meio. Não se traz 

uma apresentação em slides digitais apenas para deixar mais “bonita” a exposição, 

não se exibe um filme só porque há tempo para isso e assim por diante. 

Não existe estratégia de ensino perfeita e infalível. Também não se pode 

considerar a validade da técnica de ensino pelo grau de alegria e motivação 

provocadas nos participantes e nem os recursos empregados pela beleza ou 

novidade deles. Muitas vezes a técnica mais indicada pode ser a exposição oral, 

em função do conteúdo a ser ministrado e do objetivo previsto. O importante é a 

garantia da aprendizagem e não simplesmente movimentar pessoas ou fazê-las 

falar e rir. 

8.1 Técnicas de ensino 

Técnicas de ensino são procedimentos didáticos que facilitam o processo 

de ensino e aprendizagem, criando uma ponte eficaz entre o conhecimento e o 

aprendiz. Representam maneiras particulares de organizar o ensino, a fim de 

provocar atividade intelectual e emocional no participante, para uma melhor 

compreensão do conteúdo e, consequentemente, conquista da habilidade ou 

competência inerente ao estudo. 

Existem inúmeras técnicas de ensino e saber manejá-las, adequá-las aos 
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conteúdos, selecioná-las e empregá-las, conforme os objetivos propostos, é o que 

caracteriza a expertise do profissional docente. Mesmo que o monitor/facilitador não 

seja um profissional da educação, conhecendo as técnicas de ensino terá melhores 

condições de realizar com qualidade o trabalho que lhe foi confiado. 

Algumas técnicas de ensino para aprendizado individual são: leitura de 

textos; exercícios; observação e identificação de partes; classificação por 

características; estudo dirigido mediante questionário ou indicação de leituras; 

entrevista com determinado tipo de profissional; solução de problemas imaginários, 

etc. 

As técnicas de ensino podem visar ações conjuntas de reflexão e 

aprendizado em pequenos grupos ou grande grupo. Para tal, as técnicas de ensino 

podem contemplar interpretação de frases, textos, respostas a questões diversas 

em grupo pequeno para exposição a todos; comunicação de resultados de pesquisa 

de tema distribuído previamente, com exposição aos demais; estudo de casos 

verossimilhantes, personagens literários, de filmes, novelas etc.; debates e diversas 

dinâmicas de grupo, que veremos em seguida. 

Uma das técnicas de ensino mais usadas há séculos é a aula expositiva. 

Essa técnica tradicional é sempre eficaz para introduzir conceitos novos, expor 

cronologias e outras informações a fim de ambientar o estudante no tema. Todavia, 

não deve se tornar um monólogo ou uma exposição doutrinária, como ocorre nas 

palestras públicas. Para utilizar esta técnica de ensino tão comum é necessário 

ampliar o diálogo com outros textos, com as experiências dos participantes e 

com as vivências cotidianas, a fim de cativar o interesse na exposição e provocar 

discussões após a exposição que, para ser eficiente no estudo, não deve 

ultrapassar 20 minutos. Caso o monitor faça uma exposição monótona e resumida 

daquilo que se encontra escrito na apostila ou livro, os participantes tenderão a se 

desmotivar e julgar que poderiam fazer o mesmo ficando em casa. 



157 

 

VERSÃO 2021–Vice-presidência de Educação e Difusão 

Aliás, o educador tem que ter sensibilidade para: 

- Aproveitar perguntas e exemplos que os participantes trazem para vincular com o 

conteúdo estudado; 

- Interligar diferentes assuntos da atualidade ao tema estudado; 

- Concluir as discussões com questões que suscitem reflexões, dando margem de 

tempo para os alunos maturarem repostas. 

8.1.1 Considerações sobre o uso das estratégias de ensino 

Ao se planejar uma reunião de estudos é necessário levar em conta alguns 

elementos, para utilizar com eficácia as técnicas de ensino e os recursos didáticos. 

São eles: 

a) Bom Planejamento 

As técnicas devem ser planejadas em função de objetivos a alcançar e 

atividades a realizar, não improvisar. 

b) Flexibilidade 

É bom dispor de domínio do conteúdo e das técnicas a serem usadas para 

socorrer-se delas como alternativas, conforme os problemas e necessidades do 

grupo. 

c) Redução da comunicação verbal 

As instruções e esclarecimentos verbais sobre como irá ocorrer um trabalho 

ou atividade devem reduzir-se ao mínimo, mas são indispensáveis. O excesso de 

explicações dispersa e confunde, além de não permitir a inovação por meio da 

iniciativa do próprio estudante. Estabeleça modelos, descreva etapas, mas não tão 

fechados que não cabe qualquer adaptação. 

d) Adequação ao tempo 
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As técnicas devem adaptar-se ao tempo disponível, considerando sempre 

que cada grupo possui seu ritmo e que se deve planejar com folga o uso de uma 

técnica de ensino. 

e) Intercâmbio 

Cada pessoa, num grupo, dispõe de um patrimônio de experiências. É muito 

útil para todos que a comunicação e intercâmbio ocorram. Para isso valorize mais 

os resultados e as oportunidades que as técnicas oferecem do que sua execução, 

tal como é recomendado. 

f) Combinação das técnicas 

Numa mesma reunião, podem ser combinadas, às vezes, técnicas 

diferentes, tornando as atividades mais ricas e o grupo mais dinâmico, todavia deve 

ser pensado que certas técnicas não se completam e que o excesso pode ser 

perigoso. 

g) Criação de técnicas e novas funções 

A criatividade de um grupo bem motivado não tem limites. Descubra, assim, 

as técnicas que mais se prestam para seus objetivos. Também, a criação e 

desempenho de funções novas injetam energias no grupo, estimulando novas 

formas de participação e revelando talentos não evidentes. 

h) Autonomia do grupo 

Os membros do grupo devem ser estimulados a assumir progressivamente 

as decisões, superando as relações de dependência. A dinâmica de grupo não tem 

donos e não deve ser uma camisa de força, intimidando os participantes às ações 

previstas. 

Tendo em vista essas recomendações, o monitor/facilitador crescerá junto 

com os grupos de estudos que coordena, aperfeiçoando seu trabalho de mediador 

do conhecimento. 
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As estratégias de ensino devem ser vitalizadas pela criatividade do 

monitor/facilitador que os adequará aos interesses e perfil do grupo, além da própria 

capacidade criativa dos seus membros. 

Da habilidade do coordenador, de seu bom senso e de sua capacidade de 

inovação, vai depender o sucesso na adequação da técnica de ensino e na escolha 

dos recursos didáticos, às características do assunto, às necessidades e às 

circunstâncias, sempre considerando as possibilidades do local e do momento. 

Nem todo estudioso da Doutrina Espírita ou mesmo um bom palestrante será 

um bom monitor/facilitador de grupos de estudos. A docência, como a coordenação 

de um grupo de estudos, é bem exercida quanto mais os estudantes se relacionam 

com o conteúdo e menos são dependentes da fala e pensamento do monitor. Para 

estabelecer a relação prazerosa e proveitosa com o conhecimento, o bom monitor 

deve “desaparecer” mediante a boa abordagem do conteúdo, por meio de técnicas 

e recursos de ensino eficientes, aqueles em que as demais inteligências atuam com 

autonomia e discernimento na relação com o conhecimento, aprendendo. 

 Dentre as técnicas de ensino destacam-se, no estudo sistematizado da 

Doutrina Espírita, como apregoado pelo E.S.D.E as Dinâmicas de Grupo, cuja 

função é potencializar os recursos do grupo para crescimento diante dos seus 

objetivos, metas e fins. 

Consideradas corretamente, as dinâmicas de grupo facilitam a tarefa dos 

monitores/facilitadores, gerando condições indispensáveis ao melhor êxito do 

trabalho. 

8.2 Dinâmicas de grupo 

Dinâmica de Grupo é como se intitula a atividade de ordem prática e grupal, 

constituída de etapas práticas, com apoio de alguns materiais e técnicas de 

relacionamento, a fim de gerar novas atitudes e conhecimentos entre os envolvidos. 
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As Dinâmicas de Grupo atualmente são utilizadas em várias áreas do 

conhecimento humano com o objetivo de fazer com que todos os componentes do 

grupo participem do processo de desenvolvimento das aptidões e aquisição do 

conhecimento. 

A palavra dinâmica significa ação, energia e movimento. E o uso de 

dinâmicas de grupo gera alguma reformulação do comportamento, que começa na 

mudança da disposição das cadeiras e mesas, em não estarem sempre sentados 

lado a lado os mesmos colegas, em pensar novas questões e desafios. 

Resumindo, as dinâmicas de grupo permitem o aprender fazendo. 

8.2.1. Preparar a dinâmica de grupo 

Uma dinâmica adequada tem o poder de ativar as motivações individuais e 

de estimular a ação grupal. Ao eleger-se uma dinâmica de grupo, é essencial 

considerar: 

a) A atividade que irá produzir - O monitor deve medir os resultados que a 

dinâmica utilizada gerará. Deve planejar e prever as reações causadas 

pela aplicação da atividade e o conhecimento a ser retido. Deve conhecer 

cada etapa e imaginar sua execução para que tenha clareza ao explicar 

a dinâmica para o grupo. 

b) O conhecimento dos objetivos e valores do grupo - Para aplicar uma 

dinâmica, o monitor deve conhecer o grupo e escolher a mais adequada 

ao seu perfil intelectual e maturidade emocional. Uma determinada 

dinâmica não é por si mesma boa ou má; contudo, pode ser aplicada 

eficaz ou desastrosamente. 

c) Materiais, tempo e espaços necessários – Cada dinâmica exige seus 

recursos, leva um tempo para ser concluída e, muitas vezes, espaço mais 

propício. Antes de escolher a dinâmica, importante considerar todos 
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esses fatores. 

d) Potência de desencadear o aprendizado – A validade da aplicação de 

dinâmicas de grupo está relacionada à maior ou menor potência da 

atividade permitir um bom aprendizado do conteúdo, alcançando o 

objetivo do ensino estabelecido. 

Mesmo com todas as questões de cuidado acima arroladas, há muitas 

vantagens em adotar com frequência as dinâmicas de grupo no estudo da Doutrina 

Espírita. 

Vejamos as vantagens do emprego frequente de atividades grupais: 

a) Desenvolver o sentido de “nós” - O que realmente conta é o conjunto, o 

todo. 

b) Ensinar a pensar ativamente - Não basta conhecer o assunto 

superficialmente. É necessário profundidade e fixação dos 

conhecimentos. 

c) Ensinar a pensar no sentido de compreender - É necessário que todos 

os participantes do grupo compreendam realmente todos os tópicos 

estudados. 

d) Desenvolver a capacidade de cooperação, intercâmbio, 

responsabilidade, autonomia e criatividade. 

e) Vencer temores e inibições - Num grupo sempre encontraremos 

temores e inibições que deverão desfazer-se com a aplicação das 

técnicas adequadas. 

f) Superar tensões - Através de técnicas que promovam a descontração 

geral do grupo. 

g) Criar sentimentos de segurança - Durante as oportunidades de 
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manifestação em pequenos grupos, sem críticas ou censuras, o 

participante se sente apreciado e valorizado. 

h) Criar uma atitude positiva - Com o convívio mais acentuado, os 

participantes do grupo tornam-se amigos e aprendem a usar de 

compreensão e tolerância uns com os outros. 

Os grupos de estudos da Doutrina Espírita são os celeiros dos futuros 

trabalhadores da casa espírita, além da manjedoura permanente de aprendizado 

de todos que já atuam na seara. Logo, um grupo de estudo que incentiva todas as 

atitudes arroladas acima, fará com que os trabalhadores sejam solidários entre si, 

alegres, dinâmicos, autônomos e cooperativos, humildes e dispostos ao diálogo e 

imunes ao autoritarismo e às administrações centralizadoras. 

8.2.2 Organização dos grupos para as dinâmicas 

Uma etapa importante na organização da dinâmica é a formação de grupos 

diferenciados. Antes de pensar em formas rápidas e diferentes de formar os 

pequenos grupos, é importante ressaltar que conforme a situação e o grupo, o 

monitor deve levar em conta alguns fatores. 

a) Grupo novo, com os participantes pouco entrosados – a falta de 

conhecimento entre as pessoas leva a inibições e também se corre o 

perigo de se dividir os grupos em blocos homogêneos (tímidos em um e 

faladores em outro). Logo, comece usando dinâmicas curtas e com fins 

de entrosamento dos participantes. 

b) Ao formar os grupos observe quem se destaca na condução das tarefas 

e exposição de resultados. Isso indicará quem são os mais 

“despachados” e que poderão atuar como monitores futuramente. 

c) Divisão de visitantes - Quando alguém traz um visitante à reunião, não é 

conveniente separá-lo do conhecido, a pretexto de integrá-lo, até porque 
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ele ainda não é integrante do grupo e não se sentirá à vontade distante 

de seu anfitrião. Cônjuges e namorados convidados devem permanecer 

juntos nas primeiras reuniões. Após um primeiro período, então, poderão 

ser distribuídos sem dificuldades. 

Tendo claras essas sugestões acima, vejamos algumas estratégias para a 

aplicação das dinâmicas de grupo em relação à divisão dos participantes em grupos 

menores; acompanhamento da execução; controle das polêmicas e, exposição dos 

resultados. 

a) Divisão dos grupos 

 Algumas maneiras favorecem a formação de pequenos grupos, alterando 

os parceiros mais corriqueiros. Uma delas é indicar um algarismo para cada 

membro na quantidade de grupos a formar.  

Por exemplo: A dinâmica exige 3 grupos, então comece a indicar na 

sequência dos presentes os números 1, 2 e 3 e recomeçando até todos os 

participantes terem um destes algarismos indicado para si. Feito isto, peça que se 

reúnam todos os “1”, todos os “2” e os “3”. 

Outra forma é distribuir cartões numerados e, da mesma forma, ao final todos 

os que tenham os mesmos algarismos marcados em seu cartão formarão um 

pequeno grupo. Além de números, podem-se trabalhar com cores, palavras ou 

imagens num cartão. 

b) Acompanhamento da execução 

Circular sistematicamente entre os grupos, durante todo o estudo dos 

subgrupos. Jamais se isolar na mesa ou desenvolver outra tarefa, afinal 

aprendemos todos juntos. Ao acompanhar o desenvolvimento do trabalho nos 

pequenos grupos, o monitor/facilitador aproveita para sanar dúvidas do que deve 

ser feito; observar a desenvoltura dos participantes, corrigir direções equivocadas 
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na compreensão do conteúdo; incentivar caso haja dificuldades, e controlar o tempo 

de execução como previsto. 

c) Controle das polêmicas em grupo 

Como a proposta das dinâmicas de grupo é o debate e reflexão, a polêmica 

faz parte do desenvolvimento. Contudo, se ela se torna improdutiva ou se afasta do 

tema proposto é hora do monitor fazer sua contribuição. Quando os grupos se 

tornam altamente polêmicos ou com a liderança concentrada em alguns 

participantes apenas, é importante intervir, relembrando o que deve ser feito, a 

importância de ouvir a opinião de todos e alertar para o tempo e o resultado que o 

grupo deve alcançar. Desta maneira, a polêmica se recoloca na medida adequada 

ao aprendizado.  

Para evitar polêmica desnecessária, observe e separe os polemistas que se 

colocam sempre em confronto e faça a designação prévia de coordenador do 

subgrupo, de cronometrista, de relator e de um secretário, alternando as funções 

entre todos. Assim, as tarefas ficam mais organizadas e descentralizadas. 

d) Exposição dos resultados 

As dinâmicas são concluídas, geralmente, com o trabalho de exposição em 

grande grupo dos resultados obtidos nos subgrupos. Nesses casos, criar a rotina 

da exposição do relator do subgrupo sem interrupções. Após a conclusão, abrir a 

palavra aos demais do mesmo subgrupo. Ao final das exposições, abrir para o 

grupo todo fazer seu balanço da atividade. Jamais repetir o que foi dito, reforçar os 

pontos mais relevantes e que concretizam o objetivo geral e, caso necessário, 

corrigir possíveis imprecisões expostas ou lacunas na apresentação dos textos.  

Nessas ocasiões, os monitores devem:  

- Estimular os relatores a serem concisos e exercitarem a exposição oral;  

- Apresentar previamente o tempo destinado a cada um e indicar discretamente o 
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esgotamento do mesmo, para que as conclusões sejam feitas rapidamente. 

- Desenvolver a habilidade de interromper os prolixos sem gerar constrangimentos 

e controlar o tempo de exposição, para que os últimos possam igualmente falar de 

maneira adequada.  

8.2.3 Tipos e exemplos de dinâmicas de grupo 

As dinâmicas são inúmeras e há livros específicos sobre o tema. Vamos 

oferecer alguns exemplos, classificadas em três tipos: 

I. Dinâmicas de apresentação e de valorização pessoal e conhecimento 

interpessoal. 

II. Dinâmicas para introdução de assuntos novos. 

III. Dinâmicas para desenvolvimento em profundidade de temas das 

reuniões de estudo. 

Dentre as dinâmicas de grupo para apresentação e de valorização 

pessoal e conhecimento interpessoal temos: “Máscara – quem sou eu?”; 

“Memorizar nomes – apresentação”; “As fotografias” e “Papel amassado”. 

I.1 MÁSCARA – QUEM SOU EU? 

OBJETIVOS: Identificar qualidades da personalidade dos participantes, 

autoconhecimento. Relacionar as máscaras com o corpo diferente em cada 

reencarnação. Estudar um pouco sobre hereditariedade física e espiritual. 

MATERIAIS: sacos que caibam a cabeça da pessoa, pincéis atômicos de 2 

a 3 cores, tesouras. 

PASSOS: 

1.Distribuir um saco, 2 pincéis atômicos e 1 tesoura para cada participante. 

2. Pedir que desenhem uma máscara com características de sua 
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personalidade, não esquecendo que deverão, depois, usar a máscara em si 

mesmos. 

3. Após o término da tarefa, pedir que cada um explique sua máscara, 

relacionando-a com seus interesses e tendências. 

4. Depois os demais participantes podem dizer sua impressão sobre aquela 

máscara. O monitor dará um fechamento sobre o assunto, relacionando a máscara 

com o corpo físico que nesta reencarnação reveste o espírito e falando sobre 

hereditariedade física e espiritual. 

I.2. MEMORIZAR NOMES (APRESENTAÇÃO) 

OBJETIVOS: Memorizar os nomes dos membros de um grupo. Integrar 

melhor o grupo, favorecendo o conhecimento mútuo. 

PASSOS: 

1. É bom que todos estejam em círculo. 

2. Cada um dirá seu próprio nome acrescentando um adjetivo que tenha a 

mesma inicial seu nome. Por exemplo: Ricardo risonho. 

3. O seguinte repete o nome do companheiro com o adjetivo e apresenta-

se acrescentando um adjetivo ao próprio nome. E assim sucessivamente. 

Por exemplo: Ricardo risonho, Ana alegre, Mário moreno .... 

4. Ao final, partilha-se a experiência: como cada um se sentiu ao dizer o 

próprio nome, os adjetivos, etc. 

I.3 AS FOTOGRAFIAS 

OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento de si e interpessoal. Promover a 

participação de todos com maior espontaneidade. 

MATERIAIS: Fotografias que sejam realistas, não sejam personagens 

conhecidos, sejam grandes, todas em preto e branco ou todas coloridas. 
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PASSOS: 

1. Espalhar as fotografias no chão e convidar os estudantes a circular em 

volta das figuras, fazendo com que cada um se fixe numa delas, com a 

qual se tenha identificado. 

2. Definida a fotografia, cada pessoa pega a sua e volta ao seu lugar de 

origem. 

3. Depois cada participante falará sobre sua escolha, espontaneamente, 

informando em que sentido se identifica com a fotografia. 

4. Finalmente, avaliar como cada um se sentiu e o que descobriu de novo 

com a dinâmica, conversando um pouco mais sobre o que foi vivenciado. 

I.4 PAPEL AMASSADO (Dinâmica adequada para final do curso) 

OBJETIVOS: Levar os participantes a refletir sobre o seu aprendizado e 

avaliar a experiência vivenciada – o quanto foi válida e o quanto agregou de novo 

em nível dos seus conhecimentos anteriores. 

MATERIAIS:  Uma folha de papel em branco, meio para ouvir a música 

“Como uma onda” (Lulu Santos, 1983). 

PASSOS: 

1. Distribuir uma folha de papel em branco para cada participante. 

2. Pedir-lhes que deixem todo o material sobre as cadeiras, inclusive as 

canetas ou lápis, e formem um grande círculo. 

3. Orientar para que amassem, o máximo que puderem, a folha de papel. 

4. Iniciar a música e, em seguida, solicitar que “voltem as suas folhas ao 

que eram antes, ou seja, desamassem-nas”. 

5. Deixar a música sendo ouvida enquanto fazem a tarefa. 
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6. Ao terminar a música e questionar: “O que a folha que você tem à mão 

se relaciona com o tempo vivido aqui neste grupo de estudo?” 

7. Após as opiniões dos participantes, caso ainda seja necessário o 

facilitador pode acrescentar: “Ninguém, jamais, consegue tomar um 

banho num mesmo rio duas vezes... isso significa que, por mais simples, 

elementar ou superficial que uma experiência possa nos parece, sempre 

é possível aprender-se algo novo com ela. Espero que vocês tenham 

aprendido algo diferente aqui e que a folha de papel das suas vidas nunca 

mais seja a mesma de quando vocês entraram aqui, no início desse 

curso. Que saiam modificados por algum aprendizado”. 

Dentre as dinâmicas de grupo para introduzir um assunto novo temos: 

“cochicho ou zum-zum”; “tempestade cerebral ou explosão de ideias”; “teste 

antecipado”; “pergunta sem resposta”; “GV x GO”; “discussão circular” e “vareta 

mágica”. 

II. 5 COCHICHO OU ZUM-ZUM 

OBJETIVOS: Comentar, apreciar, avaliar rapidamente um tema proposto. 

Fazer o grupo falar. Integrar os participantes de um grupo. Quebrar o gelo entre os 

presentes. 

MATERIAIS: Cadeiras individuais e deslocáveis. 

PASSOS:  

1. A classe é dividida em duplas.  

2. Eles discutem, em voz baixa, por um prazo curto, uma questão proposta.  

3. Após o tempo previsto, colhem-se os resultados, convidando alguns 

grupos para expor as conclusões.  

4. Verifica-se entre os que não foram chamados, se há algo a acrescentar. 



169 

 

VERSÃO 2021–Vice-presidência de Educação e Difusão 

As perguntas propostas devem ser curtas, por serem orais. Pela facilidade 

de sua utilização, deve-se ter cuidado em não a usar constantemente. 

Cuidar para que o cochicho não continue na etapa da apresentação dos 

resultados. Relembrar a importância de falar baixo para que os minigrupos não se 

perturbem mutuamente.  

II. 6 TEMPESTADE CEREBRAL ou EXPLOSÃO DE IDEIAS 

OBJETIVOS: Permitir que o conhecimento sobre o tema seja o ponto de 

partida de novos conceitos e ideias. 

MATERIAIS: quadro de giz ou branco. Também cartolina ou folhas e canetas 

para anotar as ideias dos participantes. 

PASSOS: 

Esta técnica é muito dinâmica e útil para introduzir um tema, permitindo a 

participação de todos e que os conhecimentos anteriores sejam acionados para a 

introdução de um novo. Também pode ser usado ao final do estudo como fixação 

do aprendizado. As perguntas ou temas propostos devem ser concisos e 

suficientemente amplos para permitir diferentes abordagens. 

1. Solicitar aos participantes o maior número de informações ou exemplos 

ou palavras relacionadas ao tema, ditas em voz alta, aleatoriamente, em tempo 

muito curto. 

2. Devem-se escrever as respostas no quadro ou cartolina. 

3. Revisar com todos os termos apresentados e realizar agrupamentos por 

afinidades sobre os termos. Aproveitar essa classificação para dar início às 

discussões, esclarecendo os aspectos que se relacionam com a Doutrina Espírita 

e descartando os demais. 

4. Caso não tenham sido citado termos relevantes para o estudo do tema, 
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introduzir mediante consulta e envolvimento dos participantes. 

II. 7 TESTE ANTECIPADO 

OBJETIVOS: Introduzir os estudantes para o tema e também para aferir o 

nível de conhecimento da classe. 

MATERIAIS: Folhas impressas com as questões a serem respondidas. 

PASSOS: 

1. Prepara-se uma série de perguntas ligadas ao tema. Perguntas de 

assinalar, fazer correspondências entre colunas, dissertativas. 

2. Distribui-se o questionário para cada participante ou duplas, dando-se 

alguns minutos para responder. Recolhe-se o questionário e desenvolve-

se a aula respondendo, em seu conteúdo, todas as perguntas. 

3. Como fixação, ao final ou durante, devolve-se o questionário para que 

seja corrigido individualmente ou em dupla. Pode-se variar pedindo a 

correção para os autores ou para os demais participantes trocarem entre 

si as folhas. 

4. Ao final, dúvidas podem ser tiradas ou complementos podem ser 

acrescidos, para melhor aprendizagem dos participantes. 

II. 8 PERGUNTA SEM RESPOSTA 

OBJETIVOS: Desinibir e integrar o grupo. Fixar o conhecimento de forma 

descontraída e agradável. 

MATERIAIS: Folhas ou cartões com perguntas e respostas preparadas com 

antecedência e anotadas separadas. 

PASSOS: 

1. Dividir a turma em pequenos grupos para o estudo do tema ou fazer uma 
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leitura circular do tema. Esta técnica dinamiza o desenvolvimento da aula. 

2. Distribuir entre os participantes uma série de perguntas numeradas e a 

outros as respostas, porém sem numeração. 

3. O monitor solicita que se leia a primeira pergunta e indaga quem tem a 

resposta correspondente. Os participantes lerão atentamente a questão, 

comentarão uma possível resposta 

4. Quem estiver com a provável “resposta”, lê seu papel, procurando 

responder corretamente o que foi perguntado. 

5. Havendo confusão na resposta, caberá ao monitor corrigi-la e aproveitar 

para dissertar brevemente sobre a pergunta, passando em seguida para a segunda 

e assim sucessivamente, até que termine a última pergunta. 

II. 9 GV-GO 

OBJETIVOS: Refletir sobre o tema. Aprofundar os seus vários aspectos. 

Desinibir e integrar o grupo. Desenvolver o senso de observação e criatividade. 

Incentivar a oratória. Disciplinar a escuta e a fala conforme tempo disponível 

MATERIAIS: Sala com cadeiras individuais que permita a composição de 2 

grupos. Material de leitura para apoio da discussão. 

PASSOS: 

1. Distribuir folha ou livro sobre o tema para ser estudado em grupos ou numa 

leitura circular. 

2. Formam-se dois círculos. O círculo do centro ou de dentro é o grupo de 

verbalização - GV. O de fora é o de observação - GO. 

3. Iniciar a discussão com o GV, que apresenta os principais pontos do texto 

lido. O GO anota os pontos apresentados do primeiro grupo, para acrescentar 

outros ou discordar de algum, na sequência. 
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4. Terminado o prazo previsto do GV, fazer sua apresentação (15 min), 

encerra-se a discussão e os grupos invertem as posições. Caberá agora ao novo 

grupo ler as observações feitas a respeito do trabalho do primeiro grupo.  A partir 

daí, caberá a este mesmo grupo continuar a discussão do ponto em que o outro 

havia parado ou não mencionado, fazendo seus acréscimos. 

5. Ao final, o monitor deve fazer uma síntese geral, caso ainda algum ponto 

não tenha sido suficientemente abordado. 

II. 10 DISCUSSÃO CIRCULAR 

OBJETIVOS: Aprofundar o tema. Desinibir e integrar o grupo. Desenvolver 

o senso de observação e criatividade. Permitir que todos falem. Disciplinar o tempo 

de fala e a escuta.  

MATERIAIS: Material de leitura para apoio da discussão. 

PASSOS: 

1. Dividir a turma em dois grandes grupos para estudar o tema e depois voltar 

ao grande grupo. 

2. No círculo, a pessoa à direita do monitor, por exemplo, fala por um minuto 

sobre o assunto que foi lido. 

3. A seguir fala a próxima pessoa que estiver à direita e assim por diante. Só 

pode ser usada a palavra uma segunda vez quando todos os do círculo tiveram 

falado. Não permitir que os participantes falem sem ser no seu momento. 

4. O monitor/facilitador deve preparar algumas perguntas sobre o tema e, no 

momento que perceber que o assunto está se esgotando ou repetindo, introduzir 

alguma pergunta para continuação da discussão. 

5. Ao final, deve ser aberto para quem desejar retirar suas dúvidas ou opinar 

a respeito do estudo. 
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II. 11 VARETA MÁGICA 

OBJETIVOS: Fixar algum tema de estudo. Desinibir e integrar o grupo. 

MATERIAIS: Ter um objeto de fácil acesso às mãos e música que pode ser 

interrompida pelo monitor. Questionário com perguntas que recapitulam algum 

tema já estudado ou bastante conhecidos. 

PASSOS: 

1. Após a formação de um círculo, faz-se a leitura da folha com as questões 

ou se relembram aspectos estudados recentemente ou bastante conhecido. 

2. Passa-se uma vareta de mãos em mãos, enquanto se ouve uma música 

qualquer. Caso não haja como usar a música, o monitor/facilitador poderá ficar de 

costas enquanto o grupo faz circular a vareta e, de vez em quando, o mesmo 

levanta os braços.  

4. Ao parar a música ou levantar os braços, aquele que estiver com a vareta 

na mão responderá à pergunta realizada pelo monitor. 

5. Desta forma se faz uma fixação do conhecimento e ao mesmo tempo uma   

descontração muito agradável de todos os participantes. 

Dentre as dinâmicas de grupo para o desenvolvimento dos assuntos com 

maior profundidade da reunião de estudos temos: “estudo de caso”; “painel 

integrado”; “Philips 6.6”; “pinel de oposição”; “painel ou mesa redonda”, “simpósio”; 

“fórum”; “roda-viva” e “foto-linguagem”. 

III.12 ESTUDO DE CASOS 

OBJETIVO: Analisar os diferentes modos de pensar e de agir entre os 

participantes. Aplicar os conhecimentos adquiridos em situações hipotéticas 

MATERIAIS: Folhas e canetas. Livros com romances espíritas 
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PASSOS: 

1. Separar-se dois grupos. Dar para cada grupo um romance espírita distinto 

e especificar um trecho a ser lido/relido em que a trama central dos personagens é 

descrita. 

2. Cada grupo simula como seria conversar/aconselhar os personagens do 

livro para uma boa solução mediante a vivência evangélica. 

3. Terminado o tempo de discussão, um grupo expõe o caso para o outro e 

aguarda que o grupo manifeste sua opinião de como aconselharia naquela situação 

de maneira evangélica. 

4. Após, o grupo que apresentou o caso, expõe sua proposta de 

aconselhamento. 

5. O segundo grupo repete o mesmo para o primeiro grupo. 

6. Ao final, o monitor faz suas considerações atrelando os casos estudados 

com o conteúdo trabalhado. 

III. 13 PAINEL INTEGRADO 

OBJETIVO: Aprofundar o estudo de um tema, abordando diferentes 

aspectos do mesmo. 

MATERIAL: Folhas com números para distribuir aos participantes. Material 

de leitura.  

PASSOS: 

1. O grupo é dividido em grupos por cores, todos com a mesma quantidade 

de participantes. Cada um receberá um número. Por exemplo: grupo azul com 05 

pessoas, cada uma recebe seu número específico de 01 a 05. 

2. Cada grupo recebe seu material de estudo e análise e deve em 20 minutos 

fazer sua síntese a respeito. As anotações e conclusões serão feitas por todos os 
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participantes do grupo. 

3. Após, serão formados novos grupos, agora pelo número e não mais pela 

cor: um grupo só com os participantes números 01, outro só com os 02, e assim 

por diante. Haverá nova discussão de 20 minutos, agora das conclusões a que os 

grupos haviam chegado, fazendo complementações entre si. 

4. Para se chegar à conclusão final, os relatores dos grupos apresentarão 

todos os resultados. 

Variação: (1) os temas propostos serão iguais. Na formação dos novos 

grupos, os participantes falam do seu tema para os demais complementando o 

conhecimento. (2) após o tempo determinado, todos devem voltar ao grande grupo 

para responder a um questionário individualmente. A correção do questionário será 

feita pelo monitor, solucionando as dúvidas que surjam. 

III. 14 PHILIPS 6.6 

OBJETIVO: Dinamizar o estudo e abordar diferentes aspectos. 

MATERIAL: 6 folhas, cada uma com frases diferentes e importantes sobre o 

tema estudado. 

PASSOS: 

1. Divida a turma em 6 grupos e cada um receberá uma folha diferente. 

2. O grupo deverá ler e discutir a frase recebida em 6 minutos.  

3. Fazendo rodadas de 6 minutos, cada grupo terá 1 minuto para expor sua 

conclusão da frase. Podem ser feitas várias rodadas até que o grupo 

possa explicar totalmente suas conclusões. 

4. Depois, o monitor realizará uma síntese dos aspectos mais importantes 

complementando o assunto, se for necessário. 

III. 15 PAINEL DE OPOSIÇÃO: 
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OBJETIVO: Aprofundar o estudo de um tema e cultivar o respeito pelo grupo, 

sem incentivo à competição. Reforçar a colaboração. 

MATERIAL: Folhas e canetas. 

PASSOS: 

1. Organize a turma, explicando a dinâmica. 

2. Individual ou em dupla, cada um elabora uma pergunta com resposta 

sobre o tema especificado. 

3. Após, com alguma forma de sorteio, um participante ou dupla faz sua 

pergunta ao outro, aguarda a resposta e a corrigi, se for o caso, ou a aprova. Quem 

respondeu antes pergunta para outra dupla ou pessoa. 

4. Caso a pergunta não seja claramente elaborada, o monitor deve fazer 

esclarecimentos, assim como intervir em respostas que não tenham sido 

satisfatórias ou corretas. 

5. Ao final, fazer uma síntese geral do tema estudado. 

III. 16. PAINEL OU MESA REDONDA: 

OBJETIVO: Aprofundar o estudo de tema, com abordagem mais complexa. 

Preparar futuros monitores e expositores doutrinários. 

MATERIAL: Lista de referências bibliográficas relacionadas ao tema para 

orientar os expositores. 

PASSOS: 

1. Organize um cronograma de exposições e distribua a folha de 

orientações sobre o trabalho e com as indicações para pesquisa para as 

equipes formadas de 4 a 6 pessoas; 

2. No dia programado, 1 dos grupos sentam-se em “V” com o monitor no 
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vértice e os membros da equipe discutem o seu tema entre si, diante dos 

demais participantes.  

3. Depois, os participantes formulam questões por escrito, que são 

selecionadas pelo monitor e encaminhadas aos “painelistas” para 

respostas. 

III. 17. SIMPÓSIO: 

OBJETIVO: Aprofundar o estudo de tema, com abordagem mais complexa. 

Preparar futuros monitores e expositores doutrinários. 

MATERIAL: Lista de referências bibliográficas relacionadas ao tema para 

orientar os expositores. 

PASSOS: 

1. Na reunião anterior, escolha dois participantes para estudar o tema. 

2. Dê a cada um a metade do tema a ser desenvolvido. 

3. No dia da reunião eles devem fazer palestras breves sobre os aspectos 

diferentes do mesmo tema. 

4. Segue-se debate pela turma ou uma sessão de perguntas e respostas. 

III. 18 FÓRUM 

OBJETIVO: Aprofundar o estudo de tema, com abordagem mais complexa. 

Preparar futuros monitores e expositores doutrinários. 

MATERIAL: Lista de referências bibliográficas relacionadas ao tema para 

orientar os expositores. 

PASSOS: 

1. Como no Simpósio, dois ou mais oradores falam sobre o mesmo tema, 

devendo, porém, o tema ter múltiplos pontos de defesa e os oradores apresentarem 
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aspectos distintos e até controversos do assunto. 

2. Cada orador expõe sua versão, sem negar ou argumentar contra o 

aspecto distinto do outro 

3. Seguem-se perguntas e respostas, em que os demais participantes 

interrogam cada orador. 

4. Ao final, o monitor/facilitador deve fazer um balanço dos pontos mais 

favoráveis de cada uma das abordagens. 

III. 19 RODA VIVA 

OBJETIVOS: Debater um tema e desenvolvê-lo de forma participativa. 

Envolver a todos do grupo no debate. Falar sobre o que cada um sabe a respeito 

de um assunto. Saber expor e ouvir. 

MATERIAL: Folha com frases curtas que resumam todo o texto ou livro de 

estudo. Cada frase deve receber um número  

PASSOS: 

1. Organiza a turma em dois círculos ou duas fileiras, um de frente para o 

outro. 

2. O círculo de dentro ou fileira da esquerda recebe as frases numeradas, 

cada participante com uma frase.  

3. O participante deve ler e pensar sobre a frase recebida. 

4. O círculo de dentro ou fileira da esquerda explica o conteúdo de sua frase 

para a pessoa a sua frente e após, passa o papel para a pessoa de seu 

círculo ou fileira que esteja a sua esquerda. 

5. As pessoas do círculo de fora ou da fileira da direita dão um passo para o 

lado, ficando em frente de outra pessoa do círculo ou fileira exposta a sua. 
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6. Quem recebe a nova frase a analisa e repete a explicação para a próxima 

pessoa a sua frente. 

7. Sucessivamente as duplas e frases mudam e se fala sobre o assunto 

colocado para reflexão. 

8. A movimentação das frases e das pessoas segue até chegar no par 

inicial, como também as frases vão avançando até chegar ao par inicial. 

9. Depois deste trabalho, todos apresentam conclusões, tiram dúvidas e 

complementam ideias, sendo auxiliadas pelo monitor, conforme a 

necessidade. 

III. 20 FOTO-LINGUAGEM: 

OBJETIVOS: Estimular a observação, a participação e o debate entre os 

componentes de um grupo. Interpretar imagens. 

MATERIAIS: Fotos de jornais ou revistas relacionadas ao tema. Perguntas 

que estimulem a reflexão e relação entre as imagens e o tema estudado. 

PASSOS: 

1. Selecionar fotos que expressem a realidade (de revistas ou jornais) sobre 

o tema abordado. 

2. Dispor as imagens impressas ou digitais para observação por todos. 

3. Após observações, colher as impressões do grupo, pedindo a cada um 

que justifique as suas impressões sobre as imagens. 

5. Confrontar as imagens com a realidade ou visão espírita sobre o tema, 

estimulando um debate, através de perguntas previamente preparadas. 

6. Concluir, fazendo um balanço sobre o tema e o que as imagens fizeram 

refletir.  
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8.3 Recursos de ensino 

Recursos Didáticos ou Recursos de Ensino são componentes do ambiente 

de aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno. São diversos tipos 

de materiais utilizados em uma técnica de ensino, visando ao aprimoramento do 

processo ensino e aprendizado. 

Quando usamos de maneira adequada, os Recursos de Ensino colaboram 

para:  

• motivar e despertar o interesse dos participantes. 

• favorecer o desenvolvimento da capacidade de observação. 

• aproximar o participante da realidade. 

• visualizar ou concretizar os conteúdos da aprendizagem. 

• permitir a fixação da aprendizagem. 

• ilustrar noções mais abstratas. 

• desenvolver a experimentação concreta. 

Quando bem utilizados, os recursos provocam impactos e geram 

expectativas, deixando os aprendizes mais atentos ao desenrolar das atividades e 

do assunto abordado. Os recursos didáticos devem ser desenvolvidos com 

antecedência e mesmo organizados de maneira a servir a todos os monitores ou 

facilitadores da Casa Espírita. 

No processo de ensino e aprendizado uma atitude ativa faz com que os 

conceitos sejam mais bem apreendidos, já que os sentidos, especialmente a visão 

e a audição, propiciam maior qualidade na retenção das informações repassadas. 

Pesquisas realizadas sobre o aprendizado, segundo Minucucci (1999, 2000) 

constataram que a relação entre o aprendizado e os sentidos é a seguinte: 
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• 1% através do gosto 

• 1,5 % através do tato 

• 3,5 % através do olfato 

• 11 % através da audição 

• 83 % através da visão 

Por outro lado, a porcentagem de retenção diante do que nos é apresentado, 

é: 10 % do que lemos; 20% do que escutamos; 30 % do vemos; 50 % do que 

vemos e escutamos; 70% do que ouvimos e logo discutimos e 90% do que 

ouvimos e logo realizamos. 

Outros estudos (NECI, 1997) ainda apontam os seguintes índices: 

Tipo de recurso de 

ensino 

Dados retidos “antes” de 

3 horas 

Dados retidos “depois” 

de 3 horas 

Oral 70 % 10 % 

Visual 72 % 20 % 

Oral e Visual 85 % 65 % 

A observação dos dados leva-nos a concluir que precisamos usar nossos 

sentidos integrados para maior envolvimento com a informação e disto resultará o 

aprendizado almejado. 

Para tanto, a utilização de recursos didáticos é fator fundamental no 

incremento da aprendizagem. 

As apostilas e textos são recursos didáticos muito comuns e fundamentais 

no desenvolvimento das reuniões de estudo. Mesmo que seja um recurso mais 

barato e prático, é sempre conveniente não levar fotocópias para os estudos, mas 

sim as obras, para que o grupo aprenda a manusear os livros, especialmente as 
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Obras Básicas, e crie identificação com eles, aprenda onde se encontram os 

conteúdos estudados. Ao invés de lidarem com folhas avulsas, que não sabem de 

onde saíram e que facilmente se perderão, os estudantes do Espiritismo devem se 

habituar aos livros e consultá-los com frequência. 

Porém, no caso do uso de texto fotocopiado, sempre indicar a referência 

bibliográfica completa e comentar sobre o conjunto da obra da qual a cópia foi feita: 

do que trata o livro, se é um capítulo, uma conclusão ou introdução, ou seja, 

contextualizar o texto parcial ao seu conjunto. 

Também, a apresentação das obras estimula o conhecimento da literatura 

espírita, especialmente quando a biografia dos seus autores e alguns detalhes 

das obras são apresentados e discutidos, provocando a curiosidade e o interesse 

por saber mais a respeito. 

Todavia, além de livros e textos, são recursos didáticos os materiais que 

“estimulam diretamente a visão e/ou audição”. São alguns deles: 

Tipo de recurso Exemplos 

Recursos visuais Quadro de giz, cartazes, gravuras, gráficos, mapas, 

apresentações em power point (PPT), ambientes 

naturais, mapas, objetos, textos e livros 

Recursos auditivos Declamação, leitura de qualidade, entonação da voz, 

narrativa de histórias e casos, Arquivos de áudios 

(podcasts), músicas, e entrevistas 

Recursos audiovisuais  Filmes, documentários, programas televisivos, 

animações, conferências e palestras gravadas 

Portanto, ao preparar as reuniões de estudos, diferentes recursos e técnicas 

de ensino adequadas aos temas estudados são fatores que favorecem a satisfação 

dos participantes e o aprendizado de todos. 
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8.3.1 Produção de materiais 

A Federação Espírita Brasileira tem uma apostila excelente, mesmo que não 

atualizada aos recursos eletrônicos do século XXI, chamada RECURSOS 

DIDÁTICOS.  

Muitos sites e vídeos disponíveis na internet explicam como fazer diferentes 

materiais didáticos, geralmente, vinculados ao ensino infantil, mas que poderão ser 

adaptados aos adultos. 

Ao usar qualquer recurso didático, cabe ao monitor/facilitador conhecer bem 

o material antes de utilizá-lo, verificando a disponibilidade do local e providenciando 

com antecedência tudo o que for necessário para o seu uso, como os equipamentos 

para a reprodução, cabos, energia, ponto de internet etc. 

Uma opção para enriquecimento dos recursos didáticos na Casa Espírita é 

convidar algum profissional da educação fundamental para desenvolver junto com 

os monitores ou facilitadores diferentes materiais físicos e impressos, deixando-os 

à disposição de todos. Num trabalho coletivo, o custo e o tempo necessários para 

o feitio desses materiais serão reduzidos. 

Atualmente, a facilidade de recursos digitais, como os slides com imagens, 

som e até imagens em movimento são muito usados. Contudo, vários pontos 

devem ser observados: 

1) Uso comedido de frases – elas são apenas títulos, palavras-chaves que farão 

o participante fixar o tópico que se está falando e não um resumo que o 

monitor/facilitador lerá em sua exposição; 

2) Equilíbrio de cores e recursos gráficos – os slides não devem ser tão 

apelativos ou mesmo exagerados em suas cores e detalhes – o que importa 

é a mensagem/lição e não os efeitos de beleza. Ser cuidadoso com o 

contraste de cores entre letra e fundo, bem como o tamanho delas para uma 
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leitura fácil por todos; 

3) Quantidade de slides proporcional ao tempo de exposição. A exibição e 

colocações a respeito do conteúdo dos slides devem ser calculadas em torno 

de 2 a 3 minutos cada um, logo, se o planejamento é de uma exposição de 

20 minutos, o PPT deve ter no máximo 10 slides. Acima de 20 minutos de 

exposição, o diálogo necessário à aprendizagem numa reunião de estudos 

fica comprometido. 

4) Conferir os slides concluídos antes de exibir para evitar frases e imagens 

que tenham perdido nitidez ou se deslocado. 

No uso de material pronto, como documentários, vídeos e palestras 

disponíveis na internet é muito importante verificar as condições locais para a 

devida exibição e, principalmente, se o conteúdo é realmente filiado à Doutrina 

Espírita ou servirá para confrontar as ideias exógenas ao Espiritismo. Logo, antes 

de exibir, o monitor/facilitador deve conhecer pormenorizadamente o conteúdo, a 

linguagem, as imagens usadas a fim de evitar alguma surpresa desagradável e, 

também, a duração para não ultrapassar o tempo da reunião. 

Como sugestão final, é interessante que o grupo de monitores ou 

facilitadores da Casa Espírita se reúna com frequência para trocar as experiências, 

as técnicas e os materiais trabalhados, facilitando, assim, as reuniões de estudo 

para todos e a eficiência dos grupos. 
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EXERCICIOS DO MÓDULO  

 

1. Assinale abaixo as finalidades implícitas da Dinâmica de Grupo. 
 

a. (  ) Desenvolver o sentido do “nós”. 
b. (  ) Somente fazer as pessoas se mexerem. 
c. (  ) Ensinar a pensar e agir ativamente . 
d. (  ) Economizar tempo. 
e. (  ) Animar o grupo, mesmo que não traga novos conhecimentos. 

 

2. Coloque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
 

a. (  ) A palavra dinâmica significa ação, energia, movimento. 
b. (   ) Dinâmica é também reformulação de comportamento por parte do 
monitor/facilitador e dos participantes. 
c. (  ) As dinâmicas de grupo se baseiam em metodologias do Aprender-
Fazendo. 
d. (   ) O monitor/facilitador, ao aplicar uma dinâmica de grupo, sabe que 

qualquer técnica se adequa a qualquer grupo e assunto. 
e. (  ) Ao aplicar uma dinâmica, o monitor/facilitador deve explicar todas as 
etapas do processo e acompanhar seu desenvolvimento, circulando entre 
os grupos. 

 

3. Corresponda a coluna da esquerda com a coluna da direita, que trata sobre 

aspectos a observar na aplicação das dinâmicas de grupo.: 

 
a. Bom Planejamento 

 
( ) As técnicas devem adaptar-se ao tempo 

disponível. 

 
b. Combinação de técnicas 

 
( ) Não improvise. 

 
c. Problema do tempo 

( ) Cada pessoa do grupo tem um patrimônio 

de experiências que promove comunicação e 
intercâmbio. 
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d. Intercâmbio 

( ) Ter boa reserva de técnicas para socorrer-

se delas numa alternativa. 

 
e. Flexibilidade 

 
( ) Combinação de diferentes técnicas pode ser 

mais eficiente diante das características do 

grupo e do assunto abordado 
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4. Assinale X para as assertivas que completam corretamente a seguinte 

frase: “Quando usamos de maneira adequada os recursos de ensino, eles 

colaboram para _________: 

 

a. (  ) Motivar e despertar o interesse dos participantes. 
b. (  ) Não favorecer o desenvolvimento da capacidade de observação. 
c. (  ) Visualizar ou concretizar os conteúdos da aprendizagem. 
d. (  ) Oferecer informações e dados. 
e. (  ) Dificultar a fixação da aprendizagem . 

 

5. Justifique quais as vantagens de utilizar Dinâmica de Grupo no estudo 

da Doutrina Espírita. 

 

6. Os recursos didáticos podem ser visuais, auditivos e audiovisuais. 

Escreva três exemplos de cada um e em quais assuntos estudados poderiam 

ser bem aproveitados. 

 

7. Na estratégia para a divisão de pequenos grupos, algumas maneiras 

favorecem a formação de pequenos grupos. Descreva duas delas. 

 

8. Indique algumas das finalidades imediatas que as técnicas de grupo 

possuem para o futuro ingresso do estudante como voluntário das atividades 

doutrinárias. 

 

9. Pesquise no Novo Testamento duas passagens evangélicas em que 

Jesus usou recursos didáticos e transcreva-as. 

 

10. Analise a passagem evangélica abaixo e descreva que  tipo  de  dinâmica  

de grupo Jesus usou com seus discípulos: 

“E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-

lhe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo”. Mateus, 16:15-16. 
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MÓDULO 9: AVALIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DO ENSINO 

 

 

9.1 AVALIAÇÃO À LUZ DA COMPREENSÃO ESPIRITUAL 

 

9.2 CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES FUNDAMENTAIS 

 

9.3 COMO AVALIAR 

 

9.4 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

9.5 AUTOAVALIAÇÃO 

      



190 

 

 

Se o objetivo maior da Doutrina Espírita é a conscientização do espírito 

diante de sua realidade divina e transcendental, com ênfase na sua 

responsabilidade em todo o processo evolutivo que o aguarda, como poderemos 

prescindir da avaliação em nossas práticas doutrinárias?  Não se permitir a 

avaliar é negar o processo dinâmico e contínuo de nossa evolução e da própria 

inteligência suprema e causa primária de todas as coisas – Deus. 

Somos levados a falsos conceitos sobre a avaliação porque, geralmente, 

partimos de nossas experiências escolares sobre o que seja avaliar. Mesmo os 

estudiosos da Pedagogia podem, por vezes, reforçar apenas o aspecto técnico 

e mecânico da avaliação exercida nos processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos. Contudo, estudiosos da filosofia educacional indicam com clareza que a 

avaliação faz parte “da permanente reflexão sobre a atividade humana”. Moacir 

Gadotti segue essa diretriz, quando afirma: 

Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos etc. 
Daí que os critérios de avaliação, que condicionam seus resultados, estejam 
sempre subordinados às finalidades e objetivos previamente estabelecidos para 
qualquer prática, seja ela educativa, social, política ou outra. (GADOTTI, 1991, 
p.1). 

Outros autores enfatizam a visão global e indissociável do ensino e da 

aprendizagem que a avaliação exige. 

Penna diz: “A avaliação é essencialmente um processo centralizado em 

valores” (Apud SANT’ANNA, 1995, p. 28). 

Juracy C. Marques assim a define: “É um processo contínuo, sistemático, 

compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo e global, que permite avaliar 

o conhecimento do aluno” (Apud SANT’ANNA, 1995, p. 29). 

Ilza Sant’Anna, discutindo diversos autores, conclui que: 

Avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e 
analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do 
educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se 
processou, seja este teórico (mental) ou prático. (SANT’ANNA, 1995, p.31) 

Enfim, Ilza destaca e resume dizendo que “Avaliar é conscientizar a ação 

educativa” (SANT’ANNA, 1995, p. 32) e, logo, esta conscientização ocorre em 

todos os níveis relacionados com o processo amplo e contínuo da aprendizagem. 
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9.1 Avaliação à luz da compreensão espiritual 

Pode-se raciocinar acerca desta questão, considerando que avaliar não 

tem como fim distinguir o erro do acerto, o saber do não-saber, o positivo do 

negativo ou a semelhança da diferença. Para tais distinções, deve-se partir de 

uma definição absoluta do posto e do oposto, isto é, do certo e do errado. 

Todavia, como avaliar é também aprender e progredir, o fim da avaliação é 

sensibilizar o aprendiz para o estabelecimento de critérios que são pertinentes e 

contundentes para situações específicas, permitindo o amadurecimento crítico e 

preventivo de suas ações e da vida que o cerca. 

Nas diferenças, nos erros, nas ignorâncias e mesmo nas circunstâncias 

ou fatos negativos, há um processo contínuo de aprendizagem, e a multiplicidade 

das variantes, desde que não classificadas rigidamente, oportunizará também o 

amadurecimento no processo de aprendizagem. 

Sob a luz da Doutrina Espírita, ainda é mais fácil concordar e compreender 

as assertivas acima, provindas da filosofia educacional. Se apenas Deus é 

perfeito e bom, somente Ele poderia ser o parâmetro absoluto do certo e do 

errado para se estabelecerem os critérios avaliativos de nossas ações. Porém, 

se assim o fizermos, teremos séculos, senão milênios, de frustrações e 

reprovações improdutivas. Ao contrário, sabemos da realidade que demonstra 

sermos espíritos em evolução e que, na balança da vida eterna, se contrapesam 

o conhecimento/consciência e a responsabilidade diante de nossas ações – o 

chamado livre-arbítrio. Para avançarmos pela senda da evolução, somos 

obrigados a repensar os passos dados em falso, ponderar a partir dos resultados 

dolorosos, onde e como agimos, e corrigirmos nossos procedimentos, valores e 

concepções diante da vida. 

Na obra O Céu e o Inferno encontramos: 

O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria; mas só ele não basta, é 
preciso, ainda, a expiação, a reparação. Arrependimento, expiação e reparação 
são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas 
consequências (KARDEC, FEB, 2004, p. 81). 

Em todo esse processo, portanto, está implícita a avaliação. 

Avaliar nossas ações de estudo da Doutrina Espírita é encará-las como 
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elas realmente são: AÇÕES EDUCATIVAS DO ESPÍRITO. E diante de uma ação 

tão relevante para a evolução de todos nós, não podemos dispensar o processo 

avaliativo, bem ao contrário, devemos encará-lo com destreza, incorporando-o 

como ação preventiva e evolutiva de nossas ações. Somente assim, propondo o 

trabalho conjunto, coletivo, cooperativo, de plena solidariedade e fraternidade, 

estaremos oportunizando aos estudantes da Doutrina Espírita a compreensão 

de que todos estes ensinamentos não são letras mortas ou a serviço apenas 

de nossa ilustração cultural, mas ferramentas poderosas e atuantes de nossa 

reforma íntima. 

Conscientizados da importância da avaliação para a realização plena dos 

objetivos da Doutrina Espírita junto às almas em evolução, podemos então 

adentrar pelos aspectos mais práticos da avaliação. 

9.2 Características e funções fundamentais 

Podem ser consideradas como fundamentais ao processo avaliativo 

consistente as seguintes características: 

1) Continuidade 

2) Temporalidade 

3) Totalidade 

4) Organicidade 

5) Orientação para um fim 

Para contemplar suas características, o processo avaliativo precisa 

obedecer alguns pressupostos fundamentais: 

a. Ser dinâmico e não estático; 

b. Ter continuidade, pois, não é terminal; 

c. Estar integrado, porque não está isolado das demais ações 

educativas; 

d. Ser progressivo e não estanque; 

e. Estar voltado para o aprendiz e não para os conteúdos; 

f. Ser abrangente e não restrito a alguns aspectos da personalidade do 

aprendiz; 



193 

 

 

g. Ser cooperativo e não realizado somente por monitores ou 

facilitadores/ coordenadores de estudo; 

h. Ser versátil, pois não se efetiva sempre da mesma forma. 

Sendo assim considerada, a avaliação será sempre um processo de 

ponderação, jamais de julgamento, discriminação ou qualquer outra 

manifestação que não tenha como objetivo a exaltação e promoção do ser 

humano. 

Tornando a avaliação e o planejamento companheiros constantes do 

grupo de estudos, os bons resultados estarão garantidos, pois serão sempre 

muito melhores daqueles obtidos com a improvisação e o descompromisso de 

ponderar se os resultados almejados estão sendo alcançados ou não. 

Logo, avaliar é algo constante e pouco relacionado com a noção de prova, 

classificação que trazemos dos tempos da escola. Vejamos as funções do 

processo avaliativo para compreendermos melhor. 

As funções gerais da avaliação são: 

1) Fornecer as bases para um planejamento qualitativo;  

2) Possibilitar a seleção, classificação e potencialização do recurso 

humano envolvido;  

3) Ajustar condições estruturais e circunstanciais que se relacionam ao 

processo educacional. 

As funções específicas da avaliação desdobram-se das funções gerais. 

São elas: 

a. Facilitar o diagnóstico; 

b. Melhorar a aprendizagem e o ensino; 

c. Reconhecer e propor situações individuais de aprendizagem; 

d. Interpretar os resultados obtidos mediante instrumentos de avaliação; 

e. Promover e agrupar qualidades afins entre a equipe. 
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9.3  Como avaliar 

O processo avaliativo pode contemplar os seguintes aspectos: 

• Aspecto cognitivo 

• Aspecto afetivo 

• Aspecto psicomotor 
 

Não há separação, de fato, entre esses três aspectos, apenas, pode-se 

pensá-los separadamente para melhor analisar o processo avaliativo, 

considerando que eles agem concomitantemente na aprendizagem de todos 

nós. A primeira ressalva é exatamente a de não restringir a avaliação à área 

cognitiva, isto é, não se ater exclusivamente ao conteúdo pontual. 

O aspecto cognitivo é importante porque permite que o monitor 

constate se as técnicas e recursos de ensino, assim como a abordagem do 

conteúdo, foram eficientes para aquele grupo de estudantes. Há de se pensar 

que a área cognitiva dos espíritos se relaciona diretamente com suas áreas 

afetivas e psicomotoras. 

O aspecto afetivo contempla a maturidade psicológica, emocional, 

carga de experiências no campo de conhecimento, sensibilidade entre outros 

elementos das virtudes e potências emocionais do estudante. Nesse aspecto 

do processo avaliativo, o monitor/facilitador deve estar atento para as 

situações pedagógicas que proporcionam a interação entre as pessoas, as 

atitudes demonstradas, as interferências feitas e a satisfação expressada pelo 

trabalho de estudo realizado. 

É fundamental estar atento e ponderar, segundo Maria Celina Melchior 

(1994): 

1. As situações de acolhimento e atenção demonstradas; 

2. As condições de resposta (não no sentido cognitivo, mas 

relacionadas à espontaneidade, tranquilidade, vontade de 

cooperação etc.) e reação dos participantes; 

3. A valorização da participação, do interesse, da busca autônoma de 

novos conhecimentos e discussões; 

4. A organização do conhecimento, o que demonstra a capacidade de 

combinação de diferentes lições e postura produtiva de virtudes e 
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reforma íntima diante do saber; 

5. A incorporação dos valores, os quais se expressam nas atitudes e 

opções de ações tomadas. 

Diante de ponderações tão objetivas, poderíamos questionar como fazer 

isso se não estamos diariamente e intimamente com nossos colegas de estudo. 

A resposta está exatamente em expandir a experiência além da reunião 

realizada em um horário e dia marcado, e interagirmos como um grupo que 

caminha junto para a cooperação evolutiva. 

Proponha, acompanhe e avalie: 

• Visitas regulares a instituições de caridade; 
• Participação nas atividades de assistência e promoção social 

espírita, da sua Casa ou de outras; 

• Aproxime as ocasiões de encontros por meio de reuniões 
fraternais além do grupo de estudo; 

• Organize o grupo de modo que seus componentes se 

preocupem uns com os outros: fazendo contatos digitais e 
visitas aos que se ausentam; trazendo pequenas mensagens 

espíritas para distribuir e outras ações de amizade e 

fraternidade; 

• Transforme o grupo de estudo em um grupo de almas 
comprometidas entre si. 

 

Diante dessas ações, intervenha como amigo e cúmplice de uma 

jornada de evolução que o grupo se propôs a realizar. 

O aspecto psicomotor diz respeito às habilidades e aos aspectos 

práticos, específicos de cada domínio, como as condições funcionais do 

organismo e da relação perispírito/corpo. Firmados na Pedagogia Espírita, 

devemos estar atentos para os talentos e habilidades de cada componente do 

nosso grupo de estudo, como espírito milenar que ele é, fazendo com que 

haja entre os estudantes uma potencialização dos talentos inatos, para que, 

num sistema caridoso de trocas, todos possam ser contemplados em suas 

características pessoais e incentivados a reconhecer seus valores. 

Aos que têm mais facilidades com a fala, atribuir tarefas que permitam 

a explanação de temas e o contato com outros grupos ou pessoas. 

Aos que têm mais facilidades com a escrita, atribuir tarefas atinentes à 

sua capacidade. 
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Aos que têm mais facilidade com a liderança, com os trabalhos manuais, 

com o atendimento às pessoas carentes, com o estudo de temas mais 

complexos, com o estudo de temas mais empíricos etc., encontrar meios e 

momentos para que sejam valorizados num trabalho em grupo, no qual cada 

um faça sua parte e todos ganhem juntos. 

9.4 Instrumentos de avaliação 

Podemos sempre ser auxiliados por instrumentos de avaliação que 

terão como função fornecer informações e dados relevantes para o processo 

avaliativo. Esses instrumentos, porém, não se fecham em si mesmos. 

Algumas sugestões de meios de avaliação adequados ao estudo 

doutrinário: 

a) O controle de presenças e faltas, mais que um conjunto de dados 

quantitativos ou coercitivos sobre o grupo, deve servir para podermos 

observar quem tem mais dificuldade de comparecer às reuniões, quem 

está ausente há algum tempo etc. e, assim, termos, em tempo ágil, 

condições de nos aproximarmos deste irmão e auxiliá-lo para ter maior 

assiduidade; 

b) Para os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, podemos compor 

um relatório mensal ou semestral de acompanhamento da turma, que 

de forma muito discreta é produzida pelos monitores ou facilitadores do 

grupo de estudo, anotando o desenvolvimento das concepções, atitudes 

e compreensão da Doutrina Espírita. Através destes relatórios o 

responsável pelo grupo e seus futuros sucessores poderão ter uma 

ideia mais precisa das características que envolvem o grupo e intervir 

de forma caridosa e prestativa para incentivar talentos e superar 

dificuldades, nos casos que exigem maior atenção.  

c) Propor atividades de autoavaliação e avaliação do grupo, nas quais 

os resultados quantitativos são irrelevantes, porém, os qualitativos, 

aqueles   que   demonstram   satisfação   e   crescimento   nos   estudos 

realizados, são fundamentais. 
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d) Realizar atividades escritas, orais e recreativas nas quais os conteúdos 

formais são a pauta central, para que se tenha ideia de quais assuntos 

precisam de maior estudo ou os que já foram bem amadurecidos. Neste 

caso, descarte sempre as “provas” objetivas, com respostas fechadas 

e destinadas a mera cobrança da memória. Incentive a produção 

textual, oral e artística, uma vez que muitos são os meios de o espírito 

expressar suas virtudes, facilidades, personalidades e carências. 

Sempre se inclua no processo avaliativo, aplicando a si mesmo os 

instrumentos de avaliação que desenvolveu e cultive a humildade de receber 

críticas e sugestões. Lembre-se do Evangelho: “Toda a moral de Jesus se 

resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias 

ao egoísmo e ao orgulho” (O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XV, item 

3). 

E  das próprias palavras do Mestre: “Julgai a vós mesmos antes de 

julgardes aos outros” (Mateus 7: 1). 

9.5 Autoavaliação 

Segundo João Barbosa e Vítor Alaiz, a auto avaliação consiste “na 

regulação do processo de aprendizagem pelo sujeito dessa aprendizagem: 

antecipação das operações a realizar para que determinada aprendizagem se 

verifique, identificação dos erros de percurso cometidos e procura de soluções 

alternativas”. É uma forma consciente de crítica do processo de aprendizagem a 

partir do diálogo e ponderação de seus participantes, fazendo com que se possa 

considerar antecipadamente as formas mais adequadas de avançar na próxima 

etapa da aprendizagem, como também observar os enganos cometidos e buscar 

soluções conjuntas que evitem mais erros no futuro. 

A autoavaliação deve ser um procedimento constante, tanto do 

monitor/facilitador consigo mesmo, como dos próprios estudantes consigo. Nas 

palavras de Ilza Sant’Anna: “Propiciar condições para ajudar o aluno a pensar 

sobre si mesmo e o que tem realizado, é prepará-lo para uma aprendizagem 

significativa na caminhada da vida”. (SANT’ANNA, 1995, p. 95) 
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Por fim, lembre-se sempre que avaliar é realizar um ato amoroso. 

Um dos mais ilustres pedagogos brasileiros, Cipriano Luckesi, diz 

textualmente: 

O ato amoroso é aquele que acolhe a situação, na sua verdade (como ela é). 
Assim, manifesta-se o ato amoroso consigo mesmo e com os outros. O 
mandamento “ama o teu próximo como a ti mesmo” implica o ato amoroso que, 
em primeiro lugar, inclui a si mesmo e, nessa medida, pode incluir os outros. O 
ato amoroso é um ato que acolhe atos, ações, alegrias e dores como eles são; 
acolhe para permitir que cada coisa seja o que é, neste momento. Para acolher 
a situação como ela é, o ato amoroso tem a característica de não julgar. 
(LUCKESI, 2005, p. 171) 

E foi exatamente essa a pedagogia que Jesus empregou diante da mulher 

adúltera e da massa que clamava justiça. Ao pedir que atirasse a primeira pedra 

quem não tivesse pecado, o Mestre divino incluiu aquela mulher no seio da 

humanidade e a acolheu nas condições de compreensão e sublimação que 

possuía naquele momento. 

Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Todos nós necessitamos de 

acolhimento por parte de nós mesmos e dos outros. Só quando acolhidos, 

curamo-nos (...). Em síntese, o ato amoroso é acolhedor, integrativo, inclusivo 

(2005, p. 172), completa Luckesi o pensamento anterior. 

Concluindo nosso estudo, afirmamos com Jussara Loch: 

A avaliação, portanto, não está ao fim e ao cabo como resultado da 
aprendizagem, selecionando os mais aptos, mas sim, o sujeito aprende, se 
forma, se constrói, porque a avaliação está no interior do ato educativo, é ela 
que garante que o processo de aprender se efetive, e é este processo que faz o 
sujeito ser mais na ‘feitura’ de si mesmo. É necessário entender a avaliação 
enquanto a possibilidade de vir a ser ou fazer um outro de si mesmo, a 
construção de cada um e do coletivo como diferentes, saudáveis, alegres e 
cidadãos (In: SILVA, 2006, p. 105). 

E completaríamos:  verdadeiros cristãos   e, por conseguinte, verdadeiros 

espíritas. 

Sejamos monitores/facilitadores com a alma, o coração e a mente, 

educando a nós mesmos nos postulados do Cristo e na aplicação diária dos 

ensinamentos, assim educando-nos, daremos o exemplo que motiva, 

entusiasma e confirma que o jugo do Senhor é suave e Seu fardo é leve, e quem 

com Ele segue encontra descanso (Mateus 11: 25 – 30). 
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EXERCÍCIOS DO MÓDULO 

1. Assinale abaixo as funções específicas do processo avaliativo: 

a. (  ) Facilitar o diagnóstico. 

b. (  ) Melhorar a aprendizagem e o ensino. 

c. (  ) Oferecer visão superficial da realidade educacional. 

d. ( ) Reconhecer e propor situações individuais de aprendizagem. 

e. (  ) Interpretar os resultados obtidos mediante instrumentos de avaliação. 

f. (  ) Promover e agrupar qualidades afins entre a equipe. 

 

2. Assinale com V as frases corretas e com F as falsas para a interpretação da 

frase: “Avaliar é conscientizar a ação educativa”. 

a. (   ) É deixar claro que o participante que não frequenta as reuniões não 
avançará de grupo. 

b. (   ) Desenvolver o senso crítico e preventivo no participante em relação ao 
desenvolvimento dos estudos realizados. 

c. ( )  É  promover  a  separação  do  joio  e  do  trigo,  deixando  apenas  os  
bons continuarem os estudos. 

d. ( )  É  fazer  o  participante  corresponsável  pelo  desenvolvimento  de  suas 
potencialidades intelectuais e morais a partir dos estudos. 

e. (   ) É transformar o processo de ensino e aprendizagem num trabalho 
conjunto de crescimento de almas comprometidas entre si. 

 

3. Complete as frases abaixo, escolhendo o que há entre os parênteses: 

a. São características principais do processo avaliativo: 
Continuidade, ___________________ (discriminação, temporalidade), 
Totalidade, ________________ (separação, organicidade) e 
_________________ (orientação para um fim, sem objetivo). 

b. O ato amoroso é um ato que _________ (desconsidera, acolhe, adula) 

atos, ações, alegrias e _________________ (preconceitos, desavenças, 

dores) como eles são; acolhe para permitir que cada um seja 

___________ (conforme os modelos, como é), neste momento. Para 

acolher a situação como ela é, o ato amoroso tem a característica de não 

_____________ (perdoar, amar, julgar). 
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c. Sempre se __________ (isente, inclua) no processo avaliativo, aplicando 

__________ (a si mesmo, apenas aos outros) os instrumentos de 

avaliação que desenvolveu e cultive a _____________ (vaidade,  

humildade) de receber críticas e sugestões. Lembre-se do Evangelho: 

“_________________________________________________________

_________________________________________” [um versículo/fala do 

Cristo a escolha do estudante]. 

 

4. Corresponda a coluna da esquerda com a da direita, na qual os pressupostos 

fundamentais do processo avaliativo são explicitados. 

a. Dinâmico;  

b. Contínuo;  

c. Integrado;  

d. Progressivo; 

e. Voltado para o aprendiz  

f. Abrangente  

g. Cooperativo  

h. Versátil 

 

• Avança gradativamente. 

• Capaz de se adaptar 
conforme o andamento 
do processo. 

• Não é estático. 

• Pressupõe a ação conjunta de 
alunos e professores. 

• Prioriza o aluno e não os conteúdos. 

• Acompanha todo o processo 
avaliativo e não acaba com uma 
atividade de avaliação. 

• Não é isolado nas ações educativas. 

• Não se restringe a aspectos da 
personalidade do aprendiz ou a 
algum ponto do conteúdo. 

5. Entendendo que o objetivo maior da Doutrina Espírita é a conscientização do 

espírito frente a sua realidade divina e transcendental, pergunta-se: Podemos 

dispensar da avaliação nas práticas doutrinárias? Justifique sua resposta. 

 

6. Analise a frase de Moacir Gadotti, e comente sobre a importância da 

avaliação: “Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer 



202 

 

 

objetivos etc. Daí que os critérios de avaliação, que condicionam seus 

resultados, estejam sempre subordinados às finalidades e objetivos 

previamente estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, social, 

política ou outra”. 

 

7. Explique brevemente os três aspectos ou campos de avaliação e 

como os instrumentos de avaliação devem servir à ponderação 

dos diferentes aspectos. 

 

 

8. Qual a importância da autoavaliação no processo educativo? 

 

 

9. Pesquise no Novo Testamento duas passagens evangélicas em 

que Jesus recomenda a avaliação como maneira de 

compreender sua mensagem. 

 

 

10. Releia o capítulo 1, da segunda parte, do livro Paulo e 

Estevão, intitulado “Rumo ao deserto” e aponte em que 

momentos da narrativa o processo avaliativo acompanhou as 

mudanças que o apóstolo dos gentios operava em si. 


