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COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA

Instrutor Guima

Caro(a),
A Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA tem por
objetivo disponibilizar em novos formatos os
temas mais relevantes divulgados no site
APRENDIZADO ESPÍRITA NET, no qual são geralmente
agrupados por MÓDULOS, e dentro desses por
SÉRIES, quando é o caso.
Assim, além do texto on-line, no site citado, a
Coletânea estará disponível off-line em texto
eletrônico (e-book) ou texto impresso (livreto).
UNIDADE E EXPOSIÇÃO DIDÁTICA
Nesses novos formatos, os diversos textos
agrupados nas Seções TEMÁTICAS do site
ganham unidade e exposição didática, reunidos
nas seguintes dimensões:
 ESTUDAR, ENSINAR e DIVULGAR – a ordem
lógica do APRENDIZADO ESPÍRITA.
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TEXTOS CONDENSADOS E LEVES
Os textos foram condensados e escritos numa
linguagem didática, objetiva e leve, apoiados
por figuras, diagramas, mapas mentais e
resumos, e com a intervenção de um
personagem-instrutor, cuja função pedagógica
é cativar, motivar, fazer companhia ao leitor,
substituindo e representando o instrutor ou
comunicador presencial.
FACILIDADE PARA LEITURA E PESQUISA
O design, a diagramação e a formatação da
Coletânea foram pensados para propiciar boa
visualização em dispositivos eletrônicos.
Os índices, títulos, intertítulos, links eletrônicos
(internos e externos) e referências, bem
distribuídos ao longo do texto, objetivam facilitar
o manuseio, a leitura e a pesquisa dos assuntos.
O LEITOR PODE AJUDAR A MELHORAR A QUALIDADE
Críticas e sugestões sinceras, que nos ajudem a
melhorar a qualidade desta Coletânea, serão
sempre bem-vindas.
Antônio Carlos Guimarães
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1 – TÉCNICAS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Invejo a entrega missionária e o disfarce perfeito do
mestre, que nos ensina sem alarde as coisas simples,
para que entendamos as coisas complexas.
G. CARREIRO

1.1 INTRODUÇÃO

Instrutor Guima

Caro(a),
TÉCNICAS DE ENSINO, num sentido amplo, são os
meios que o professor utiliza em sala de aula
para facilitar a aprendizagem dos alunos,
conduzindo-os em direção aos objetivos
educacionais fixados.
Entre nós, usam-se outros termos com o mesmo
significado de TÉCNICAS DE ENSINO, como estes, por
exemplo: estratégias de ensino, metodologia em
sala de aula, técnicas pedagógicas, métodos
didáticos, métodos de aprendizagem, recursos
didáticos.
Diz-se, também, que TÉCNICAS DE ENSINO são
maneiras particulares de organizar as condições
externas favoráveis à aprendizagem. São
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instrumentos que, aplicados de forma coerente,
facilitam a transmissão da mensagem de
maneira agradável e eficiente.
Este texto 4 – ELEMENTOS DE DIDÁTICA ESPÍRITA, da
COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA trata de algumas
técnicas, procedimentos e atividades didáticos
comumente utilizados na Casa Espírita, e
também de aspectos da educação e da
pedagogia segundo a ótica do Espiritismo.

1.2 MOVIMENTOS DE APRENDIZAGEM
O conhecimento, extraordinariamente complexo e
multidimensional, assenta-se em três grandes pilares:
o da informação, que gera conhecimento relevante;
o da explicação, que facilita a compreensão do
porquê das coisas; e o da apropriação subjetiva, que
contribui para a formação de um critério de opinião
pessoal.
JAUME CARBONELL. A aventura de inovar - A
mudança na escola

Segundo a educadora Juracy C. Marques1 toda
aprendizagem segue um ritmo, que pode ser
resumido em três movimentos: o da visão global,
o da pormenorização e o da síntese. Diz ela:
Estudos e pesquisas têm mostrado que o
primeiro movimento para o aprender é difuso,

1

Ensinar não é transmitir. Porto Alegre, Globo, 1977.
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global e panorâmico.2 Assim, a primeira etapa
do ensino de qualquer matéria ou assunto
deve atender a essa característica do ritmo
de aprendizagem. Esta primeira etapa
chama-se apresentação, introdução ou visão
geral.
O segundo movimento corresponde a uma
necessidade de precisão, de minúcia de
pormenorização.3 Da visão global, passa-se às
partes mais significativas do conjunto, aos
aspectos que mais chamarem a atenção, em
virtude de atender ou despertar uma
necessidade. Esta segunda etapa chama-se
desenvolvimento; é o momento da discussão,
das explicações, das aproximações no
esforço de compreender e interpretar. É a
etapa mais longa, mais difícil, e sem ela o
ensino não chega a ser aprendizagem.
O terceiro momento é a fase final de síntese,
de
conclusões,
de
apropriação
dos
conhecimentos, hábitos e atitudes.4 Esta
terceira etapa chama-se integração. Sem a
atingirmos, perdemos a possibilidade de
atingir
um
nível
mais
profundo
de
aprendizagem.

Teixeira. A. Mestres de amanhã. Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos, 92, 1963.
3 Whitehead. A. N. Os fins da educação. São Paulo, USP,
1969.
4 Whitehead. A .Op. cit.
2
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1.3 ALGUNS CONCEITOS DE MÉTODOS E TÉCNICAS
DIDÁTICOS
Educação não tem por finalidade transmitir
conhecimentos, mas preparar o educando para a
aquisição de conhecimentos. O que se passa na
reencarnação é precisamente isso. Podemos
aprender muito numa existência, mas não são os
conhecimentos formais que interessam ao Espírito, e
sim o seu treinamento no aprendizado que desperta
as suas faculdades cognitivas, a sua capacidade de
aprender. Cada encarnação predispõe o Espírito a
assimilar conhecimentos mais avançados na
seguinte. Por isso é que não nascemos com a
cabeça cheia de dados e informações, mas
aparelhada com as intuições que nos determinam a
vocação e a habilidade para diversos setores de
atividades.
HERCULANO PIRES. Nota ao item III, 9 de "O Céu e o
Inferno", edição Lake


DIDÁTICA: Arte e a Técnica de orientar a
aprendizagem.



APRENDER: Modificar o comportamento por meio
do treino ou da experiência.



ATIVIDADES DE ENSINO: Situações criadas pelo
professor para que o aluno viva certas
experiências
necessárias
para
acarretar
mudanças intelectuais, afetivas e motoras.
(BORDENAVE; PEREIRA, 2002).



MÉTODO: 1. Na sua acepção mais genérica e
mesmo etimológica, método é o caminho a
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seguir, implicando um conjunto de processos ou
etapas sucessivas. Caminho para algo, uma ação
encaminhada a um fim, um meio para conseguir
um objetivo determinado. É, portanto, a marcha
do raciocínio na investigação do verdadeiro, ou
de
atividade
qualquer
na
direção
de
determinado objetivo.
2. A arte de dirigir o espírito na investigação da
verdade.


MÉTODO
DIDÁTICO:
É
o
conjunto
de
procedimentos
escolares,
logica
e
psicologicamente estruturados de que se vale o
professor para orientar a aprendizagem do
educando, a fim de que este elabore
conhecimentos, adquira técnicas ou assuma
atitudes ou ideias. (NÉRICI, 1981)



TÉCNICAS: É, geralmente, um conjunto de
processos de uma arte ou ciência, uma maneira
habilidosa de agir.



TÉCNICAS
DIDÁTICAS:
É,
também,
o
procedimento escolar logica e psicologicamente
estruturado, destinado a dirigir aprendizagem do
educando, porém em um setor limitado da fase
de estudo de um tema, como na apresentação,
elaboração, síntese ou crítica do referido tema.
Em outras palavras: técnica didática é o recurso
particular de que se vale o professor para a
efetivação dos propósitos do método. Um
método utiliza uma série de técnicas. (NÉRICI,
1981).



TÉCNICAS DE ENSINO: São maneiras particulares
de organizar as condições externas favoráveis à
aprendizagem. Como visto acima, método
implica o caminho a seguir. Seguir um caminho
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pode implicar a realização de diversas etapas
sucessivas. Essas etapas são as técnicas de
ensino.
Desse
modo,
técnica
é
a
operacionalização do método.


RECURSOS DIDÁTICOS ou DE ENSINO: São
componentes do ambiente de aprendizagem
que dão origem à estimulação para o aluno.
(GAGNÉ, R. In MANUAL/ESDE).
Adotam-se,
muitas
vezes,
as
expressões
INSTRUMENTOS DIDÁTICOS ou FERRAMENTAS
DIDÁTICAS como sinônimas de RECURSOS
DIDÁTICOS.



RECURSOS AUDIOVISUAIS: São assim denominados
os recursos de ensino que estimulam diretamente
a
visão
e/ou
audição.
(PILETTI,
R.
In
MANUAL/ESDE).

1.4 OUTROS ELEMENTOS DE DIDÁTICA

Instrutor Guima

Abaixo vão definições de alguns termos e
expressões utilizados nos materiais didáticos do
Espiritismo.
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1.4.1 Distinção entre assunto e tema


Assunto: Assunto é uma descrição daquilo sobre o
que se conversa, fala ou escreve. É um enunciado
amplo, geral, que pode ser desdobrado em
temas. Um assunto pode ser recortado em vários
temas. Assunto é a generalização; tema, a
especificação. Caridade, Doutrina Espírita, Lei de
Causa e Efeito são assuntos, que comportam
vários temas.



Tema: Tema é um recorte do assunto. É um assunto
específico, mais focalizado, que resulta num
problema ou ponto de vista, dando margem à
análise e discussão.
Do assunto Caridade podem ser extraídos vários
temas: Caridade e amor ao próximo, Caridade
material e caridade moral, Fora da caridade não
há salvação, Caridade e perdão das ofensas.
Com base no assunto Doutrina Espírita, entre outros
temas, podemos explanar sobre Aliança da
ciência e da religião, O Consolador Prometido,
Precursores do Espiritismo, Princípios básicos da
Doutrina Espírita.
E o assunto Causa e Efeito pode ser explorado
mediante vários temas: Causas anteriores das
aflições, Expiações coletivas, Prova e expiação,
Sofrimentos voluntários.



Delimitação do tema: Delimitar é definir os
aspectos sob o qual o tema será focalizado.
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Instrutor Guima

Estabelecido o tema, há necessidade de ajustá-lo ou
restringi-lo, tornando-o ainda mais específico e
preciso. Isso permite que se saiba exatamente sobre
o que se vai falar. Essa delimitação é necessária,
senão corre-se o risco de a explanação se constituir
de uma série de frases genéricas, reveladoras de
uma
abordagem
muito
superficial
ou
de
desconhecimento do assunto.
Delimitado, assim, o tema, devemos estruturar nossa
fala com base nos seus pontos fundamentais, tendo
em vista os objetivos da palestra, a mensagem que
se quer passar, o tempo disponível e o perfil do
público destinatário da explanação.

 Titulação: Titular – ou intitular – significa dar título a.
Titulação é a ação ou resultado de intitular. Aqui no
nosso caso, é a palavra ou designação com que se
identifica uma palestra.
Títulos devem ser atraentes, sem ser chamativos. Não
devem ser curtos nem longos demais. Devem ser
objetivos e claros, e não prolixos e obscuros. Não
devem ser afetados, e sim simples e despretensiosos.
Quanto a esse tópico, diz René Franzolin (1, p. 50):
Dê um título sugestivo, evite títulos genéricos
ou muito popularizados. Em vez de intitular: “o
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1.4.2 Objetivos comportamentais
 Objetivo: Objetivo é aquilo que se quer alcançar.
Um objetivo é a descrição de um desempenho que
você deseja que seus alunos sejam capazes de exibir,
antes de os considerar competentes.
Um objetivo descreve um resultado que se pretende
alcançar com o ensino, de preferência processo de
ensino propriamente dito. (MAGER, 1976).
OBJETIVOS
EDUCACIONAIS
se
referem
às
modificações que se desejam observar no
comportamento do estudante como resultado de
experiências.
Para observar essas modificações são necessários
CRITÉRIOS. Critério é a evidência, a prova ou
comprovante que se vai aceitar como garantia de
que o objetivo proposto foi em parte ou totalmente
realizado. Isso se faz por meio de testes, exames,
padrões estabelecidos, etc.
O uso desses instrumentos constitui uma AVALIAÇÃO,
que é o julgamento sobre resultados, isto é, a
comparação entre o que foi realizado com o que se
pretendia alcançar. (ESTEVES, 1972).
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Objetivos imediatos do ensino: Geralmente,
são os seguintes: (a) memorização de
informações; aquisição de compreensão e de
conhecimento; (b) aquisição e domínio de
habilidades ou técnicas; (c) formação de
apreciações
ou
de
juízos
de
valor.
(CARVALHO, 1979)
Objetivos comportamentais: São objetivos
formulados em termos de comportamento,
isto é, uma atividade que possa ser
visualizada.
Objetivos
comportamentais
explicitam como a pessoa deve agir, pensar
ou sentir.
Classificação dos objetivos comportamentais:
Na tentativa de formular um esquema de
classificação, uma taxonomia dos objetivos
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educacionais,
foram
inicialmente
estabelecidos dois tipos de objetivos.
Os GERAIS: estão presentes ao longo de todo
o período de instrução.
E os ESPECÍFICOS, usualmente limitados a
conceitos e princípios próprios da disciplina.
Depois, com Bloom e seus colaboradores,
chegou-se a uma taxonomia de objetivos
escalonados num continuum, do concreto
para o abstrato e do simples para o
complexo:
DOMÍNIO COGNITIVO: objetivos relativos à
memória
ou
reconhecimento
de
conhecimento e ao desenvolvimento de
habilidades intelectuais.
DOMÍNIO AFETIVO: objetivos relativos a
mudança de interesse, atitudes e valores e ao
desenvolvimento
de
apreciações
e
ajustamentos adequados.
DOMÍNIO PSICOMOTOR: objetivos relativos a
habilidades musculares ou motoras, tais como
a manipulação de um aparelho. (SUND &
PICARD, 1978).

1.4.3 Termos escolares


Estudo: Aplicação do espírito para aprender.
Trabalhos que precedem a execução de um
projeto.
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Estudar: Aplicar a inteligência a, 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.




Estudo sistematizado: Estudo metódico, gradativo,
partindo dos conceitos e princípios mais simples
para os mais complexos.



Estudo sério: O que caracteriza um estudo sério é
a continuidade que se lhe dá. Allan Kardec,
Introdução (VIII) de O Livro dos Espíritos.



Disciplina: Área do conhecimento humano,
especialmente aquela que constitui matéria de
ensino escolar.



Matéria: Conteúdo de uma disciplina de estudo.



Conteúdo: Como aspecto de um currículo [=
conjunto das matérias de um curso], significa
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes
que
são
selecionados,
organizados
e
apresentados por meio de experiências de
aprendizagem ao aluno, para ajudá-lo a um
desempenhar
de
acordo
aos
objetivos.
(BORDENAVE; PEREIRA, 2002).
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1.4.4. Agentes de ensino e exposição


Coordenador:
(1)Quem
coordena.
É
o
responsável pelo bom andamento de todo o
trabalho. É aquele que influencia o pensamento e
as atitudes dos coordenados, levando-os a se
portarem de forma a que a meta préestabelecida seja mais facilmente atingida.
(MANUAL/ESDE).
(2) Pessoa que orienta ou dirige
departamento, projeto, evento, curso)

(equipe,



Monitor: Aquele que, numa sala de aula, auxilia o
professor. Aquele que orienta, incentiva, envolve
a turma buscando levá-la ao atingimento da
meta pré-estabelecida. Aquele que, dentro da
sala de aula, transmite o tema, apresentando-o
através de uma organização lógica, buscando a
participação de todos, pois o processo de
aprendizagem, no E.S.D.E., não é estático, mas
dinâmico. (MANUAL/ESDE).



Tutor: 1 Pessoa designada para orientar pessoas
em treinamento na execução de técnicas ou
procedimentos.
2 Aluno designado para auxiliar outros alunos.



Facilitador: Pessoa responsável por liderar, motivar
e facilitar os participantes de grupos de estudo,
especialmente na aplicação de dinâmicas.



Expositor: Pessoa que expõe ou interpreta
(esclarece) um texto, uma teoria, uma doutrina.



Orador: Que tem o dom da palavra; o que faz
uma oração ou discurso.
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Professor: Individuo que ensina uma arte, uma
ciência, uma língua, etc.




Pregador: Aquele faz pregação.
Tribuno: Orador

1.4.5 Termos de planejamento do ensino


Planejar: 1 Fazer o plano de; projetar.
2 Elaborar plano, programa, roteiro.
3 Programar, planejar, planear



Planear: Planejar, planificar, programar.



Planificar: Planejar, planear, programar.



Programar: Planejar, planificar, planear.



Planejamento: 1 Ato de projetar um trabalho,
serviço ou mais complexo empreendimento.
2 Determinação dos objetivos ou metas de um
empreendimento,
como
também
da
coordenação de meios e recursos para atingi-los.



Planificação: Ação ou resultado de planificar. O
mesmo que planejamento ou programação.



Programação: Planejamento ou planificação das
atividades de uma pessoa, instituição, empresa
etc. para determinado período.



Ciclo de palestras: Série de palestras planejadas
para ocorrer num determinado período de tempo
(semanal, mensal, anual)

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA

23

1.4.6 Termos de argumentação


Opinião é um modo de ver, de pensar. É afirmar
qualquer coisa estribado em razões pessoais. É
um modo de ver que não se apoia muitas vezes
em fundamento certo. É subjetiva e nem sempre
merecedora de crédito.



Enunciado: Exposição sumária de uma verdade
expressa, sem desenvolvimento nem explicação,
com a finalidade de demonstrá-la: Enunciado de
um teorema.



Asserção: (Lógica) - Proposição declarativa, em
forma afirmativa ou negativa, que se tem como
completa, independentemente se ser verdadeira
ou falsa.



Fato: É um acontecimento, um ato, a coisa feita.
O
fato
é
verdadeiro,
uma
realidade
inquestionável.



Fenômeno: Fato, aspecto ou ocorrência, que
pode ser observado, ou, ainda, descrito e
explicado cientificamente.



Conhecimento é a apropriação de um objeto
pelo pensamento, fundamentado em evidências
da percepção, com métodos e técnicas
considerados irrefutáveis.



Lógica é a forma de raciocínio que conduz ao
conhecimento da verdade. Facilita, organiza e
dá coerência às ideias.



Método: Indica o que fazer. Conjunto de etapas e
processos a serem vencidos ordenadamente na
investigação dos fatos ou na procura da
verdade.
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Técnica: Indica como fazer. Conjunto de
procedimentos peculiares a cada etapa do
método, que apresenta uma forma mais hábil,
segura e perfeita de se realizar algo.



Análise: É um processo metódico de tratamento
do objeto em estudo, que decompõe ou
desdobra o todo em partes, ou em seus
elementos constituintes, passando a estudar esses
elementos, visando a conhecer a totalidade.



Raciocínio: É a ação ou resultado de raciocinar,
de
organizar
e
relacionar
informações
logicamente por meio da inteligência.



Argumento: É o raciocínio que se pretende
baseado em fatos e em relações lógicas a partir
deles, usado para se chegar a uma conclusão ou
para justificá-la, para convencer alguém de algo
etc.



Argumentar: É provar um enunciado, demonstrar
uma afirmação, raciocinando dentro de padrões
lógicos, apoiando-se na evidência dos fatos.
FONTES
Como melhorar sua comunicação.
Renê I. Franzolin
Dicionário Aulete Eletrônico.
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1.5 VERBOS DA DIDÁTICO-PEDAGOGIA

Instrutor Guima

Veja uma lista de verbos utilizados no ensinoaprendizagem e na formulação de objetivos
educacionais.


Verbos do ensino-aprendizagem



Verbos que se prestam para a formulação de
objetivos gerais



Verbos que se prestam para a formulação de
objetivos específicos



Verbos para descrever capacidades humanas

Fig. 2 – Verbos utilizados na preparação de materiais didáticos.

Confira no site APRENDIZADO ESPÍRITA NET, neste link:
https://goo.gl/1ytmrf
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1.6 TÉCNICAS DE ENSINO

Instrutor Guima

Veja texto extraído do livrinho TÉCNICAS DE ENSINO

(O que é, Por que utilizá-las, Quando utilizá-las, Onde
aplicá-las, Como aplicá-las), editado pela UEM, em

1994.
Reproduzimos parte desse livrinho tendo em vista
seu interesse em face de inúmeras atividades
didáticas realizadas pelas Casas Espíritas, e sua
utilidade para os objetivos e conteúdos do site
APRENDIZADO ESPÍRITA NET.

Confira neste link: https://goo.gl/qwSypZ
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1.7 MÉTODOS EXPOSIÇÃO E DISCUSSÃO

Instrutor Guima

Veja propostas feitas por Luiz Signates para
exposição e discussão de temas espíritas:
Exposição seguida de diálogo e a Maiêutica
espírita.

Aqui: https://goo.gl/vWJLf9
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2 A DIDÁTICA DE JESUS
Com o Cristianismo aparece um novo tipo histórico
de educação. –– Jesus é o modelo perfeito do
mestre cristão. Clemente de Alexandria chama-o de
Pedagogo da Humanidade"
J. H. PIRES. A Pedagogia de Jesus

Instrutor Guima

Sobre Jesus e sua pedagogia, diz J. Herculano
Pires:
Os fundamentos pedagógicos do ensino de
Jesus estão na sua concepção do mundo,
abrangendo o homem e a vida. Essa
cosmovisão se opõe à concepção pagã e à
concepção judaica. Jesus, assim, não é
apenas um reformador religioso, mas um
filósofo na plena acepção da palavra. Ele
modifica a visão antiga do mundo e essa
modificação atinge a todas as filosofias do
tempo, não obstante os pontos de
concordância existentes com várias delas.
Bastaria isso para nos mostrar, à luz da Ciência
da Educação, a legitimidade da tese que
inclui Jesus entre os grandes educadores e
pedagogos, colocando-o mesmo à frente de
todos. Não se trata de uma posição religiosa,
mas de uma constatação científica.
(A Didática de Jesus. In Pedagogia Espírita,
Edicel)
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A seguir, vamos alinhar alguns livros, textos e
vídeos sobre esse tema fundamental.

2.1 JESUS E ESTUDO
Vejamos inicialmente este inspirado texto do
Espírito Emmanuel por F. C. Xavier:
Realmente Jesus começou o apostolado divino,
junto à festa de Caná, exaltando os júbilos da
família, contudo é importante verificar que o seu
primeiro contato com a vida pública se realizou,
quando ainda em criança, com os sábios do
Templo de Jerusalém.
Registrando o acontecimento, diz Lucas que o
menino foi encontrado “entre os doutores, ouvindoos e interrogando-os.”
Decerto, mostrava o Senhor,
acendrado amor pelas criaturas.

desde

cedo,

Na intimidade do lar, em Nazaré, muita vez teria
conduzido ao carinho maternal esse ou aquele
faminto da estrada, um ou outro animal doente...
Fixava o céu noturno, convidando José da Galileia
à oração ante o altar das estrelas e nesse ou
naquele
passeio
através
das
montanhas,
convidava os pequeninos companheiros à
contemplação das flores em êxtase infantil.
Entretanto, por força dos desígnios superiores que
lhe orientavam a divina missão no mundo, o
Evangelho lhe destaca da meninice apenas o
encontro com os professores do santuário, como a
endereçar ao porvir a sua preocupação de
aperfeiçoamento.
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É que o Mestre Divino não veio à Terra apenas
religar ossos quebrados ou reaviventar corpos
doentes, mas, acima de tudo, descerrar horizontes
libertadores à sublime visão da alma, banindo o
cativeiro da superstição e do fanatismo.
Em meio ao coro de hosanas que fazia levantar da
turba de enfermos e paralíticos, efetuava a
pregação do Reino de Deus que, no fundo, era
sempre aula de profunda sabedoria, despertando
a mente popular para a imortalidade e para a
Justiça.
Fosse no tope do monte, ao pé da multidão
desorientada, ou no recinto das sinagogas onde lia
os Escritos Sagrados, para ouvintes atentos, fosse na
casa de Pedro, alinhando anotações da Boa Nova,
ou na barca dos pescadores que convertia em
cátedra luminosa na universidade da Natureza, foi
sempre o Mestre, leal ao ministério do ensino,
erguendo consciências e levantando corações,
não somente no socorro às necessidades de
superfície, mas na solução integral aos problemas
da vida eterna.

2.2 A PEDAGOGIA DE JESUS
Agora um texto de Joana de Ângelis/Divaldo Franco,
intitulado A pedagogia de Jesus, extraído da Revista
Reformador Julho/2004. O texto está formatado em 2
blocos, divididos ao meio (linha central na pág. 17), e
cada bloco deve ser lido na sequência das colunas
(1,2 e 3)
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3
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BLOCO 2------------------------------------------------------------
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2.3 LIVROS INDICADOS


A pedagogia de Jesus. J. M. Price. Rio de
Janeiro, Juerp, 1980.



A Educação à luz da pedagogia de Jesus de
Nazaré. Celito Meier. São Paulo, Paulinas.



A Didática de Jesus. In Pedagogia Espírita, J.
Herculano Pires, São Paulo, Edicel



Jesus. Grandes Mestres e seus discípulos. In A
Arte de ensinar. Gilbert Highet. São Paulo,
Melhoramentos, 1973.

Outros livros



A pedagogia de Jesus - A beleza dos ensinamentos
de Jesus - Astor Fiegenbaum - aqui
A pedagogia de Jesus - Mary Donzellini - Ed. Paulus aqui
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2.4 TEXTOS


A pedagogia de Jesus. José Herculano Pires
https://goo.gl/2FSFu5



A Pedagogia de Jesus - Uma introdução à
proposta
pedagógica
de
Jesus,
seus
princípios norteadores e práticas de ensino Sandra Borba Pereira https://goo.gl/onpW6o



A dimensão pedagógica da religião - Da
pedagogia de Jesus à pedagogia Cristã em
tempos
de
sociedade
secularizada
[Monografia]
Daniela
Moura
Queiroz.
Universidade Católica de Pernambuco, 2009
https://goo.gl/ynSGj9



A pedagogia de Jesus
https://goo.gl/vzdnCD

-

Cleto

Brutes

Sérgio

Santos

2.5 VÍDEOS E APRESENTAÇÕES


A pedagogia de Jesus
https://goo.gl/F39NvN

–



A pedagogia de Jesus – Leonardo Pereira
https://goo.gl/DXFmrU



A Pedagogia de Jesus – Maria da Penha
Queirós https://goo.gl/euYnuc



A pedagogia de Jesus – Estratégias e recursos
didáticos https://goo.gl/GKF3rj
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A pedagogia de Jesus – Apresentação PPT https://goo.gl/1AXfiu



A pedagogia de Jesus – Apresentação PPT https://goo.gl/fMxaij



A
pedagogia
de
https://goo.gl/JAtwMi

Jesus

–

Texto

-

2.6 ALLAN KARDEC, O EDUCADOR

Instrutor Guima

Conheça um documentário sobre vida e a obra
de Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869),
mais conhecido como Allan Kardec
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3 BIBLIOGRAFIA DE ENSINOAPRENDIZAGEM

Instrutor Guima

Conheça livros e textos sobre ensino
treinamento, espíritas e não espíritas. Confira:

e

FONTES ESPÍRITAS


Curso para Instrutores – Como aplicar uma
boa aula na Casa Espírita - Sociedade de
Divulgação Espírita Auta de Souza – Editora
Auta de Souza, Brasília, 2006



Manual de Aplicação – Ciclo Introdutório Sociedade de Divulgação Espírita Auta de
Souza – Editora Auta de Souza, Brasília, 1997



Técnicas de ensino. DIJ/União Espírita Mineira,
Belo Horizonte, 1994.

FONTES GERAIS
Veja uma bibliografia de ensino e aprendizagem,
com estes temas:







Teoria da Aprendizagem
Metodologia e Técnicas de Ensino
Organização do Treinamento
Tecnologia Educacional
Dinâmica de Grupo
Informação e Comunicação
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Como Ler, Estudar, Pesquisar,
Escrever
Criatividade
Aprendizagem Organizacional
Comunicação Organizacional
Desenvolvimento de Equipes

Clique https://goo.gl/3ojqH1
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Anotar

e
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Mapa Mental – Cuidar da Sensibilidade
Original disponível em: https://goo.gl/SpMifJ
40
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Mapa Mental – Interexistência e teorias do inconsciente
Original disponível em: https://goo.gl/4XZTbw

