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A NOVA ESCOLA PARA AS NOVAS CRIANÇAS 

 

As novas crianças do século XXI - A partir da década de 80, elas começaram a chegar, mais e 

mais. São crianças espectaculares, que chegam para ajudar a Humanidade na transformação 

social, educacional, familiar e espiritual de todo o planeta, independente das fronteiras e das 

classes sociais. Estas crianças são como catalisadores da nova consciência e vêm desencadear 

as reações necessárias para as transformações. 

A função desta nova geração de crianças – estas crianças tem o papel de catalizadoras do 

processo de transformação da nova civilização do 3º milênio, a era do espírito. 

Como preparar o caminho – Se numericamente ainda não são maioria, estas novas crianças, 

com certeza podem ser modelos que influenciam o grupo na medida em que encontrem 

condições para se expressarem, manifestando sua criatividade, suas ideias e seu 

comportamento.  

Na escola, estas novas crianças devem se preparar para assumir as tarefas que as aguardam, 

exercitando através do exemplo suas capacidades transformadoras. 

 

CARACTERÍSTICAS MAIS EVIDENTES DAS NOVAS CRIANÇAS 

1) Atitudes de inocência, não destroem, não tem malícia. 

2) Alegria habitual e espontânea. 

3) Pacíficos, não se envolvem com atos ou discursos violentos. 

4) Autoestima muito elevada, sentimento de realeza e frequentemente agem dessa forma.  

5) Destemidos e corajosos. 

6) Sentimentos e atitudes de amizade sincera. São leais e fieis, mas também pedem reciprocidade. 

7) Amam a justiça. 

8) Gratidão, que expressam até no olhar. 

9) Calma, se não insistentemente perturbados. 

10) Imunes à culpa, corrigem-se, mas não se culpam. 

11) Autônomos, independentes, querem optar por si mesmos. Firmeza para conseguir o que desejam. 

12) Sentimento de rejeição ou de inconformismo pelo que é 'normal' ou 'habitual' ou a dogmas e rituais.  

13) Dificuldade de relacionamento com crianças ou adultos que não tenham o mesmo nível de consciência, 

sentimento de ´não pertencer´.  

14) Criatividade elevada, dificuldade de adaptação a sistemas ritualizados que não necessitam de 

pensamento criativo.  

15) Encontram sempre uma melhor maneira de fazer as coisas, tanto em casa como na escola. 
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16) Antiautoritarismo. Não respondem à pressão por culpa ou por ameaças. Só aceitam explicações lógicas.  

17) Não são tímidas, fazem questão de explicar bem tudo o que pretendem ou precisam do adulto. 

18) Têm alta sensibilidade. Sofrem se existem brigas entre aqueles a quem ama. 

19) Raros, são tidos como diferentes, se não compreendidos. 

20) Cobradores, não esquecem as promessas que lhes são feitas.  

21) Ativos, sempre, em todo momento. Têm excesso de energia.  

22) Distraem-se facilmente e não se concentram nos assuntos que não lhes interessam. 

23) Enfastiam-se em situações e conversas sem sentido, sem proveito. 

24) Requerem emocionalmente estabilidade e segurança dos adultos. 

25) Resistem à autoridade se não for democraticamente orientada.  

26) Possuem maneiras preferenciais na aprendizagem particularmente na leitura e matemática.  

27) Aprendem através do nível de explicação, resistindo à memorização mecânica ou a serem simplesmente 

ouvintes passivos.  

28) “Esponjas”, captam tudo o que acontece ao seu redor. 

29) Elo com a Espiritualidade. Sentimento profundo e natural da existência de Deus. 
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O AMBIENTE PEDAGÓGICO 

“Desse modo, preparar um ambiente adequado, onde se vai desenrolar o processo pedagógico, 

incluindo elementos da natureza e zelando pelo seu planejamento estético é o primeiro passo para 

uma educação do espírito, favorecendo a sua harmonia interna e predispondo-o ao desabrochar das 

virtudes morais.” Dora Incontri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE FÍSICO deve refletir uma mensagem pedagógica, que signifique ordem, disciplina, organização, higiene, 

limpeza, estética, beleza. O ambiente deve ser acolhedor, com envolvimento de elementos estéticos, que refletem o belo 

como estímulo para a alma do educando (Platão). Diz Herculano Pires: “O problema da estética, geralmente considerado 

em segundo plano, negligenciado pelos estudiosos do comportamento humano, é o segundo em importância, depois da 

ideia de Deus, na estrutura da consciência. É um arquétipo espiritual da espécie humana, que atrai o homem para a 

transcendência e particularmente para a sua integração consciencial.” 

 

O CONTATO COM A NATUREZA RENOVANDO SENTIMENTOS: A utilização do laboratório da natureza como instrumentos 

no desenvolvimento pedagógico favorecem o despertar de sentimentos novos, renovando o ato de sentir e pensar, 

estimulando a integração de idéias e todas as demais construções mentais do SER. Nesse sentido, as possibilidades são 

infinitas, desde as aulas de biologia, química e física através da interação com a fauna e a flora, como o estudo da história 

e da geografia no contato e observação do ambiente físico natural. As aulas de filosofia e arte podem ser profundamente 

enriquecidas com este contato direto com a natureza. Os educandos podem ser estimulados observar reflexivamente o 

mundo em que vivem, promovendo conclusões mais amplas sobre suas próprias existências. 

“Ao entrar em contato com a natureza, o educando vai sendo estimulado a sentir a grandeza da 

vida e, aos poucos, vai se sensibilizando para com as questões divinas, sentindo-se coparticipante 

do processo natural que o envolve. Sente o desejo de cuidar, de zelar e de preservar a natureza, 

especialmente o ambiente em que está inserido. Esse desejo, ao ser estimulado, desperta, no seu 

pensamento, as primeiras manifestações de amor por tudo que o cerca, iniciando-se assim, outra 

fase bem expressiva, que é o renascimento dos ideais em relação à responsabilidade e o respeito 

a Deus.´(senso do dever) Alzira Bessa      

“ Os campos, os jardins, os vasos, as flores, os animais, os insetos, o céu, o dia e a noite, enfim, 

toda a natureza, são ricos estímulos que contribuem para a expansão do conhecimento e ampliar 

a vivência do aluno.” Alzira Bessa 

O AMBIENTE PEDAGÓGICO 

AMBIENTE FÍSICO AMBIENTE EMOCIONAL AMBIENTE ESPIRITUAL 
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IMPLICAÇÕES DO AMBIENTE FÍSICO: 

a) Salas de aula bem arrumadas (depois da desordem das atividades em grupo, os alunos devem restabelecer a 

harmonia). 

b) Lixo colocado no lugar certo, separado, respeitando-se os princípios naturais de reciclagem e reaproveitamento 

de resíduos. 

c) Ambiente arejado e bem iluminado, estimulando-se a visão e a respiração natural. 

d) Beleza e estética, sem excessos e exageros, mas com simplicidade, nos espaços, nos móveis e objetos de 

decoração, nos textos, exercícios e materiais pedagógicos, despertando sempre o sentimento do bom e do belo 

nas almas das crianças. 

e) Estabelecer o princípio do menor dispêndio de energia, seja energia elétrica (material), energia biológica 

(orgânica), energia mental (espiritual) e outras, em harmonia com a natureza: 

1) Tirou do lugar, DEVOLVE. 

2) Sujou, LIMPA. 

3) Danificou, REPARA. 

4) Acendeu, APAGA. 

5) Ligou, DESLIGA. 

6) Abriu, FECHA. 

7) Descartou, RECICLA. 

 

AMBIENTE EMOCIONAL é um estágio mais profundo do nosso universo pessoal, do qual o mundo material (ambiente 

físico) constitui uma projeção. Nossas emoções, sentimentos e desejos são projetados no ambiente exterior, portanto a 

harmonia de nosso ambiente emocional deve ser cuidadosamente observada. Vivemos no mundo que criamos 

internamente, nossos sentimentos modulam nosso comportamento e definem as escolhas que fazemos. Portanto, 

sentimentos harmoniosos resultam em ações harmoniosas. Positividade gera positividade. O pensamento é fonte 

criadora de todas as realizações humanas. Pensar corretamente resulta materializações harmoniosas. Criar um ambiente 

feliz, alegre, harmonioso, onde se respire verdade e afetividade é fundamental para a adaptação e desenvolvimento do 

educando.  

Portanto, cuidar do ambiente emocional é tarefa fundamental no processo pedagógico e devem começar sempre, como 

em todas as ações, pelo exemplo do próprio educador. Nesse sentido, é fundamental que a postura emocional do 

educador seja sempre sincera e honesta, refletindo os ideais de amor pela missão pedagógica, porque é pelo exemplo, e 

somente pelo exemplo, que podemos educar. O pedagogo deve compreender que a primeira ferramenta que utiliza em 

sua preciosa arte é ele mesmo. Educador e educando devem aceitar e enfrentar com coragem suas próprias contradições 

e conflitos e, com profunda honestidade pessoal, estabelecer o entendimento que ambas as partes compartilham no seu 

dever natural e intransferível: a auto-educação. 

“...o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo 

com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, 

para ser-se, funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não 

contra eles.” Freire 
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IMPLICAÇÕES NO AMBIENTE EMOCIONAL: 

1) Se se alterar, CORRIJA.  

2) Se faltar com o respeito, PEÇA PERDÃO. 

3) Se não cumprir com o dever, SE JUSTIFIQUE. 

4) Se se ofender, PERDOE. 

5) Se errar, REPARE. 

6) Se mentir, CONFESSE. 

7) Se entristecer, SORRIA.  

 

AMBIENTE ESPIRITUAL deve refletir sempre as aspirações superiores da alma humana. Somos seres espirituais, somos 

deuses em planos menores, somos feitos da mesma substância da divindade, somos seres espirituais, eternos. Herdamos 

os potenciais criativos do Criador do Universo. Como seres espirituais, conquistamos o senso moral, desenvolvemos 

valores éticos, a sensibilidade estética, o livre arbítrio e a autoconsciência. Somos seres em construção, no sentido 

evolutivo do termo, ou seja, estamos submetidos ao processo de transformação em formas cada vez mais perfeitas pelos 

mecanismos experienciais da vida – a práxis existencial. Nesse sentindo, a educação é o mecanismo fundamental que dá 

significado à própria existência humana. Toda ação pedagógica deve ser direcionada para o despertar das potencialidades 

da alma, das aptidões adormecidas na consciência imortal do espírito, na tarefa evolutiva de trabalhar nossa inconclusão, 

como disse Paulo Freire:  

“Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, 

inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada.  

“Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são 

históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se 

encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na 

inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um fazer 

permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade.” Freire 

 

IMPLICAÇÕES DO AMBIENTE ESPIRITUAL: 

1) A dimensão do Espírito é o amor, portanto não existe educação sem amor. 

“A questão é como engajar a vontade moral do ser – desde a fase infantil – para que se realize o 

homem integral (segundo Pestalozzi, esse desenvolvimento deve ser harmonioso, integrando 

mãos, coração e cabeça, sem que nenhuma faculdade predomine às custas da outra). A parece 

então a maior contribuição de Pestalozzi á teoria pedagógica que estamos delineando. Afirma ele 

que o acesso a essa vontade profunda do ser, a possibilidade de tocar a divindade íntima do 

homem está no AMOR, que ele chama de “força elementar da moralidade”. Uma vez ativado esse 

impulso fundamental, ele passa a reger um desenvolvimento harmonioso e espontâneo, em que 

não faltam o esforço do sujeito e o empenho do educador, mas que dá a partir do interior da 

criança, de forma natural e não-coercitiva.” Incontri 

“Amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o Universo, potência divina de 

eterna reconstrução! Encontrá-lo-emos sempre indestrutível, em formas infinitas, em todos os 
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níveis do ser. (...) Tudo que acentua o elemento nervoso e sutil: fascínio, simpatia de alma, graça, 

arte, música, vibrações e psiquismo; tudo é perfume e poesia do amor. (...) (o amor) não é 

digressão prazenteira de românticos sentimentalismo, é a mais tempestuosa das conquistas, a 

mais alta tensão de domínio sobre as forças biológicas, uma luta viril contra a animalidade.” 

Pietro Ubaldi 

“Não se trata de uma sentimentalidade tola, nem tampouco de uma romantização  do processo 

pedagógico, mas de uma atitude concreta do educador, que respeita no educando um ser inteiro 

e toca, amando-o, o fundo de sua alma, onde se enraízam os dons divinos da perfectibilidade 

humana.”  Incontri 

2) Educação significa diálogo, pois a relação do homem com o mundo se estabelece através do diálogo. 

“Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a 

pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. 

“Sendo o fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa 

de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. (...) Porque é um ato de 

coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os homens.” Freire 

3) A educação é um processo intrínseco da própria existência humana, é um impulso evolutivo natural, que permeia 

todas as nossas experiências, reflexões e ações. 

”Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões: ação e reflexão, de tal forma 

solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se 

ressente, imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis.” Freire 

“Ou o educando se auto-educa ou não aprende nada. Se aprendendo não se realiza por própria 

disposição auto-educativa, não há educação segura”. Miguel Herrera Figueroa 

“o método é essencialmente positivo (...), ativar e fazer a criança conceber a si mesma não é 

limitar a partir do exterior, mas fazer crescer a partir do interior. O método não tende a um 

impedimento negativo do mal, mas a uma vivificação positiva do bem. Ele trabalha contra a 

fraqueza, pelo acréscimo da força realmente existente; contra o erro, pelo desenvolvimento dos 

germens inatos da verdade; contra a sensualidade, nutrindo e fortificando o espírito...´Pestalozzi 

“Associa-lhe, comumente, a ideia de anulação de sentimentos, negação de impulsos ou 

eliminação de tendências; ideias que, se não forem sensatamente exploradas, poderão tecer uma 

vinculação mental ao absoleto bordão do “pecado original”, uma cultura diametralmente 

incoerente com a lógica espírita. Essa cultura conduz-nos a priorizar a repressão como sistema de 

mudança, ou seja, a violentação do mundo intimo, gerando um estado compulsivo de conflito e 

pressão psíquica, uma “tortura interior”. (...) A culpa não renova, limita. Não educa, contém.” 

Ermance Dufaux   

4) Desenvolver o PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO como instrumento natural de correção de comportamentos impróprios. 

“Abolir terminantemente punições e recompensas. O objetivo deve ser educativo, no sentido de 

despertar um sentido de autodisciplina. Sendo o educador também um educando, não lhe cabe o 

direito de punir, porque a educação não é um ato de força e coerção.” Incontri 

“O sistema educacional espírita exclui todas as formas de recompensas tradicionais. As 

recompensas não passam de subornos altamente deseducativos, para que o educando se 
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comporte como tem o DEVER de se comportar. Podendo levar o educando a bem se conduzir, sem 

nenhuma convicção; mas que apenas se contém para obter alguma recompensa.” Ney Lobo  

“Para conduzir o educando a atingir níveis de comportamento mais nobres, dignos e virtuosos, 

vencendo tendências negativas do seu passado espiritual e evitando conscientemente atitudes 

anti-éticas e anti-sociais, propõe-se o Princípio da Repação: O aluno reconheceria a falta 

cometida e consertaria o dano causado” Incontri 

“Consiste (este princípio) em induzir o educando, por meios hábeis, a reparar, de alguma forma, 

as faltas cometidas; voluntariamente, isto é, sem imposição ou ameaças. Faltas essas de qualquer 

natureza: ofensas, agressões, danos ou prejuízos causados. A reparação é a correção educativa 

por excelência.” Ney Lobo 

“Isso quer dizer que o educador precisa saber como despertar a vontade e a consciência moral do 

educando. A resposta a esta questão está em Pestalozzi e Eurípedes: é justamente o vínculo 

afetivo entre educando e educador, e a autoridade moral deste, que garante o desabrochar de 

uma ´vontade do bem´ (...) o ato moral, para ser válido e aperfeiçoar de fato aquele que o 

pratica, deve ser necessariamente voluntário. Por isso mesmo, a coerção não leva à perfeição 

moral. Mas é no exemplo de Pestalozzi e Eurípedes, que se pode observar como um ser humano 

pode influenciar outro, para que esse queira o bem: amando-o e sendo ele mesmo um modelo 

contagiante de elevação moral”  Incontri  

5) O educando é um ser interexistente pois, sendo um Espírito eterno e conquista máxima da evolução, que pré-

existe à formação do corpo físico e a este sobrevive, realiza inúmeras experiências educativas no mundo material, 

em ciclos de morte e renascimentos sucessivos. 

A reencarnação é sempre uma nova oportunidade para auxiliar o ser a progredir. Através dela, 

passa-se pelo esquecimento do passado, uma lei natural, que permite a todos os seres humanos 

adquirirem novas experiências. A infância tem papel importante no contexto evolutivo do Espírito. 

Nessa fase, a educação é filtrada com mais facilidade, modificando a força das energias 

pretéritas que foram arquivadas na memória. A educação, quando bem conduzida, pode 

perfeitamente, mudar as vibrações dos registros da memória.” Alzira Bessa 

“A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com 

que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir.” André 

Luiz - Ação e Reação, cap. 7  

6) Como um ser espiritual, armazena em sua consciência profunda – inconsciente – as memórias e as conquistas 

educativas de suas diversas incursões na vida material, podendo ser despertadas por processos pedagógicos 

eficazes. 

”...se a criança é realmente um ser em processo de desenvolvimento espontâneo, então o estudo 

individual, exercícios independentes, e a transformação de capacidade com a idade são possíveis; 

a escola por isso deveria tirar vantagem de tais possibilidades em vez de ignorá-las, na presunção 

de que a educação pode ser reduzida a transmissão externa, verbal, mnenônica do conhecimento 

do adulto para a mente do aluno.” Piaget 
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“É evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento

é imagem de Deus. Com efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços do 

seu arquétipo, ou então não será uma imagem.” 

“Não é necessário, portanto, introduzir nada no homem a partir do exterior, ma

germinar e desenvolver as 

natureza.” Comenius

“A palavra educação, que vem do latim educare, significa tirar de dentro para fora. Renovar é 

extrair da alma os valores divinos 

“Educação é disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco celebrado em 

harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade consigo.” 

Dufaux 

 COMUNICAÇÃO PEDAGÓGICA

 

“Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os 

homens o recriam 

“Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 

outros, meros “isto”, em que não reconheço outros eu?

“A auto-suficiência é incompatível com o diálogo.

Sem o diálogo, não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação.” 

COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL

nossa comunicação é realizada desta forma. O restante da comunicação é 

exemplo, nos comunicamos errado quando falamos um significado e 

Comunicamos uma intenção, mas fechamos os olhos para esconder 

Expressamos uma frase, mas mantemos uma postura corporal contrária à mensagem 

Demonstramos uma intenção ou desejo 

AA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO

PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  
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“É evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento

é imagem de Deus. Com efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços do 

seu arquétipo, ou então não será uma imagem.” Comenius 

“Não é necessário, portanto, introduzir nada no homem a partir do exterior, ma

germinar e desenvolver as coisas das quais ele contém o gérmen

Comenius 

“A palavra educação, que vem do latim educare, significa tirar de dentro para fora. Renovar é 

extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados.

“Educação é disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco celebrado em 

harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade consigo.” 

 

 

COMUNICAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

“Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os 

o recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante.

“Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos 

outros, meros “isto”, em que não reconheço outros eu? 

suficiência é incompatível com o diálogo. 

Sem o diálogo, não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação.” 

 

E NÃO VERBAL – é dita a comunicação realizada pela palavra verbal

realizada desta forma. O restante da comunicação é NÃO VERBAL: visual, corporal, expressiva. 

os comunicamos errado quando falamos um significado e expressamos gestualmente 

Comunicamos uma intenção, mas fechamos os olhos para esconder as verdadeiras intenções.

Expressamos uma frase, mas mantemos uma postura corporal contrária à mensagem falada.

Demonstramos uma intenção ou desejo verbal, mas nosso olhar expressa intenção contrária.

OO  
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“É evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento das coisas: primeiro porque 

é imagem de Deus. Com efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços do 

“Não é necessário, portanto, introduzir nada no homem a partir do exterior, mas apenas fazer 

coisas das quais ele contém o gérmen e fazer-lhe ver qual a sua 

“A palavra educação, que vem do latim educare, significa tirar de dentro para fora. Renovar é 

que recebemos quando fomos criados. 

“Educação é disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco celebrado em 

harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade consigo.” Ermance 

 

 

 

 

“Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os 

permanentemente, não pode ser um ato arrogante. 

virtuoso por herança, diante dos 

Sem o diálogo, não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação.” Freire 

unicação realizada pela palavra verbal e escrita. Somente 25% de 

NÃO VERBAL: visual, corporal, expressiva. Por 

gestualmente outro significado. 

intenções. 

. 

verbal, mas nosso olhar expressa intenção contrária. 
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Com a comunicação deficiente, o DIÁLOGO torna-se truncado e o processo pedagógico incompleto. As causas mais 

comuns da comunicação deficiente é a falta de auto-conhecimento, que gera a falta de humildade, a arrogância, a auto-

suficiência. O diálogo torna-se uma mentira quando pautado pela falta de sinceridade e honestidade, o que chamamos de 

HIPOCRISIA. 

Os NOVOS educandos, portadores de uma mais aguçada sensibilidade, percebem rapidamente esta contradição, o falso 

diálogo, a mentira estabelecida, e SEM comunicação adequada o processo pedagógico não existe na realidade. 

 

C O M O    F A Z E R   Q U A N D O: 

1) Quando falar, OLHE NOS OLHOS EXPRESSANDO O CONTEÚDO DAS PALAVRAS. 

2) Quando olhar, DEMONSTRE O VERDADERIO AFETO QUE LHE ENVOLVE A ALMA. 

3) Quando sorrir, FAÇA-O COM O CORAÇÃO. 

4) Quando caminhar, FAÇA-O COM A CABEÇA ERGUIDA. 

5) Quando cair, QUE A ALMA PERMANEÇA EM PÉ. 

6) Quando parar, QUE O CORAÇÃO CONTINUE VIBRANDO.   

7) Quando vestir-se, RETIRE AS SUAS MÁSCARAS. 

8) Quando estender a mão, ESTENDA TAMBÉM O CORAÇÃO. 

9) Quando abraçar, FAÇA-O SEMPRE COM A ALMA. 

10) Quando chorar, FAÇA A HIGIENE DOS SEUS SENTIMENTOS. 

 

                  PORTANTO, ao se comunicar, preocupe-se com a altura da voz, a tonalidade, a expressão 

(mímica) facial, a qualidade do olhar, a postura corporal e, principalmente, os sentimentos 

depositados nas palavras e nos gestos. 

                  As palavras saem do coração, carregadas pela energia dos sentimentos que a deram 

origem. 

 

 

O PROGRAMA PEDAGÓGICO 

� EDUCAÇÃO FÍSICA / MATERIAL 

� EDUCAÇÃO FORMAL / INTELECTUAL 

� EDUCAÇÃO AFETIVA / EMOCIONAL 

� EDUCAÇÃO ESPIRITUAL / MORAL 

 
O moral, o emocional, o intelectual e o físico são formas indissociáveis no processo pedagógico e devem fluir natural e 

harmonicamente juntas. Não existem prioridades no programa pedagógico, tendo em vista que o ser humano é uma 

unidade indissolúvel. A ascendência do espírito sobre a matéria não implica que aquele seja superior a este, mas que no 

processo evolutivo um caminha para o outro em processo de retornos sobre si mesmos, em busca do aperfeiçoamento 

das formas na destilação da verdadeira essência da vida – O PSIQUISMO.  

O desenvolvimento das habilidades e potencialidades do corpo físico, da coordenação dos movimentos, do equilíbrio e do 

controle da respiração são fundamentais no aproveitamento das experiências mais abstratas do programa pedagógico. 



Colégio Allan Kardec 
Goiânia - Goiás 

 

                           Programa Filosófico – Pedagógico / 2013                                            Página 11/18 

Devemos ensinar nossos educandos a RESPIRAR ADEQUADAMENTE, mediante exercícios corretos, melhorando o 

funcionamento neurológico e o aprendizado. 

O conhecimento intelectual, o desenvolvimento da lógica e do raciocínio, o tomar ciência dos fatos do mundo que se vive, 

dos mecanismos de desenvolvimento dos fenômenos naturais, da sabedoria das leis da vida e suas relações e integração 

com todos os acontecimentos no espaço e no tempo, permite ao educando perceber sua condição de ser histórico e 

participar de forma ativa no acontecer de sua própria existência. 

A informação para ser objeto do processo educacional tem que ser CONTEXTUALIZADA no tempo e no espaço, integrada 

com a cultura do educando, senão torna-se apenas memorização, depósito de conhecimento na mente. Transmitir 

conhecimentos somente não é necessariamente educar. 

  

             “A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em 

recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais vai se enchendo os recipientes, com 

seus “depósitos”, tanto melhor educador será. “Quanto mais se deixem docilmente encher, tanto 

melhores educandos serão. 

              “Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 

concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. 

              “Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos 

que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais de ideologia 

da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro.” Freire 

 

Considerando sua realidade espiritual, em seu aspecto transcendente, o ser humano é portador do senso moral, 

diferentemente dos outros seres da criação. O senso moral lhe permite o julgamento de valores e, portanto, o livre 

arbítrio na escolha de seu próprio destino, de suas prioridades de conhecimento, do ritmo de seu desenvolvimento e de 

seu processo evolutivo. Liberdade implica em responsabilidade. Obstruir esta sua liberdade, mesmo na criança, significa 

uma violação da natureza das coisas, retirando do ser sua responsabilidade. Nesse sentido, o educador deve ser sempre 

um facilitador do processo de desenvolvimento do educando, estimulando a sua vontade, despertando-lhe o interesse e a 

motivação. 

“Compenetrado do sentimento de sua própria fraqueza, o educador não se atreve a regrar 

violentamente o desenvolvimento do seu aluno, a conduzi-lo arbitrariamente nesta ou naquela 

direção, a lhe impor suas ideias, suas visões e opiniões. Ele alimenta e trata com um santo 

respeito a semente que o Pai Celestial plantou na criança, tomando cuidado para nada destruir, 

por medo de arrancar o bom grão, junto com o joio. Neste espírito, com sentido cristão, fazendo 

abnegação de si mesmo, reverenciando a natureza humana sem nenhuma exceção, trabalhando 

como um instrumento de paz no Reino de Deus, ele se mostra revestido de uma espécie de 

sacerdócio, como um mediador entre a criança e a vida.” Pestalozzi 
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“A educação se torna eficaz quando o educador, a partir de sua própria consciência auto-

educadora, abre, por intermédio da MOTIVAÇÃO, a consciência auto-educativa do educando, de 

modo que este consiga abrir-se a seu próprio educador interno e a seu próprio educador externo: 

nisto consiste precisamente a consciência auto-educativa.” Miguel Herrera Figueroa  

 

Repassar valores morais permeadas nas atividades pedagógicas, bem como, nas atividades práticas diárias, estimulando o 

comportamento ético, dentro e fora da escola. 

“Então o comportamento moral deve ser estimulado, para a criatura desde cedo sentir-se útil ao 

próximo, praticar a ajuda mútua e interessar-se pela felicidade alheia. Então, a justiça e a 

solidariedade brotarão não de uma aceitação intelectual dos direitos e deveres de cidadania, mas 

de um legítimo e sentido empenho pelo bem do outro.” Incontri     

“Consideram os espíritas, que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em 

Além-Túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador, 

sem dignidade, é veículo de imprudência; o fisiologista, sem respeito para consigo próprio, quase 

sempre se transforma em carrasco da vida humana, e o químico, desalmado, facilmente se 

converte em agente da morte.” André Luiz 

 
 
 
 

OS PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

1. O AMOR é a base da relação pedagógica educador – educando. 

“O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos 

são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e 

corrompido, só tem sensações; quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o 

amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as 

aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres; extingue as 

misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em 

sofrimento! ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo.  Tem ligeiros os pés e vive como 

que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra  amor, os povos sobressaltaram-se e os 

mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. (...) 

“Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de 

partida, do que da meta, aquele em quem predominam  os  instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que 

vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da 

matéria.   Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento; trazem consigo o progresso, como a glande encerra 

em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam 

escravizados aos instintos. O Espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor 

atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos: a elevação gloriosa. E então que, compreendendo a lei de amor 

que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes.”  Lázaro. (Paris, 1862 

- ESE)  
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ATITUDES DE AMOR NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA: 

� Alegria espontânea que traduza aceitação. 

� Atenção sincera e honesta consolidando o diálogo. 

� Postura emocional positiva demonstrando confiança. 

� Disponibilidade afetiva permanente traduzindo proximidade. 

� Atitude motivacional despertando a vontade de ascensão. 

� Compromisso com as singularidades e às liberdades individuais que signifique respeito. 

� Ser terno, corajoso, ativo, mas também enérgico e forte, manifestando segurança. 

� Carinho maternal e paternal essencialmente fraterno. 

� Entregar-se a tarefa pedagógica com desinteresse e satisfação transmitindo atitude.  

 

2. Ser interexistencial. 

     “A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de 

uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que 

são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir 

tudo igualmente por todos os seus filhos; assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma 

aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, 

uma injustiça. Mas, a encarnação para todos os Espíritos, é apenas um estado transitório. E uma tarefa que Deus lhes 

impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio.   Os que desempenham com 

zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do 

fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha e, tal 

seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se 

torna um castigo.”  S. Luís. (Paris, 1859, ESE)  

     “Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos 

estudos superiores da Ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, 

qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. 

Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra.  Outro tanto não sucede àquele a quem a 

negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a 

punição; esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho.” Allan Kardec, ESE.  

 

3. Igualdade com singularidade. 

     “Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em 

que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta: nenhum direito tendes de envaidecer-vos.  Se 

Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis 

para o bem de todos; é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa 

vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele.  A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve 

prestar-se?  A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? (...)  

“A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas, sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a 

possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os Espíritos, a tarefa de fazer que a 

Humanidade avance. Infelizmente, muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem 
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abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o 

advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu.” - Ferdinando, Espírito protetor.   (Bordéus, 1862, 

ESE) 

COMO  APROVEITAR  AS DIVERSIDADES NA EDUCAÇÃO: 

� Diversidades de inteligência enriquecem os debates, as reflexões e as ideias. 

� Diversidades culturais promovem a integração entre os grupos. 

� Diversidades sociais e econômicas promovem eliminação de preconceitos. 

� Diversidades de valores morais promovem a exemplificação e a educação. 

� Diversidades de aptidões promovem o crescimento dos parceiros pedagógicos. 

 

4. Autoeducação – despertar dos potenciais internos. 

“Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial.” Jesus 

 “Reconhece-se o verdadeiro espírita (cristão) pela sua transformação moral e pelos esforços que 

emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte 

limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o 

consegue, se tem firme a vontade.” Allan Kardec, ESSE.  

A Pedagogia do Amor estrutura a educação do espírito e contribui para mudanças expressivas do 

comportamento mental e espiritual do ser. Ela estimula a compreensão de que seus atos gerarão 

conseqüências para si mesmo, o que fará mudar seu comportamento mental, estimulando-o a 

observar desde cedo suas próprias ações. Essa educação fará com que o SER compreenda que 

todas suas atitudes nascem de suas próprias construções mentais. (auto-educação)´ Alzira Bessa 

 

COMO PROMOVER A AUTOEDUCAÇÃO: 

� Interiorizar o princípio auto-educativo. 

� Desenvolver sempre a motivação interior. 

� Procurar meios, centros de interesse pontuados (especiais e até insuspeitos) até que o educando entre em 

sintonia (os olhos brilhem). 

� Que o educador se motive inicialmente, antes de pretender motivar o educando. 

� Crie um ambiente alegre, calmo e feliz, no qual se respire verdade e confiança. 

� Encoraje o educando a experimentar uma parte do tema proposto que seja atraente e encantador para ele. 

� Estimule a criatividade, potencial da centelha divina dentro de cada um. 

 

5. Atividade e cooperação. 

    “Pedi e se vos dará; buscai e acharei; batei à porta e se vos abrirá; porque todo aquele que pede 

recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater à porta” Jesus 

    “Sob o ponto de vista terrestre, a máxima: Buscai e achareis é análoga a esta: Ajuda-te, e o céu te 

ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do 

trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da Inteligência” Allan Kardec - ESE 

 

6. Senso do dever. 
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  “O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei 

da vida; ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados (0 dever moral). Na ordem 

dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do 

interesse e do coração; suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo 

do homem está entregue ao seu livre arbítrio: o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, 

o adverte e o sustenta, mas permanece, frequentemente, impotente diante dos sofismas da paixão. O dever 

do coração, fielmente observado, eleva o homem;  

  O dever é o resumo prático de todas as especulações morais; é uma bravura da alma que afronta as 

angústias da luta; é austero e flexível; pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível 

diante de suas tentações. (...) 

O dever é o mais belo laurel da razão; depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o 

dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a Humanidade não pode se subtrair, mas porque dá 

à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.” Lázaro – ESE 

 

DEVERES DO EDUCANDO: 

� Bondade, compaixão, fraternidade, cordialidade, respeito e humildade consigo mesmo e com todos. 

� Disciplina, organização e higiene em casa e na escola. 

� Pontualidade, assiduidade, participação e cooperação nas aulas e nas tarefas. 

� Responsabilidade, dedicação e compromisso com todos os estudos. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

� TRIPÉ PEDAGÓGICO 

� CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO 

� ESTIMULAÇÃO DA CRIATIVIDADE 

� DESENVOLVIMENTO DA LÓGICA E DO RACIOCÍNIO 

� DESENVOLVIMENTO DOS VALORES MORAIS 

� DESPERTAR DA SENSIBILIDADE PELA ARTE 

 

TRIPÉ PEDAGÓGICO 

1. Língua e Literatura Portuguesa. 

2. Matemática. 

3. Filosofia – Filosofia Espírita e as religiões comparadas. 
 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO 

1. Integração dos diversos conhecimentos. 

2. Estabelecer as relações dos fenômenos no tempo-espaço. 

3. Estabelecimento das relações causais entre os fenômenos. 

4. Visão de síntese. 
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ESTIMULAÇÃO DA CRIATIVIDADE 

1. Criatividade do educador e do educando. 

2. Busca do conhecimento pela imaginação. 

3. Atividades que desenvolva a capacidade criativa. 

4. Liberdade para a criatividade e imaginação. 

 

 

LÓGICA E RACIOCÍNIO 

1. Busca permanente das causas, dos porquês de todos os fenômenos. 

2. Estimular o pensar com lógica e coerência – maiuêtica de Sócrates.  

3. Despertar o hábito de querer saber por que crê e porque faz. 

4. Estimular o debate livre de ideias. 

5. Estimular a busca do conhecimento. 

 

VALORES MORAIS 

1. Desenvolver a bondade, a generosidade e a gratidão. 

2. Desenvolver a compaixão. 

3. Desenvolver o colaboracionismo. 

4. Desenvolver o sentimento de ordem e dever. 

5. Desenvolver o sentimento de fraternidade verdadeira. 

 

SENSIBILIDADE PELA ARTE 

1. Despertar da espiritualidade.  

2. Harmonização dos impulsos. 

3. Desenvolvimento da sensibilidade. 

4. Educação da afetividade. 

5. Integração dos saberes. 

 

SOBRE A ARTE: veja o que nos fala Pietro Ubaldi, em A Grande Síntese: 

“A grande arte é simples. Sua grandeza é proporcional à potência do pensamento e à simplicidade da forma. 

Belo é tudo o que corresponde à própria finalidade; a beleza está na linha que corresponde ao fim pelo caminho do menor 

esforço. Ela é a expressão da correspondência, do equilíbrio, da harmonia, dos princípios da Lei. A suprema beleza reside 

no conceito de Deus. O artista tem que sentir e seguir esse conceito nas formas em que se manifesta. O progresso da arte 

reside em manifestar, com evidência cada vez mais límpida e com maior profundidade, a beleza do pensamento divino da 

Lei que governa o universo.(...) 

“A música atual, como tudo o mais, evolui em profundidade. Sua atual evolução representa a passagem de sua dimensão 

linear de melodia, para sua dimensão volumétrica de sinfonia. A simples sucessão de sons da música melódica, à 

proporção que ascende à fase superior, em que conquista o espaço e o volume, dilata-se em extensão e profundidade de 

sentimentos, passando da expressão das paixões mais elementares (amor, vingança) às produzidas por uma sensibilidade 

mais complexa, aprendendo a descrever todas as harmonias e belezas da criação. 

“Todas as artes se fundirão numa só música, educadora suprema; uma música imensa que vos falará da vida do homem e 

de todas as criaturas. Todas as artes serão uma oração, um anelo do espírito que se eleva para chegar a Deus. 
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“Vossa arte futura será sadia, educadora, descida de Deus para elevar a Deus. Se assim não for, será veneno. A arte que 

permanece na Terra não é verdadeira arte, tem de elevar-se ao céu, ser instrumento de ascensão espiritual. Deveis beber 

nas fontes da verdade e eu vos escancarei suas portas. A arte tem de iluminar-se com a luz do espírito(...) 

“A arte apodera-se da ciência. É verdade que não soubestes dar a esta um conteúdo espiritual; dai-lhe, contudo, uma fé e 

ela se tornará arte.(...) 

“Está na hora de ultrapassar o ciclo restrito das baixas paixões de fundo animal. O teatro não deve ser palco de involução, 

explorando as multidões, mas de evolução, educando-as. Então, ele não pode ser problema econômico, mas função do 

Estado. A arte deve superar os loucos futurismos, tomar como fundo o infinito e a eternidade, por ator o espírito que, 

numa vida sem limites, debate-se entre luz e trevas e conquista sua libertação. O céu e a Terra ressoam com a tempestade 

imensa que as forças do mal desencadearam.(...) 

“A verdade universal desta síntese pode exprimir-se em todas as formas do pensamento: matemática, científica, filosófica, 

social e também artística.(...) Esta irmanação de fenômenos, de seres, esta unificação de meios de expressão diante da 

ideia única, este monismo científico, filosófico, social, basta para dar alma a uma nova arte, como a uma ciência, a uma 

filosofia, a uma sociologia nova.”  

 
 
 

AS AÇÕES PRÁTICAS NA VIDA ESCOLAR 

1. Eliminar processos de considerar o currículo escolar como uma parte do Currículo Global. 

2. Considerar todos os integrantes membros da Escola como educadores: alunos, pais, responsáveis, professores, 

diretores e demais funcionários. 

3. Educação de tempo integral. 

4. Educação através da vivência dos conteúdos apresentados, estimulando o despertar da criatividade. 

5. Aceitar as trocas de experiência (aprendizado) no sentindo educador-educando e vice-versa. 

6. Eliminação do ensino por autoridade. Incrementar a cogestão administrativa. 

7. Eliminação de recompensas, falsos elogios e punições: desenvolver a autodisciplina.  

8. Estimular as ações de colaborações entre alunos e entre alunos e educadores. 

9. Desenvolver o senso estético e a estimulação da alma pelo belo. 

10. Manter sempre o ambiente físico limpo, higiênico e organizado. 

11. Incluir aulas de astronomia e xadrez. 

12. Estimular a educação ambiental, melhores condições de alimentação e organização. 

13. Distribuir responsabilidades pela organização do ambiente e pela condução de todas as atividades. 

14. Desenvolver e estimular a participação ativa dos alunos em todas as atividades: co-responsabilidade.  

15. Eliminar o princípio da competição, substituindo pelo princípio da colaboração recíproca. 

16. Implantar Assembléia para alunos da segunda fase, estimulando a gestão colegiada e a responsabilidade 

conjunta. 

17. Individualização do processo pedagógico. 

18. Avaliação contínua do processo de aprendizagem. 

19. Estabelecimento de parceira fraterna entre educando-educador e vice-versa, no processo de aprendizagem. 

20. Desenvolvimento de práticas fraternas de assistência moral, afetiva e material – exercício do amor fraterno. 
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21. Atividades artísticas que expressem a beleza e harmonia natural da vida, refletindo as superiores leis morais do 

Criador, como manifestação da espiritualidade, da bondade e do amor universal. 
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