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ESTUDO PÓS-PANDEMIA 

1 OBJETIVOS 
Contribuir com o processo gradual de retomada do estudo do Espiritismo, na 

modalidade presencial, nos centros espíritas. 
Examinar a importância da manutenção de estudos on-line pós-pandemia. 

2 INTRODUÇÃO 
Em março de 2020, o mundo foi surpreendido com a declaração da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sobre a pandemia do novo Corona vírus (COVID-19), mudando 
completamente o andamento e o ritmo das atividades sociais, em seus diversos âmbitos. A 
pandemia implicou mudanças nos procedimentos das instituições que lidam com o público, 
inclusive, nos centros espíritas, em razão do distanciamento social, que impossibilitou a 
realização de estudos da Doutrina Espírita na modalidade presencial. 

Nesse contexto, a coordenação nacional da Área de Estudo do Espiritismo/FEB/CFN 
elaborou o documento intitulado Espiritismo on-line1, para auxiliar as Federativas Espíritas na 
orientação quanto à manutenção dos grupos de estudo, nos centros espíritas, em ambientes 
virtuais. Para tanto, sugeriu diferentes plataformas e metodologias, visando a dinamizar os 
estudos e, também, por considerar a não familiaridade com as tecnologias digitais por 
considerável parte de trabalhadores e de interessados nos estudos no ambiente da internet. 

Com o avanço da campanha nacional de imunização contra a Covid-19, no segundo 
semestre de 2021, os centros espíritas, gradualmente, retornam às atividades presenciais. Com 
isso, surgem questionamentos sobre o como agir nesse retorno às atividades presenciais pós-
pandemia. 

           Buscando facilitar uma proposta de trabalho que mescle um projeto de estudo presencial 
associado à participação on-line, a Área de Estudo do Espiritismo apresenta este breve 
documento, passível de atualização e adequação dinâmica e constante, sempre de acordo com 
a realidade de cada centro espírita. 

3 MODALIDADES DE ESTUDO PÓS-PANDEMIA 
Com essa finalidade, fazemos referência às seguintes modalidades possíveis de estudo 

para o período pós-pandemia: 

 
1 Documento AEE ON-LINE https://www.febnet.org.br/portal/wp-
content/uploads/2020/06/FEB-CFN-AEE-on-line-Documento-Orientador.pdf 



 
   
 
 
 
 

a) Mesclado/híbrido: quando os momentos presenciais e virtuais estão inseridos numa 
proposta pedagógica integrada, planejada, conforme esclarecido no item 5 deste 
documento (Algumas considerações sobre o estudo híbrido);  

b) Transmissão simultânea: quando os encontros para estudo do Espiritismo ocorrem 
ao mesmo tempo nos ambientes presencial e virtual, no mesmo grupo e com o 
mesmo Programa/Tomo/Roteiro, exigindo ambiente específico e equipamentos 
adequados; 

c) Estudo virtual (Vide Documento AEE ON-LINE referido na Introdução deste 
documento); 

d) Presencial (Retorno/retomada). 

4 FATOS A SEREM CONSIDERADOS 
Os estudos e encontros em ambiente presencial são insubstituíveis, todavia o formato 

on-line das atividades dos centros espíritas que tomaram espaço durante a pandemia não pode 
ser ignorado. Assim como as atividades presenciais são imprescindíveis, os estudos on-line 
vieram para ficar nessa nova abrangência do Centro Espírita: a dimensão virtual. 

Partindo das modalidades referidas, na modalidade estudo mesclado/híbrido deve ser 
considerado que essa é uma proposta pedagógica que exige especialização para dar garantia de 
bons resultados e que examinaremos mais detidamente no item seguinte. 

Para a transmissão simultânea, será necessário o uso de equipamento adequado e pessoal 
capacitado para conduzir, ao mesmo tempo, as demandas e necessidades do grupo presencial e 
do virtual. Nesse caso é preciso muita atenção para contemplar as necessidades dos 
participantes presentes e daqueles que acompanham pela internet. Além disso, será necessário 
adequar as dinâmicas para que todos tenham a oportunidade de dar suas contribuições e 
esclarecer suas dúvidas nas diversas etapas do estudo.  

Para a continuidade das atividades de estudo on-line, se o Centro Espírita já vem 
realizando a atividade durante a pandemia, basta mantê-la com os naturais aperfeiçoamentos 
que se façam necessários, mas deve considerar que, no todo ou em parte, o grupo poderá querer 
retornar às atividades presenciais. 

Para o retorno gradual aos estudos presenciais é imprescindível observar: 
a) Os protocolos estabelecidos pelos órgãos de administração pública; 
b) As condições físicas do Centro Espírita para atender à exigência legal; 
c) A necessidade de exigência e acompanhamento dos participantes para o 

cumprimento das regras estabelecidas, sob risco de contaminação de uns e outros 
pelo não cumprimento dos protocolos; 

d) A situação de cada grupo de estudo. Por exemplo: todos os participantes vão poder 
voltar à atividade presencial? Neste caso basta dar continuidade ao estudo de onde 
havia chegado no formato on-line. Mas se nem todos vão poder voltar por não residir 
no mesmo local, ou por dificuldades de locomoção, ou outras razões, será necessário 
considerar como contemplar a situação de cada participante. Em alguns casos, há 
centros espíritas que optam por manter o grupo on-line e criar outro presencial ou 
voltar presencial com parte dos interessados e há participantes que frequentam as 
duas modalidades de estudo, porque as reuniões nunca são iguais e os assuntos 



 
   
 
 
 
 

sempre podem ser abordados por diferentes ângulos a depender do planejamento dos 
facilitadores e das contribuições dos participantes, ainda que o conteúdo seja o 
mesmo. 

Importante considerar ainda as seguintes situações, seja para o retorno às atividades 
presenciais, seja para a manutenção ou criação de novos grupos de estudo on-line: 

a) Participantes e trabalhadores que não possuem acesso fácil às novas tecnologias 
digitais ou condições de adquirirem equipamentos adequados à participação on-line; 

b) Participantes e trabalhadores que não mantiveram nenhum contato físico ou virtual 
com o centro espírita, desde o início da pandemia; 

c) Participantes e trabalhadores que perderem seus empregos e estão com dificuldades 
de retornar ao centro espírita porque não têm recursos para deslocamento, ou sem 
condições de manter plano de internet/dados móveis; 

d) Participantes e trabalhadores que perderam entes queridos durante o período da 
Pandemia e que eram o sustento da família. Além da perda financeira, alguns se 
encontram ainda também em profundo sofrimento psíquico; 

e) Participantes e trabalhadores que ficaram com algumas sequelas físicas por motivo 
da pandemia; 

f) Participantes e trabalhadores, que, embora tenham todas as condições de retornar ao 
ambiente físico, sentem-se confortados com a facilidade que o ambiente on-line 
promoveu nesse longo tempo de afastamento. 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO HÍBRIDO 
Nesse retorno tem-se cogitado a respeito da implantação da modalidade de estudo 

híbrida ou mesclada. É importante destacar que qualquer proposta de estudo do Espiritismo, na 
modalidade híbrida, exige acurada reflexão sobre o conceito de ensino híbrido e, também, sobre 
a realidade e características próprias dos centros espíritas existentes nas diferentes regiões no 
Brasil. 

Considera-se híbrido o ensino que integra diferentes ambientes, sejam virtuais ou 
presenciais, tornando-os interdependentes, numa proposta pedagógica integrada (MORAN, 
2015). Ensino híbrido, necessariamente, mistura diversos espaços de aprendizagem, sejam 
virtuais ou presenciais, porém essa integração é complexa.  

Um dos fatores ligados a essa complexidade está na exigência de recursos tecnológicos, 
pois requer utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), como 
suporte ao estudo, para possibilitar uma aprendizagem significativa (KRAVISKI, 2020).  
 Além das TDIC, a metodologia híbrida tem como características básicas a 
personalização e a centralidade do participante. Enfatiza o projeto de vida de cada pessoa, sob 
a orientação de um mediador/facilitador, os valores e as competências amplas (de conhecimento 
e socioemocionais), e o equilíbrio entre aprendizagem pessoal e grupal.  Assim, a construção 
do conhecimento pode ter como base os problemas e situações reais, vivenciadas pelos 
participantes. As leituras de roteiros e textos devem ser realizadas individualmente e de forma 
personalizada. Já os momentos presenciais devem ser voltados à realização de projetos de 
aprendizagem ativa, como atividades em grupos e individuais, as quais precisam ser planejadas 
e os participantes muito bem orientados pelo facilitador/mediador. É comum também a 



 
   
 
 
 
 
utilização de vídeo-aulas e de dinâmicas que promovam acolhimento e viabilizem a produção 
de sínteses pessoais. 
 Enfim, se trata de modalidade de ensino com dinâmica diferenciada (MORAN, 2018), 
que permite a realização de estudos em ambientes diferentes, a execução de estratégias mais 
ativas de atividades práticas, por meio da participação direta na resolução de problemas, estudo 
de casos, debates e discussões, bem como a realização de pesquisas para fundamentar suas 
ações, e tudo isso com a mediação do facilitador. 

6 CRITÉRIOS PARA UM ESTUDO SÉRIO 
 Aproveitemos a oportunidade para refletir que, tanto na modalidade presencial, como 
na on-line, há critérios que definem um estudo sério, conforme os esclarecimentos de Allan 
Kardec, visando à formação do espírita esclarecido: 

CRITÉRIOS   

PARA O PARTICIPANTE PARA O ESTUDO 

Feito por homens sérios: 
Disposição e objetivo do indivíduo de 
compreender as proposições doutrinárias. 

Estudo com continuidade (método): 
sistematização da proposta dentro de um 
método que parta do simples para o complexo, 
favorecendo a evolução do conhecimento 
paulatinamente, a fim de que seja inteligível. 

Perseverantes: à semelhança da 
continuidade. 

Estudo com regularidade2: frequência regular 
em grupo de estudo, com determinação de 
horário, periodicidade e assiduidade. 

Livres de prevenções e julgamentos: a 
prevenção pessoal pode atrapalhar no 
reconhecimento do modo como aquele 
conteúdo pode impactar a sua existência. 

Com recolhimento para o estudo2: 
concentração máxima, evitando interferências 
externas, permitindo permear-se pelo conteúdo. 

Animados de firme e sincera vontade de 
chegar a um resultado: observância do 
tempo necessário para a construção do 
conhecimento e escolha pelo que é mais 
adequado ao estudo, ainda que não seja o 
mais conveniente ao interesse particular, 

Comunhão de pensamentos e sentimentos 
para o bem: essa comunhão, chamada de 
homogeneidade em O livro dos médiuns, 
favorece o recolhimento e vice-versa. A 
interação pessoal é favorável ao 
desenvolvimento da afinidade entre os 

 
2 “Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que 
falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. [...] Sendo o 
recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de 
compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à 
homogeneidade. [....] Quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas 
condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos, de poucas pessoas, são 
sempre mais favoráveis [...]” (O livro dos médiuns, itens 331 e 332) 



 
   
 
 
 
 

afinal, o objetivo é o que o move.  participantes pelas trocas fluídicas, bem como, 
pela comunicação não-verbal, aspectos 
imprescindíveis a quem orienta o estudo3. 

7 CONCLUSÃO 
Os centros espíritas estão sendo demandados a encontrar meios de acolher todos os 

participantes e trabalhadores, de forma que o retorno gradual para os estudos presenciais se 
realize sem maiores sofrimentos ou exclusões. E enquanto não ocorre o arrefecimento total da 
pandemia e mesmo no período pós-pandemia, faz-se necessário definir estratégias de estímulo 
e condições apropriadas aos interessados, para a continuidade do estudo on-line, bem como o 
retorno gradual ao estudo presencial. 

Além disso, ante os novos tempos, é necessário buscar atualizar a forma de expansão do 
trabalho doutrinário da AEE nos centros espíritas. Toda nova atividade exige esforço de 
aprendizagem, aquisição de experiência, recursos humanos e, às vezes, financeiros. Um pouco 
de criatividade pode auxiliar a quebra das dificuldades humanas, tecnológicas e financeiras.            

Como vimos, a AEE Nacional examinou as várias possibilidades de estudo que são 
oferecidas aos centros espíritas no período pós-pandemia e conclui que: 

a. O estudo híbrido, embora rico em termos de qualidade na construção do 
conhecimento espírita, não é viável à realidade da maioria dos centros espíritas, a 
curto e médio prazo por várias razões: 

i. essa modalidade é bastante acadêmica, exigindo tempo para aprofundamento 
teórico-metodológico por trabalhadores da AEE, e, portanto, exigirá 
capacitações que possibilitem aquisição de capacidade para integração 
consciente de facilitadores e participantes para uma construção do conhecimento 
mediante metodologia específica e especializada;  

ii. exige disponibilização de espaço, investimento em pessoal e em Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) que podem não ter compensação 
pela dificuldade da obtenção de resultados positivos; 

iii. até mesmo no campo educacional se verifica certa incompreensão ao se 
denominar de híbrido ao estudo que intercala momentos presenciais e virtuais, 
mas que não se integra nessa ampla proposta  chamada estudo híbrido; 

b. Transmissão simultânea: quando os encontros para estudo do Espiritismo ocorrem 
ao mesmo tempo nos ambientes presencial e virtual, no mesmo grupo e com o 
mesmo Programa/Tomo/Roteiro: 

i. exige ambiente específico e uso de equipamentos adequados; 

 
3 “Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas 
e dimensões. Nos parques de educação do Esclarecimento, instalou a Ministra um verdadeiro castelo 
de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de 
aprendizados e cinco instrutores diferentes. [....] Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, 
unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual.” (Nosso lar, Cap. 
32) 



 
   
 
 
 
 

ii. demanda certo investimento financeiro; 
iii. exige desenvolvimento de habilidade para lidar com o grupo presencial e, ao 

mesmo tempo, com o virtual sem exclusão de ninguém; 
iv. apesar das dificuldades é mais viável que o estudo híbrido e vem sendo realizado 

por algumas federativas e centros espiritas com bons resultados; 
c. Estudo virtual: evidencia-se como a modalidade mais viável, pela facilidade e por 

exigir menos recursos tecnológicos, constituindo-se na manutenção independente de 
grupos de estudo presenciais e outros on-line, com suas dinâmicas específicas, 
facilitando o acolhimento de quem possa voltar aos centros espíritas e daqueles que, 
por diferentes razões, preferem manter o estudo à distância via Internet. 

De toda forma, a AEE Nacional considera que cabe ao centro espírita definir o que lhe 
for mais adequado e possível realizar, sempre com conhecimento dos requisitos requeridos para 
cada modalidade. 

Em todos os casos, para os que ainda não iniciaram ou para os que já lindam com os 
estudos na modalidade on-line, será necessária uma programação séria, metódica e continuada 
de estudos doutrinários que primem pelo atendimento presencial e on-line, dentro da realidade 
de cada centro espírita em sua organização institucional. 

Essencial para este trabalho:  
a. o espaço físico do centro espírita contemplado por rede segura de internet;  
b. o uso de uma plataforma como o Google Meet ou o Zoom;  
c. a inclusão de uma conta ou canal da Instituição no YouTube, ou similar;  
d. um notebook e uma webcam para as transmissões on-line que permitam a interação 

entre os participantes;  
e. facilitadores com o mínimo de domínio dessa tecnologia e com seguro 

conhecimento doutrinário, enriquecido pelas dinâmicas que já adquiriram nas 
formações e na experiência. 

Importante não esquecer que o retorno exige o atendimento dos protocolos estabelecidos 
pelas autoridades sanitárias e administrativas do município, estado ou federal. 

“Os tempos são chegados.” Vinculemos a estas possibilidades o atendimento ao 
chamado que vem de longe: “Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! o 
arado está pronto; a terra espera; arai!”  

                                 Erasto (O evangelho segundo o espiritismo, cap. XX, item 4) 
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