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O Instituto Espírita de Estudos Filosóficos 

– IEEF é uma proposta institucional de 

uma equipe de educadores que promove 

a formação de pessoas capazes de se 

tornarem agentes de transformação moral 

e de humanização da sociedade. 

 

QUEM SOMOS 



Tornar a reflexão filosófica 

acessível a todos. 

VISÃO 



Estimular o estudo, a pesquisa 

e a reflexão filosófica, por meio 

de linguagens acessíveis e 

desafiadoras, facilitando a ação 

consciente e integra. 

MISSÃO 



VALORES 

Integridade 

Solidariedade 

Transparência 

 

Alteridade 

 

Ciência 



Estrutura para o  

desenvolvimento  

das ações 

ATUAÇÃO E SERVIÇOS 

Pesquisa 

Publicação 

Formação 



ATUAÇÃO E SERVIÇOS 

Formação 

Objetivo: Preparar os horizontes 

culturais dos alunos, estimulando a 

reflexão filosófica para além da 

mentalidade técnica e cientificista que 

caracterizam nossos tempos. 

 
Serviços: Aulas; palestras; debates; 

seminários; simpósios; workshops; 

oficinas; congressos; formação de 

multiplicadores. 
  



ATUAÇÃO E SERVIÇOS 

Pesquisa 

Objetivo: Reunir conteúdos, gerar e 

desenvolver pesquisas sobre filosofia e 

temas relacionados à causa do IEEF. 

 
Serviços: Grupos de estudo para 

elaborar pesquisas; disponibilização de 

pesquisas referentes aos conteúdos 

relacionados à causa do instituto. 

  



ATUAÇÃO E SERVIÇOS 

Objetivo: Divulgar a Filosofia, em 

especial a espírita, tornando-a 

acessível a todos. 

 
Serviços: Material didático; 

publicações sobre o conteúdo 

abordado. 

  

  

Publicação 



PROPOSTA EDUCACIONAL 

O comprometimento da equipe do 

IEEF ressaltam a credibilidade e a 

eficiência de suas ações, 

pretendendo-se multiplicadores 

em outros espaços. 

 

  

  



PÚBLICO-ALVO 

Todos interessados sem distinção 

ou pré-requisitos. São pessoas 

físicas que desejem iniciar ou 

aprimorar conteúdos e reflexões 

filosóficas. 

 

  

  



KIDS E TEENS MODULARES 

CURSOS REGULARES 



CORPO DOCENTE 

O IEEF conta com um quadro de 

expositores preparados de modo a 

aprofundar a Filosofia dos Espíritos 

em sua rica temática e especificidade, 

de modo a tornar acessível a Filosofia 

Tradicional, na qual está inserida o 

pensamento filosófico espírita. 



INDICADORES 

Cursos/Expositores 

ANO CURSOS EXPOSITORES 

2008 7 12 

2009 9 16 

2010 13 24 

2011 15 30 

2012 16 28 



EVENTOS 

OBJETIVO 

 

Promover e divulgar o estudo da 

Filosofia, colocando-a ao 

alcance de todos, como forma 

de obter uma visão racional e 

libertadora do Evangelho, 

abalizando a possibilidade de 

uma transformação ética da 

sociedade. 

 



EVENTOS 

OBJETIVO 

 

Explicitar a Filosofia Espírita nas obras 

de Kardec, a qual deve ser resgatada em 

sua autoridade como parte dos 

compêndios de História da Filosofia, 

como um marco decisivo e norteador dos 

caminhos da Humanidade, ao permitir 

que a espiral do Espírito no tempo se 

abra sob uma nova concepção do ser: o 

ser imortal e interexistencial.  



EVENTOS 

OBJETIVO 

 

Homenagear os 150 anos da 

publicação de “O Livro dos 

Espíritos” abordando palestras 

sobre o discurso filosófico, a 

intuição e a mediunidade como 

manifestação do ser. 



CONTATOS 

IEEF- Instituto Espírita de Estudos Filosóficos 

Rua Mesquita, 789 – Jardim da Glória 

CEP: 01544-010 - São Paulo 

Telefone: (11) 4324-1846 

e-mail: instituto@ieef.org.br 

site: http://www.ieef.org.br 

 


