MAPA CONCEITUAL
IEEF — INSTITUTO ESPÍRITA DE ESTUDOS FILOSÓFICOS
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.

Tornar a reflexão filosófica
acessível a todos.

Estimular o estudo, a pesquisa e a reflexão filosófica,
por meio de linguagens
acessíveis e desafiadoras,
facilitando a ação consciente e integra. ..

Visão
Quem Somos

INTEGRIDADE
Ter como princípio básico em todas as iniciativas do IEEF, a conduta
reta, ética, moral, imparcial, justa, sem prejuízo à causa e coerente com o respeito a todos os públicos envolvidos.

SOLIDARIEDADE
Conviver de forma
amorosa entre todos,
estimulando a compaixão que leva a reconhecer no outro a sua
dignidade e capacidade criativa de superar
desafios.

Missão

TRANSPARÊNCIA
Comunicação das
ações do IEEF, assim
como seus resultados
e impactos, utilizando
uma linguagem que
respeite a diversidade
de todos os envolvidos.

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; formação de facilitadores;
encontros temáticos.

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.

PUBLICAÇÃO
Objetivo: Divulgar a Filosofia, em
especial a espírita, tornando-a
acessível a todos.
Serviços: Material didático; publicações sobre o conteúdo abordado.

Estrutura de Atuação e Serviços

COMPROMETIMENTO DA EQUIPE IEEF
O comprometimento da equipe do IEEF ressaltam a credibilidade e a eficiência de suas ações, pretendendo-se multiplicadoras em outros espaços.
Proposta Educacional

CIÊNCIA
Construir uma cultura
de inovação diante da
causa, baseada no método científico
(constante estudo e
pesquisa).

ALTERIDADE
Exercer a capacidade
de apreender o outro
na plenitude da sua
dignidade, dos seus direitos e, sobretudo,
das suas diferenças.

Valores

Público—Alvo

Todos interessados sem distinção ou pré-requisitos. O público-alvo direto do IEEF são pessoas físicas que desejem iniciar ou aprimorar conteúdos e reflexões filosóficas.

Cursos Regulares

Cursos Modulares

O Espiritismo e os Filósofos – 1º ANO

Temas Filosóficos Espíritas – 2º ANO

Conteúdo
Abordagem da evolução do pensamento dos
filósofos através da história, para que possa
entender a origem da Filosofia Espírita enquanto síntese de tal processo.

Conteúdo
Estudo minucioso de temas filosóficos, tais
quais o conceito de Filosofia Espírita, a razão
e a fé, a ética, a realidade existencial e outros.

Objetivos
Levar o aluno à compreensão dos conceitos
básicos de Filosofia, ao desenvolvimento do
senso crítico e da capacidade de pensar de
forma autônoma.
Permitir ao aluno perceber a relação dos principais conceitos da Filosofia tradicional com a
Filosofia Espírita implícita na Codificação.
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Objetivos
Permitir ao aluno a visão e apreensão do
conteúdo filosófico da Doutrina dos Espíritos, através de uma abordagem didática de
seus principais temas, à luz da Codificação
Espírita e à luz da Filosofia tradicional, na
qual está inserida.

O Princípio Espiritual: Do Átomo ao
Arcanjo – 3º ANO

Conhecimento, Ética e Religiosidade
– 4º ANO

Conteúdo
A evolução do Princípio Espiritual, desde a
criação das formas primeira ao surgimento
do Espírito; tal visão ontológica da vida tem
como objetivo conscientizar o aluno do problema, da origem e da destinação do ser,
das suas infinitas potencialidades.

Conteúdo
Conscientizar o educando do seu percurso
cognoscente como Espírito, em busca do conhecimento, rumo à transcendência espiritual. Tal itinerário descreve a evolução cronológica da consciência fenomênica, da consciência racional e por fim, a consciência intuitiva religiosa.

1º ano
Abordagem da evolução do pensamento dos
filósofos através da história, para que possa
entender a origem da Filosofia Espírita enquanto síntese de tal processo. A História da
Filosofia é estudada em estudo comparativo
com a Filosofia Espírita.

Objetivos
Conscientizar o aluno da metodologia científica empregada por Kardec e pelos Espíritos
na parte científica, filosófica e religiosa, fundamentando efetivamente a autoridade científica da Doutrina dos Espíritos.

2º ano
Estudo minucioso de temas filosóficos espíritas, tais quais o conceito de Filosofia Espírita,
a razão e a fé, a ética, a realidade existencial
entre outros.

Objetivos
Levar o aluno a compreender o papel da Filosofia como fundamento racional do Evangelho, abalizando a possibilidade da relação do
homem com Deus através da fé raciocinada.

Formação de Expositor

Objetivos
Desenvolver a capacidade de expor com lógica e coerência.

PhiloKids e Teens

Conteúdo
Oferecer um extenso trânsito aos temas relevantes da
Filosofia por isso o curso é
estruturado a partir de diálogos, que oferecem tópicos
questionáveis pelos adolescentes e pelas crianças.

Objetivo
Cultivar o desenvolvimento
das habilidades de raciocínio
através da discussão de tópicos filosóficos.

Conteúdo
Assuntos temáticos, vinculados ao pensamento dos filósofos, voltados para as exigências culturais e históricas
do público alvo.

Objetivo
Estimular o aluno a desenvolver habilidades cognitivas, através de diálogo disciplinado para que aprenda
a raciocinar em conjunto;
desafiá-lo a pensar sobre
conceitos significativos da
tradição filosófica como
meio de construção de sua
individualidade.

