
Educação e compromisso 

Missão do agente de ensino 

Professores, Seres que surgem em nossas vidas 
como magia. 

Quando ainda pequenos, encantam-nos o 
mostrar a beleza dos símbolos, pequenos desenhos 
que nos podem levar a descobertas incríveis. Olhamos 
para esses Seres como quase deuses que sabem 
coisas que nem imaginávamos. 

Ao longo de nossos caminhos novas 
descobertas descortinam-se e nossas mentes ficam 
maravilhadas por tanto conhecimento a se 
apresentarem a nós. São horizontes que se mostram, 
de início sem sentido… mas vêm esses Seres, como 
que magos, mostram-nos as senhas, quebram os 
códigos, por vezes criptografados, e nossas mentes 
começam a compreender o sentido que as imagens, 
por vezes indecifráveis, vão surgindo. 

Esses Seres, quando mais conscientes do seu 
papel e sensíveis à nossa ansiosa busca pelo aprender 
nesse caminho mágico que é a vida, percebem que 
não só devem derramar as informações, que são 
tantas e tantas a ponto de fazer girar nossas cabeças. 
Eles percebem que devem fazer das informações links 
para as questões da própria vida, proporcionando o 
fazerem sentido tudo, não são só conhecimento vazio 
a ser absorvido. 

O professor, como mago do conhecimento, é 
aquele que convida o seu pupilo a entrar no seu mundo 
mágico e compreender o quanto pode transformar o 
seu próprio mundo também em algo encantado. É o 
aprender com alegria. 

A beleza do aprender está na alegria de 
compreender que o mundo mágico do conhecimento 
não é estático, é dinâmico. É como olhar para o 
horizonte, caminhar em sua direção, perceber que, 
apesar de as imagens se aproximarem pouco a pouco, 
há ainda um caminho com muitas belezas a serem 
descobertas e o professor, que é consciente e 
sensível, proporcionará a seus alunos a curiosidade, 
aguçará suas mentes a quererem ir em frente, em 
busca do horizonte mágico, cada vez mais amplo e 
cada vez mais mágico. 

Quando aprendemos a beleza de tudo isso, 
também iremos querer ser magos do conhecimento e 
certamente iremos compartilhar tudo isso com nossos 
próprios discípulos, sejam eles alunos, filhos, netos, 
sobrinhos, amigos. Não importa, pois descobrimos a 
beleza e a alegria da vida, mesmo quando por vezes 
se mostra indecifrável. 

Um Ser mágico, um dia, mostrou-nos como 
quebrar as senhas e decifrar os códigos. 

www.eldaevelina.com/homenagem-aos-
professores-15-de-outubro/ 

 

Professores, nossos agentes de ensino – outro 

olhar 

Professores… São pessoas muito importantes 
em nossas vidas.  Afinal de contas, delegamos a eles, 
por boa parte do tempo, o poder de instruírem nossos 
filhos; até mesmo orientá-los para a vida. 

Como estamos tratando essa classe de 
profissionais? 

Como tem sido nosso comportamento como 
cidadãos na condução dos assuntos afetos aos nossos 
profissionais do ensino? 

Quero fazer uma reflexão sobre como está o 
comportamento de nós pais e mães com relação a 
eles. E as coordenações e diretorias das escolas? 
Como têm conduzido questões havidas entre alunos, 
pais e professores? 

Temos dado voz a eles, professores, de forma 
devida? Temos considerado esses agentes do ensino 
de forma compatível com seu esforço em acompanhar 
nossos filhos, levar até eles o conhecimento e até 
mesmo noções éticas?  Estas últimas têm sido a 
grande falha em todo esse processo, partindo mesmo, 
muitas vezes, da própria família! 

É, creio que toquei no ponto nevrálgico de toda 
esta questão – a ética, em todos os níveis e em todas 
as áreas da nossa sociedade! 

Como eles têm sido tratados no âmbito 
profissional? Têm tido remuneração condigna? 

Normalmente os professores têm carga de 
trabalho além das simples horas em que estão 

presentes nas escolas. Têm aulas para elaborar, 
deveres de casa e provas para corrigir, avaliações 
extracurriculares para conduzir, reuniões de colegiado, 
atendimento ao aluno fora do horário das aulas, 
atendimento aos pais e em muitas outras 
circunstâncias. 

Será que percebemos isso ao avaliarmos 
aqueles que estão com nossos filhos em grande parte 
do tempo no dia-a-dia? É bom lembrarmo-nos de que 
eles também têm família e precisam ter tempo para 
seus próprios filhos, cônjuges e outros familiares, como 
todos nós. 

São a eles que entregamos nossos filhos para 
cuidarem na tentativa de formar novos cidadãos para 
uma sociedade ética, com capacidade de 
discernimento entre o certo e o errado, com condições 
de elaborar questões de grande importância para a 
sobrevivência dessa mesma sociedade. 

Serão nossos filhos orientados, instruídos e 
formados por esses agentes do ensino, que assumirão, 
de futuro, a condução do nosso País! 

Que tipo de cidadãos está essa sociedade 
formando quando mostra para nossos filhos que seus 
agentes de ensino, muito das vezes amigos e 
confessores, podem ser tratados de forma 
inadequada? 

Por qual razão há tantos casos de agressão e 
desrespeito para com nossos agentes de ensino nas 
escolas? 

Esta mesma sociedade estaria oferecendo 
passe livre aos agressores dentro das escolas?   

Estudantes que muitas vezes fazem o que 
querem e continuam impunes! Vale a pena refletirmos 
sobre isso. 

Que tipo de sociedade estamos formando? 

Criticamos a sociedade, mas esquecemo-nos de 
que a sociedade somos nós. 

Queremos uma sociedade justa, precisamos ser 
justos. 

Almejamos uma sociedade ética, devemos ser 
éticos. 

 



Desejamos viver em um país com uma melhor 
educação? Precisamos respeitar e dar melhores 
condições para nossos agentes de ensino e 
proporcionar uma educação firme e ética para nossos 
filhos em casa. 

Meu carinhoso e fraternal abraço a todos 
aqueles que buscam a sua própria transformação, 
visando ser um Ser melhor a cada dia. 

www.eldaevelina.com/professores-nossos-
agentes-de-ensino/ 

 

Escola 

Instituição meio que esquecida em sua função 
primeira – formar pessoas. Não no sentido que muitos 
pensam. 

Formar pessoas para enfrentarem a vida de 
cabeça erguida, com respeito, com elevado sentimento 
ético e moral. Pessoas que saibam viver e conviver. 
Conheçam o sentido de ser responsável e cumpridor 
de deveres. 

Muitos pensam que a escola é para dar às 
crianças e jovens a condição de passar nas provas e 
receberem um diploma, para depois poderem exercer 
uma profissão de expressão e ganhar muito dinheiro. 
Esta é simplesmente uma escola. 

Agora, Escola, com E maiúsculo, é aquela que 
forma o cidadão, que lhe mostra a necessidade de 
conquistar o seu espaço pelo mérito, por merecimento. 
Ensinar a criança e ao jovem que aprender não é só 
saber dizer o que lhe foi dito, responder a perguntas 
sem maiores reflexões, só repetindo o que está nos 
livros. 

As crianças e jovens precisam aprender a 
pensar, refletir sobre o que está sendo ensinado. Saber 
tirar conclusões, nem sempre muito óbvias. Precisam 
aprender a ”garimpar” no que está nas “entrelinhas”. 

As grandes informações não estão disponíveis 
claramente, precisam ser descobertas com o olhar de 
quem quer ir longe. 

Aqueles que ficam no explícito, tão-somente, 
não conseguem navegar pelo mundo das ideias, ficam 
por perto sem a emoção das grandes viagens. Por 

vezes, nem conseguem ter grandes sonhos, só 
pequenas divagações. 

Precisamos ter condição de sonhar e depois 
prepararmo-nos para realizar e, preparados, reformular 
os sonhos ou criar novos sonhos, se for necessário. 

Ter a coragem de correr riscos, desde que sejam 
devidamente calculados, para não virarem pesadelos 
depois. 

Não podemos nos esquecer de que para a 
Escola cumprir bem o seu papel faz-se necessário que 
os pais a apoiem em suas decisões e orientações. 
Também é importante que os professores estejam bem 
preparados, como também a Coordenação e Direção.  

Os jovens, pela sua maneira própria de ser, 
tentam fazer prevalecer suas vontades e é 
imprescindível que todos os envolvidos na educação – 
pais e professores, por exemplo – saibam manter-se 
respeitados mostrando caráter e ética no seu modo de 
conduzir todo o processo, até mesmo em sua vida 
pessoal.  

O preparar-se é essencial, o sonhar é vislumbrar 
um horizonte melhor, e o navegar é ir em direção a 
esse horizonte de sonho e buscar fazer de seu mundo 
um lugar melhor. 

www.eldaevelina.com/dia-da-escola-15-de-
marco/ 

 

Sugestões: 

Filme – Como estrelas na Terra - 
www.netflix.com/title/70087087 

Entrevista com Daniel Pennac – Educador e 
romancista - https://youtu.be/12e1pkHOQsw 
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Educar 

“Acho que não podemos deixar de lado as 
nossas próprias responsabilidades sobre 
uma instituição. 

É preciso, antes de tudo, que eu, como pai, 
me sinta responsável pelo meu 
comportamento diante dos meus filhos. 

O que forma a educação das crianças? 

É dar o exemplo.” Daniel Pennac – Professor e 
romancista 
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Anexo ao folheto “Educação e compromisso”,  

Reflexão sobre o espírito da infância da vida 

terrena – Elda Evelina Vieira 

Uma criança é preparada para nascer. 

Pensamos em um ser que poderá proporcionar 
grandes mudanças. 

Quem é? De onde vem? 

Indagações mil nos surgem, por vezes é difícil 
conceber que um ser tão pequenino possa promover 
transformações em nossas vidas! 

Para a mãe, o desenvolver dentro do seu corpo parece 
mágico. É a vida que se expressa dentro da vida. 
Conexões ocorrem, troca de emoções nem sempre 
percebidas ou identificadas por aquela que carrega 
dentro de si um outro ser. 

No entanto, a vida que toma forma percebe e sente 
todas as emoções daquela que a envolve, sejam 
sentimentos bons ou não, alegria ou tristeza, 
acolhimento ou desprezo. 

Se sentimentos bons, logo se fará uma relação de 
afeto e aceitação. Se emoções negativas, logo surge 
um processo de rejeição, seja do ser que envolve, seja 
do ser envolvido. 

É um fato de que devemos ter sempre consciência. 

Para alguns, esse ser está surgindo para o mundo 
nesse momento. Uma alma nova que nunca teve 
experiências em corpo. 

Para outros, uma alma de experiência única que nada 
trouxe e nada levará do que aqui experienciou. 

Para aqueles que acreditam na multiplicidade das 
experiências da alma, seja em plano físico, seja em 
plano sutil, aquele ser que ora se desenvolve é um 
espírito que transitou por culturas e povos em 
diferentes momentos e circunstâncias. Traz em si um 
grande cabedal de conhecimentos, sejam empíricos ou 
científicos; desenvolveu emoções positivas ou não. 

Suas experiências podem ter sido traumáticas, o que 
poderá resultar em atitudes agressivas, trazendo 
dificuldades para seu novo momento de vida, que nem 
sempre ocorrerá com companheiros de jornada com 

quem se identifica de forma agradável. Podem ter sito 
positivas, prazerosas e com belas realizações. Neste 
caso, a nova experiência que se inicia terá como 
referência esse viver com repercussões bem positivas 
a impulsionar esse ser. 

Há um leque de opções para esse conviver, mais 
amplo do que possamos imaginar. 

Para os que acreditam em uma jornada em vários 
planos e momentos, essa experiência remete a várias 
reflexões: 

– Já conheço esse ser? Qual a relação que ele tem 
comigo ou eu com ele? 

– Quais compromissos assumimos na programação 
desse encontro? 

– Será uma convivência por expiação, por prova ou por 
reparação? Ou um reencontro para que juntos 
possamos realizar algo de importante? 

– Terei condições de vencer os desafios que se 
apresentarão à minha frente? 

Essas reflexões são válidas, pois demonstram uma 
preocupação em buscar acertos. 

No entanto, há preocupações mais importantes como o 
compreender qual a melhor forma de conduzir essa 
experiência! 

Qual o papel daquele que recebe esse ser? Qual a 
melhor forma de lidar com a convivência? 

Diz-nos a Doutrina Espírita que, dependendo do grau 
de conhecimento e de preparo moral, podemos ter 
parte na programação da nossa próxima existência 
física. Isso requer estar identificado com as 
necessidades que temos de acertos com os 
companheiros da nova jornada em corpo físico, o que 
precisamos e pretendemos aprender com eles, 
estarmos preparados para eventuais embates 
decorrentes de divergências de quaisquer espécies. 

No caso de não se ter o preparado moral e emocional 
adequado, somos levados a ter, à nossa revelia, 
experiências que o Plano Espiritual identifica como a 
melhor oportunidade que nos poderão proporcionar o 
aprendizado requerido, os acertos mais necessários e 
possíveis. 

O que é mais importante nessa busca pelo 
entendimento do que ocorre é ter a certeza de tudo 

estar de conformidade com a programação maior para 
o nosso caminhar – a evolução espiritual. 

Voltando à questão da criança que está em processo 
de desenvolvimento físico, vale reforçar que a 
preparação para essa experiência se dá desde antes 
da fecundação. 

Com relação à capacidade desta criança, dizem-nos os 
espíritos respondendo à questão 379 em o Livro dos 
Espíritos: 

A infância 

379. É tão desenvolvido, quanto o de um adulto, o 
Espírito que anima o corpo de uma criança? 

“Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a 
imperfeição dos órgãos infantis o impede de se 
manifestar.” (…) 

Importante também registrar o que nos diz o Evangelho 
Segundo o Espiritismo sobre o como se manifesta o 
espírito que se apresenta fisicamente na infância – 
Capítulo VIII, item 4: 

“Pois que o Espírito da criança já vive, por que não se 
mostra, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio 
nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados 
especiais, que somente a ternura materna lhe pode 
dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da 
ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é 
sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para 
lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe 
o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua, 
deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril 
e as ideias de um adulto e, ainda menos, se lhe viesse 
a conhecer o passado.” 

Há maneiras diferentes de se olhar para esse fato de a 
criança ser frágil tão somente por ainda estar em um 
corpo que requer cuidados. O espírito que a conduz 
pode ter mais experiências do que os adultos com 
quem conviverá na jornada terrena. 

No entanto, a possibilidade de esta criança ter mais 
experiências do que o adulto que a acolhe não implica, 
necessariamente, em ela ser mais evoluída moral e 
espiritualmente. Poderá tão-somente ser mais 
capacitada intelectualmente, mas estar comprometida 
por desvios de comportamento em outras vidas e vir a 
experienciar essa nova jornada a fim de aprender 
sobre as leis morais e relacionamento familiar e social 



mais equilibrado. Enfim, aprender mais sobre as Leis 
de Deus. 

Em casos assim, grande é a responsabilidade 
daqueles que se propõem a acolher esse ser. Os 
adultos que com ele irão viver poderão, em 
contrapartida às parcas aquisições intelectuais na 
presente jornada, serem espíritos evoluídos moral e 
espiritualmente e se prontificam a participar do 
processo educacional dessa criança para proporcionar 
a ela a descoberta de novos níveis de conhecimento e, 
principalmente, o evangelho do amor. 

Há uma reflexão em o Evangelho dos Humildes, 
quando o autor aborda a passagem em que Jesus 
disse: “Deixai venham a mim as criancinhas.” Rigonatti 
nos esclarece: “Estas palavras de Jesus também são 
uma ordem, para que as crianças sejam instruídas em 
seu Evangelho, desde pequeninas. Embaraçar as 
crianças e mesmo repeli-las para que não se acerquem 
de Jesus, simboliza a indiferença dos pais em não 
cuidarem da educação evangélica de seus filhinhos. 
Proceder assim é um erro de lamentáveis 
consequências espirituais; porque os pais se 
esquecem de indicar aos filhos o caminho que 
facilmente os conduziria a Deus.” 

O aprendizado do espírito em a infância terrena tem 
dois aspectos a mencionar: a educação e a instrução. 

A educação compete desde o início ao instituto da 
família. Ali se instala a pedra fundamental na formação 
do ser. Depois, dar-se-á a continuidade na escola, 
onde acrescentar-se-á a contribuição intelectual e as 
experiências sociais aprendendo a se relacionar com 
outras pessoas fora de seu círculo familiar, onde 
buscará aprender e exercitar a fraternidade, o 
desapego, a colaboração, o desprendimento, a 
compreensão, a compaixão, por exemplo. 

O processo educativo tem como objetivo o intercâmbio 
de aprendizagem. Tem-se que levar em conta o 
conteúdo a ser oferecido, os métodos e a finalidade a 
que se propõe, quando se restringe à instrução. 

A educação não deve estar restrita a formar hábitos e 
desenvolver a capacidade intelectiva, mas 
principalmente manter-se de forma dinâmica na troca 
de experiências, tendo em vista as necessidades do 
conviver em sociedade e a autorrealização daquele a 
que propõe educar. 

Os métodos a serem utilizados no processo educativo 
deverão ser adequados às condições mentais e 
emocionais do aprendiz. Não deverá ser um simples 
impor do material didático, como também não ter como 
dinâmica um processo repetitivo. O educador deverá 
motivar o aprendiz às próprias descobertas, permitindo 
que ele desenvolva seus métodos de apreensão do 
conteúdo oferecido. 

Ao começar a redescobrir o mundo e se reidentificando 
com o que a cerca, a criança costuma repetir atitudes 
que lhe são familiares, ou que lhe tenham 
proporcionado prazer ou tenham provocado a sua 
queda em vidas anteriores. 

As tendências que demonstram, aptidões e percepções 
são expressões de sua memória que se apresentam de 
forma inconsciente. 

O Espiritismo traz grande contribuição para os pais que 
acolhem e compreendem os princípios doutrinários. 

Aquele que estuda e tenta compreender os 
fundamentos das vidas sucessivas terá mais facilidade 
para perceber as nuances, por mais sutis que sejam, 
do comportamento daquele espírito que se encontra na 
infância do processo reencarnatório. 

Compreendendo que ali se encontra um ser em 
processo de aprendizado e que traz experiências que 
lhe possam proporcionar até mesmo sofrimento 
interior, sem que ainda venha a ter delas consciência, 
poder-se-á encontrar uma forma de melhor abordar 
questões que porventura venham a ocorrer e, portanto, 
proporcionar oportunidades mais efetivas de ajustes e 
acertos que promoverão a evolução daquele ser em 
menor espaço de tempo. 

Importante voltar a registrar que grande é a 
responsabilidade daqueles que acolhem uma criança 
em seu lar ou ao seu convívio social. 

Diz-nos Joanna de Ângelis: “O lar constrói o homem. A 
escola constrói o cidadão”. Diz ainda: “A educação 
encontra no Espiritismo respostas precisas para melhor 
compreensão do educando e maior eficiência do 
educador no labor produtivo de ensinar a viver, 
oferecendo os instrumentos do conhecimento e da 
serenidade, da cultura e da experiência aos 
reiniciantes do sublime caminho redentor, pelos quais 
os tornam homens voltados para Deus, o bem e o 

próximo.” (Estudos espíritas, Joanna d Ângelis, por 
Divaldo franco) 

Texto do estudo oferecido, por Elda Evelina, no Grupo 
Fraternidade Espírita Irmão Estêvão- GFEIE, em abril de 
2015 

Em o livro Evangelho é Amor II, 
Elda Evelina, Bookess Editora 


