Mapa mental - O PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE PALESTRAS

PASSO A PASSO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PALESTRAS
Ao lado, no item 1 (Diretrizes) e nos itens 2, 3 e 4 (Cenário, Público e Agenda) estão a
orientação doutrinária e demais informações coletadas, que constituem os INDICATIVOS para
a PLANIFICAÇÃO da palestra.
Os INDICATIVOS norteiam a PLANIFICAÇÃO, e sem eles a chance de algo dar errado é
muito grande. Vejamos em síntese os elementos que formam os INDICATIVOS:
A. DIRETRIZES DOUTRINÁRIAS
 Neste item definem-se: (1) A NATUREZA da palestra (doutrinária, evangélica, comemorativa,
etc.) e o (2) ASSUNTO (com seus desdobramentos: tema, delimitação, titulação).
B. INDICATIVOS
 No ITEM 2 estão os elementos que informam sobre o cenário físico e ambiental da palestra.
Tais itens orientarão: (1) a localização do imóvel (longe, perto, ônibus, metrô, etc.); (2) o
ambiente socioeconômico em que ele se situa (centro, bairro, periferia, etc.); (3) as
dependências (sala, auditório, coberto ou não, grande, pequeno, etc.) e (4) os recursos
disponíveis (palco elevado, alto-falante, retroprojetor, quadro de giz/pincel, flip-shart,
datashow, tomadas, etc.)
 No ITEM 3 estão as informações sobre o auditório: faixa etária predominante, nível
sociocultural, grau de conhecimento da doutrina e/ou do assunto a ser explanado.
 No ITEM 4 estão importantes definições para o palestrante: data do evento, tempo
disponível, tipo de exposição (dialogada, perguntas e respostas, etc.), direção da mesa
(abertura, encerramento, avisos, preces, etc.), e como é a programação da casa em que a
palestra vai ocorrer (mais de um orador, comentários evangélicos na abertura, passe
durante a explanação, etc.)
C. ESQUEMA DE PESQUISA E COMPOSIÇÃO DA PALESTRA
Definidos os pontos acima, podemos traçar o ESQUEMA DE PESQUISA E COMPOSIÇÃO,
que é o documento com base no qual vamos ELABORAR A PALESTRA.

IMPORTANTE  Este esquema didático resume os passos a serem seguidos na coleta
de informações, indicações e definições que antecedem a elaboração de uma palestra
espírita. Para os novatos, corresponde a um ROTEIRO. Para os mais experientes talvez
se preste a um CHECKLIST.
Em qualquer caso, orienta os pontos fundamentais preparatórios de uma boa palestra.
ADE – APRENDIZADO DIDÁTICO DE ESPIRITISMO – A. C. Guimarães
Ref.: Como melhorar sua comunicação – Para entender e comunicar bem o
Espiritismo - Ivan R. Franzolin – Oratória a serviço do Espiritismo. Therezinha Oliveira
– Caridade do Verbo – Luiz Signates – O Expositor Espírita – CTE/FEERGS

De fato, nesse passo vamos, em síntese, definir: objetivos, conteúdo da palestra (principais
tópicos a abordar), roteiro de sequenciamento da exposição, pontos a enfatizar e a forma de
ressaltá-los, livros, textos, sites a serem pesquisados, procedimentos didáticos (exemplos,
analogias, histórias, perguntas retóricas, etc.) recursos (fichas, eslaides, cartazes, pincéis, etc.)
e materiais que eventualmente serão distribuídos pelo orador ao auditório (resumo da palestra,
mensagem ou passagem evangélica, texto para reflexão, etc.)



No ITEM 5 está a lista dos elementos referentes ao conteúdo.
No ITEM 6, a lista relativa aos meios.

Mapa mental - ESQUEMA DE PESQUISA E COMPOSIÇÃO DA PALESTRA

DESENVOLVENDO O ESQUEMA

ESPÍRITA

O que o ESQUEMA contém









objetivos
conteúdo da palestra (principais tópicos a
abordar)
sequenciamento da exposição
pontos a enfatizar e a forma de ressaltá-los
livros, textos, sites a serem pesquisados
procedimentos didáticos (exemplos, analogias,
histórias, perguntas retóricas, etc.)
recursos (fichas, roteiro, cartazes, eslaides,
pincéis, etc.) e
materiais que eventualmente serão distribuídos
pelo orador ao auditório (resumo da palestra,
mensagem ou passagem evangélica, texto para
reflexão, etc.)

O ESQUEMA corresponde a
• a um mapeamento dos textos a serem
posteriormente estudados,
• a um inventário de citações e ideias a serem
avaliadas,
• a uma listagem de procedimentos didáticos a
serem selecionados, e
• a um rol de recursos a serem analisados.
É dessa aluvião de informações, ideias, referências,
etc., que vamos selecionar, ordenar e esquematizar
os materiais de composição da palestra a ser
proferida.
Daqui sai o ROTEIRO
E vamos fazer isso com clareza, simplicidade e
coerência, concatenando de maneira lógica e
congruente as ideias selecionadas, montando um
ROTEIRO no formato narrativo (IDC).
SETE MODOS DE TERMINAR UMA PALESTRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sumariar ou esquematizar pontos principais
Afirmar a tese, indicando-a em norma a ser seguida
Cumprimentar sinceramente o auditório
Citar verso, frase ou conceito célebre
Suscitar um momento de alegria
Usar uma citação bíblica ajustada ao tema
Clímax, fechado com palavra forte: Alegria! Felicidade!

ESTRUTURAÇÃO DA PALESTRA
 INTRODUÇÃO - Voz calma, domínio do assunto
 DESENVOLVIMENTO – Voz firme, objetividade
 CONCLUSÃO - Voz elevada, confiança e certeza

ESQUEMA É O
DOCUMENTO (ESBOÇO)
COM BASE NO QUAL SE
ELABORA A PALESTRA

Modelo IDC = I + D + C
INTRODUÇÃO - Saudação
 Proposição: sobre o que falaremos

ALTERNATIVAS PARA
A INTRODUÇÃO

ROTEIRO no Modelo IDC

 Aludir à ocasião
 Fazer uma apreciação do
auditório
 Fazer uma pergunta
 Fazer uma cascata de
perguntas
 Contar uma história ou
fábula
 Usar uma citação
 Contar um fato
 Suscitar um problema
 Provocar a participação
 Exibir algo
 Fazer uma afirmação

Aqui começamos a pôr ordem no
caos: vamos organizar o material
bruto colhido e montar um ROTEIRO
de exposição.

ALTERNATIVAS PARA

EVIDÊNCIAS podem ser usadas para
reforçar afirmações e argumentos.

A CONCLUSÃO
 Expressões fraternas
 Uma
apreciação
do
auditório
 Citação
 Recapitulação
 Narração de um fato
 Reflexão
 Resposta a uma pergunta
 Chamamento à ação
 Prece ou poesia

No ROTEIRO vamos decidir a ordem
sequencial das ideias e dos
argumentos a serem usados na
exposição, dividindo o TEMA em
BLOCOS (e SUBLOCOS, se for o caso)
sequentes e gradativos.
O DESENVOLVIMENTO DO TEMA
pode ser feito por um dos MÉTODOS
indicados ao lado.

EVIDÊNCIAS  São fatos usados
para
dar
credibilidade
e
compreensão
às
ideias
ou
afirmações contidas em uma
exposição.
TIPOS  Dado estatístico, Exemplo,
Comparação,
Citação,
Demonstração, Vivência, Narração
de um fato

DESENVOLVIMENTO  O que sabemos
 Ideias (favor e contra), observações, fatos
 Pontos doutrinários, convicções e argumentos espíritas
 Conclusões, reflexões, visões críticas a que chegamos à
luz do Espiritismo
 Lógica e coerência
CONCLUSÃO  Abarca o tema, realçando a ideia central
 Retornar aos pontos da INTRODUÇÃO para concluir a tese.
 Peroração: Exortar à prática da lição moral da palestra
AGRUPAMENTO DE
DIVISÃO DO TEMA
SUBTEMAS
 Exposição
didatizada,
compreensível
ao  Simultaneidade
auditório
 Continuidade
 Desenvolver
os  Semelhança
argumentos de forma  Antítese
sequente e gradativa
 Causalidade
MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO DO TEMA








Segundo: importância, lógica, cronologia
Por causa e efeito, comparação e contraste,
fatos e detalhes específicos
Análise e classificação
Divisão em partes
Arranjo tópico (itens não interligados)
Retrospectiva histórica

