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INTRODUÇÃO AO
APRENDIZADO
ESPÍRITA
Com sua lógica rigorosa, simples,
impressionante, ao alcance de todos, esse
grande pensador não quis dirigir-se
apenas a alguns eruditos...
P. G. LEYMARIE, Discurso pronunciado pelo
aniversário de morte de Kardec
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E-BOOK - ILUSTRAÇÃO CAPA: AUTOR
FICHA CATALOGRÁFICA
Introdução ao Aprendizado Espírita/Antônio Carlos Guimarães –
Lambari, MG : Aprendizado Espirita Net, 2018, 48 p.
Espiritismo – Saber Espírita – Técnicas de estudo – Estudo on-line

AUTOR: ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES É EXPOSITOR E
AUTOR DE LIVROS ESPÍRITAS.
AUTOR DE TEXTOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO,
PROFESSOR DE CONTABILIDADE, LEGISLAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E AUDITOR-FISCAL
(APOSENTADO).
 SEU PERFIL ESTÁ AQUI: https://goo.gl/S1otnz
 SEUS LIVROS, QUE ASSINOU COM O PSEUDÔNIMO DE ANTÔNIO LOBO
GUIMARÃES, PODEM SER VISTOS AQUI: https://goo.gl/ivS8zR
e
https://goo.gl/Cgqpp8
 SEU SITE ESPÍRITA É: http://aprendizadoespirita.net
 SEU SITE PESSOAL É: http://guimaguinhas.prosaeverso.net
 CONTATOS: guimalam@hotmail.com
LEITURA E IMPRESSÃO
Recomenda-se a leitura on-line deste texto e a impressão somente do
estritamente necessário.
Se for imprimir, use o modo múltiplo ou livreto (2 páginas por folha,
frente e verso), que, em face da diagramação adotada, obterá um texto
de boa visualização/leitura.
Se houver ANEXOS (mapas mentais, diagramas), imprima-os
separadamente em formato normal (1 página por folha, deixando o
verso em branco)

ESTA OBRA ESTÁ LICENCIADA SOB UMA Licença
Creative Commons. VOCÊ PODE COPIAR,
DISTRIBUIR, EXIBIR, EXECUTAR, DESDE QUE SEJA
DADO CRÉDITO AO AUTOR ORIGINAL. VOCÊ NÃO
PODE FAZER USO COMERCIAL DESTA OBRA.
VOCÊ NÃO PODE CRIAR OBRAS DERIVADAS.
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COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA

Instrutor Guima

Caro(a),
A Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA tem por
objetivo disponibilizar em novos formatos os
temas mais relevantes divulgados no site
APRENDIZADO ESPÍRITA NET, no qual são geralmente
agrupados por MÓDULOS, e dentro desses por
SÉRIES, quando é o caso.
Assim, além do texto on-line, no site citado, a
Coletânea estará disponível off-line em texto
eletrônico (e-book) ou texto impresso (livreto).
UNIDADE E EXPOSIÇÃO DIDÁTICA
Nesses novos formatos, os diversos textos
agrupados nas Seções TEMÁTICAS do site
ganham unidade e exposição didática, reunidos
nas seguintes dimensões:
 ESTUDAR, ENSINAR e DIVULGAR – a ordem
lógica do APRENDIZADO ESPÍRITA.
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TEXTOS CONDENSADOS E LEVES
Os textos foram condensados e escritos numa
linguagem didática, objetiva e leve, apoiados
por figuras, diagramas, mapas mentais e
resumos, e com a intervenção de um
personagem-instrutor, cuja função pedagógica
é cativar, motivar, fazer companhia ao leitor,
substituindo e representando o instrutor ou
comunicador presencial.
AUMENTANDO A LEGIBILIDADE
O design, a diagramação e a formatação da
Coletânea foram pensados para propiciar boa
visualização em dispositivos eletrônicos.
Os índices, títulos, intertítulos, links eletrônicos
(internos e externos) e referências bem
distribuídos ao longo do texto, objetivam facilitar
o manuseio, a leitura e a pesquisa dos assuntos.
O LEITOR PODE AJUDAR A MELHORAR A QUALIDADE
Críticas e sugestões sinceras, que nos ajudem a
melhorar a qualidade desta Coletânea, serão
sempre bem-vindas.
Antônio Carlos Guimarães
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1 – O APRENDIZADO ESPÍRITA
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias,
chamado Cristo; quando ele vier nos anunciará
todas as cousas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo
contigo.
(Jesus e a mulher samaritana. João, 4, 25-26)

APRESENTAÇÃO
OBJETIVOS
Amai-vos e instruí-vos.
(Mandamento dado a Allan Kardec pelo Espírito de
Verdade)

Instrutor Guima

O APRENDIZADO ESPÍRITA é resultado da prática
pessoal e da visão do autor quanto ao estudo,
ao ensino e à divulgação do Espiritismo, e
objetiva compartilhar textos, apresentações,
técnicas, ferramentas, informações e referências
sobre livros, cursos e sites para quem quer
aprender a Doutrina Espírita e/ou divulgá-la por
meio de reuniões de estudo, palestras ou textos
didáticos.
A linguagem é simples e objetiva, os pontos
resumidos, as lições didáticas e amigáveis,
muitas vezes em tom de conversa. Não se quer
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ensinar, mas expor e trocar ideias, pensar e
aprender juntos. Ou, como disse Emmanuel:
Recorda que, em Doutrina Espírita, é preciso
estudar e aprender, entender e explicar.

O Mestre é Jesus. O professor é Kardec. Os
auxiliares são os Espíritos protetores e os bons
autores encarnados. Os aprendizes somos nós. A
meta é aprender e praticar a Doutrina Espírita e
o Evangelho de Jesus - segundo a condição, a
vontade e o momento de cada qual.
Antônio Carlos Guimarães
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1. 1 SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA

Instrutor Guima

Esta COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA foi concebida
e estruturada segundo o que o autor entende
por SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA, qual seja
Conjunto
das
informações
e
do
conhecimento, das experiências e das
práticas, dos procedimentos e das técnicas
acumulado pelos adeptos do Espiritismo no
aprendizado teórico e na aplicação prática
dos postulados de sua crença.

A gênese, o desenvolvimento e a gestão desse
SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA estão sintetizados nos
mapas mentais VISÃO e GESTÃO, que fazem parte
do seguinte ensaio: GESTÃO DO CONHECIMENTO E
DOUTRINA ESPÍRITA.
Foi nessa perspectiva teórica que ordenamos o
site APRENDIZADO ESPÍRITA NET, do qual foram
extraídos os módulos desta COLETÂNEA. E também
será
com
fundamento
nela
que
desenvolveremos os textos e os estudos
doutrinários, e apresentaremos técnicas e
ferramentas
de
exposição,
instrutoria
e
divulgação doutrinárias.
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1. 2 SITE “APRENDIZADO ESPÍRITA”
Confira a estrutura do site APRENDIZADO ESPÍRITA,
montada em face do SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA,
neste link: https://goo.gl/1eMkTr.1
Como se vê, o site foi dividido em 4 áreas, nas
quais se distribuem 14 áreas temáticas. Nessas
seções, os assuntos são agrupados por Módulos,
e nesses por Séries, quando é o caso.
Note-se que os materiais servem ao aprendizado
espírita individual, realizado por iniciativa pessoal
do adepto, como também para o aprendizado
nas instituições espíritas. Nessas, deve-se atentar
para este ponto fundamental:

Fig. 1 – Autonomia doutrinário dos adeptos

Este MAPA MENTAL também está disponível nos ANEXOS a
este texto.
1
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Quanto à estrutura do site, na primeira área
[CONTEXTO], faz-se uma breve contextualização
dos fundamentos do Espiritismo, tomado como
ponto de partida para a longa jornada do
APRENDIZADO ESPÍRITA:

Fig. 2 – Área CONTEXTO do site Aprendizado Espírita Net

Na segunda [PREPARAÇÃO] estão os temas
referentes aos preparativos para a empreitada:

Fig. 3 – Área PREPARAÇÃO do site Aprendizado Espírita Net

Na terceira [TÉCNICAS E FERRAMENTAS], os recursos e
meios necessários à consecução dos objetivos:
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Fig. 4 – Área TÉCNICAS E FERRAMENTAS do site Aprendizado
Espírita Net

Na quarta [TÉCNICAS E FERRAMENTAS], e última, as
metas que se procuram alcançar com o
APRENDIZADO ESPÍRITA:

Fig. 5 – Área OBJETIVOS do site Aprendizado Espírita Net

A cada uma das seções temáticas acima
corresponde uma página eletrônica.
Veja o site: APRENDIZADO ESPÍRITA NET.
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1.3 PEDRA DE TOQUE
Herculano Pires escreveu que a obra de Kardec
é a pedra de toque para aferir se alguma ideia,
conceito ou prática trata-se de fato de doutrina
espírita:
O símbolo da pedra de toque é usado (...)
para representar a Codificação do Espiritismo.
Qualquer novidade que apareça no meio
doutrinário pode revelar a sua legitimidade ou
a sua falsidade num simples toque dos seus
princípios com os da doutrina codificada. 2

Respeitando quem pensa, age ou prega de
modo diferente, o critério acima é o que
adotamos aqui.
Assim, simbolicamente, para nós,
Jesus é a PEDRA ANGULAR — fundamentos
proféticos, históricos e morais do Evangelho
como a base em que se assenta o Espiritismo.3
Kardec, a PEDRA DE TOQUE — princípios doutrinários
que testam as novidades do meio espírita.
Herculano Pires, o METRO — medida da
integridade da Doutrina Espírita codificada por
Kardec.4

A Pedra e o Joio. São Paulo, Edições Cairbar, 2005, p. 4.
Caráter da Revelação Espírita. Capítulo I - A Gênese Allan Kardec
2
3
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Deolindo Amorim, a LUPA — análise penetrante e
exposição didática de pontos doutrinários
sensíveis.5
Carlos Imbassahy, a PENA — defesa destemida
dos postulados espíritas.6

Herculano é o metro que melhor mediu Kardec, afirmou o
Espírito Emmanuel/Chico Xavier: https://goo.gl/1XzQB9
5
Veja
a
biografia
de
Deolindo
Amorim:
https://goo.gl/XtXwG8
6
Veja
este
texto
sobre
Carlos
Imbassahy:
https://goo.gl/Vi9w1u
4
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1.4 LEMAS OU DIVISAS
Há três lemas ou divisas que se aplicam ao
Espiritismo:


MORAL –
Tolerância

Trabalho,

Solidariedade

e



RELIGIOSO – Fora da Caridade não há
Salvação



CIENTÍFICO – Nascer, viver, morrer,
renascer ainda e progredir sempre. Esta é
a lei.
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1.5 SEPARAR OS LIVROS BONS DOS MAUS
Proibir um livro é dar mostras de que o tememos.
O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos
escritos publicados contra ele e interditar sua
leitura aos adeptos, chama a atenção destes e
do público para tais obras, a fim de que possam
julgar por comparação.
(ALLAN KARDEC. Catálogo Racional das
Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita)

Os que desejem tudo conhecer de uma ciência
devem necessariamente ler tudo o que se ache
escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, o que
haja de principal, não se limitando a um único
autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as
críticas como as apologias, inteirar-se dos
diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por
comparação. Por esse lado, não preconizamos,
nem criticamos obra alguma, visto não
querermos, de nenhum modo, influenciar a
opinião que dela se possa formar. Trazendo
nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas
fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte e não
alimentamos a ridícula pretensão de ser o único
distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom
do mau, o verdadeiro do falso.
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Médiuns, item 35)
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REFLEXÃO

Instrutor Guima

É importante refletir sobre as afirmações de
Kardec postas acima.
De fato, não se pode temer nenhuma obra,
cabendo ao leitor separar o bom do mau, o
verdadeiro do falso.
E outro não é o propósito do APRENDIZADO ESPÍRITA,
relativamente ao SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA (SDE).
Ou seja: a missão das instituições espíritas e dos
divulgadores do Espiritismo, a nosso ver, é:
Subsidiar o adepto com informações,
conhecimentos e recursos filosóficos que
lhe agucem o senso crítico e a
capacidade de reflexão, análise e
argumentação,
e
lhe
confiram
"autonomia doutrinária", isto é, postura
ativa na aquisição do Saber Doutrinário
Espírita e capacidade de discernimento
em face de questões doutrinárias espíritas.
Doutrina de liberdade e livre-escolha, a partir
daí, ao indivíduo cabe a decisão de
autotransformar-se — no momento, ritmo e
intensidade em que for capaz.
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1.6 FIDELIDADE DOUTRINÁRIA
Assim como se dá com o fenômeno da
mediunidade – no qual distinguimos o
mediunismo e outras práticas mediúnicas
exercidas fora do Espiritismo7 –, e com a
Doutrina Espírita – que é espiritualista, possui
pontos de contato, mas não se confunde com
outras doutrinas espiritualistas –, pois se
apresenta
com
definições,
práticas
e
particularidades que lhe são próprias8, do
mesmo modo ocorre com obras sobre temas do
Considerem-se
exemplos:
7

estas

distinções

fundamentais,

por

MEDIUNIDADE: Faculdade para relacionar-se com os
Espíritos. É inerente ao homem e de todos os tempos e
lugares. Seu exercício, no Espiritismo, se faz com base nas
lições de Kardec e ao amparo dos ensinos de Jesus.
ANIMISMO: Neologismo para significar que a alma do
médium pode comunicar-se como a de qualquer outro,
pois, se há certo grau de liberdade, recobra suas
qualidades de Espírito. Na prática espírita, trata-se de um
estado de transe, no qual quem opera, produzindo
fenômenos psíquicos e mesmo de efeitos físicos, é o Espírito
do próprio encarnado e não um Espírito desencarnado.
MEDIUNIDADE E ANIMISMO FORA DO ESPIRITISMO: Vejam-se
a ocorrência de fenômenos espíritas (mediúnicos e
anímicos) na Bíblia, no Cristianismo Primitivo, nas Igrejas
Pentecostais, nos Grupos Carismáticos Católicos, na
Canalização, na Projeciologia.
MEDIUNISMO: Formas primitivas de mediunidade, que
fundamentam as crenças e religiões primitivas. (A. Aksakof).
Uso mediunidade fora das regras de segurança
aconselhadas pelo Espiritismo.
8 Veja-se DEOLINDO AMORIM: O Espiritismo e as doutrinas
espiritualistas, Guignone Editora.
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e

Nessa perspectiva, e repisando o que ficou dito
acima, note-se que há certas publicações que,
conquanto possuam pontos de convergência
com o Espiritismo, não são propriamente
espíritas. É o caso, entre outras, de obras
Roustaing, Ramatis, Rohden, Ubaldi9. Assim
também se dá com algumas instituições
espiritualistas, cujas práticas assemelham-se às
espiritas, mas dessas destoam em muitos
aspectos. De outra parte, ocorre também um
grande número de obras mediúnicas de má
qualidade, sejam aquelas com uma visão
fatalista — e antidoutrinária — do sofrimento, da
dor e do carma, costumeiramente reforçada
pela abordagem superficial e simplista do tema
em romances mediúnicos e livros de mensagens,
sejam aquelas outras com descrições fantasiosas
do mundo espiritual, de revelações de
reencarnação de personagens históricas ou de
notícias do passado e do futuro da
humanidade.
Mas fique claro, também, que esse é o nosso
ponto de vista (aqui) e que pessoas e instituições
têm, como é evidente, liberdade de escolher

Vejam-se: HERCULANO PIRES (O verbo e carne, Edições
Cairbar; A pedra e o joio, Paideia) e ARY LEX (Pureza
doutrinária, Edições FEESP)
9
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seus os caminhos, a forma de espiritualizar-se e a
maneira como veem o Cristo.10
Finalmente, registre-se que ideias e opiniões
expressadas nos artigos assinados ou em
transcrição de livros ou textos eletrônicos são de
responsabilidade
de
seus
autores,
não
representando, necessariamente, a aprovação
ou apoio do APRENDIZADO ESPÍRITA, que os
seleciona segundo sua serventia doutrinária ou
retórica, ou, ainda, em razão de comentários,
informações,
divulgação,
estudos
ou
argumentação. De igual modo isso ocorre com
a citação ou indicação de obras ou de links
eletrônicos para sites, portais, revistas, artigos,
cursos, apostilas, vídeos.

Descrição da primeira manifestação de Francisco de
Paula Vítor (Padre Vítor), em 1938, na cidade de Lambari,
na fundação do centro espírita que mais tarde levaria o
seu nome:
10

Numa noite memorável, no pequeno centro fundado pelos
irmãos portugueses Antônio e Manoel Vidal, em Lambari
(MG), Francisco de Paula Vítor (Padre Vítor)... ressurge dos
mortos para provar a existência da Verdadeira Vida e para
conclamar os trabalhadores de todas as searas do Cristo (a
fim de realizar) a parte que lhes cabe na fundação do
Reino de Deus na Terra.
E Paula Vítor esclarece que, atuando do Mundo Maior, já
se tornara pastor e educador não apenas dos irmãos de
confissão católica, e sim também de todos aqueles que
buscam o Reino de Deus pela senda que seja, visto que
Jesus ensinara que nenhuma das Suas ovelhas se perderia.
Fonte: Abigail [Mediunidade e redenção]
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1.7 ESTUDE E VIVA
Estude e viva (...) A reunião espírita (...) define-se
como sendo assembleia de fraternidade ativa,
procurando na fé raciocinada a explicação
lógica dos problemas da vida, do ser e do
destino. Todos somos chamados a participar
dela. Falar e ouvir. ENSINAR E APRENDER (...)
Capacitemo-nos de que o estudo reclama
esforço de equipe. E a vida em equipe é
disciplina produtiva, com esquecimento de nós
mesmos, em favor de todos. (...) Somos trazidos à
escola espírita, a fim de auxiliarmos e sermos
auxiliados, na permuta de experiências e na
aquisição de conhecimento.
Estude e viva. Emmanuel/André Luiz/F. C. Xavier
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1.8 MENSAGEM
ESPIRITISMO
(...) Religião do amor e da esperança, pábulo
eucarístico pelo qual o homem pode comungar
com a imortalidade, é o lenitivo para a saudade
do desconforto ante a ausência dos seres
amados que o túmulo arrebatou, mas não lhes
conseguiu silenciar a voz; esperança dos
padecentes que sofrem as ácidas angústias de
hoje, com os olhos fitos na esplendorosa visão do
amanhã, que lhes está nas mãos apressar e
construir; praia de paz, na qual repousam em
dinâmica feliz os nautas aflitos e cansados de
trânsito difícil no mar das lutas carnais; santuário
de refazimento através da prece edificante;
escola de almas, que aprendem no estudo das
suas informações preciosas e das suas lições
insuperáveis a técnica de viver para fruírem a
benção de morrer nobremente; hospital de
refazimento para os trânsfugas do dever, que
nele encontram o bálsamo para a chaga física,
mental ou moral; todavia, recebem a diretriz
para amar e perdoar, a fim de serem perdoados
e amados pelos que feriram e infelicitaram; "colo
de mãe" generosa é o amparo da orfandade,
preparando-a para o porvir luminoso, já que
ninguém é órfão do amor do nosso Pai; abrigo
da velhice, portal que logo abrirá de par-em-par
a aduana da Imortalidade; oficina de
reeducação onde a miséria desta ou daquela
natureza encontra a experiência do trabalho
modelador de caracteres a serviço das fortunas

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA

24

do amor; traço de união entre a criatura e o
Criador, religando-os e aproximando-os, até que
a plenitude da paz possa cantar em cada
criatura, à semelhança do que o Apóstolo das
Gentes afirmava: Já não sou eu o que vivo, mas
é o Cristo que vive em mim. (Gál 2:20)
Manoel Philomeno de Miranda/Divaldo
Franco. Nos Bastidores da Obsessão
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1.9 BIBLIOTECA DIGITAL
Nos links abaixo, alguns textos pertinentes a este
texto. Confira:



Gestão do Conhecimento e Doutrina
Espírita



Visão do Saber Doutrinário Espírita



Gestão do Saber Doutrinário Espírita



Mapa mental do site Aprendizado
Espírita



G2

MÓDULO

Conhecimento

Informação

e
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2 ADULTOS NÃO GOSTAM DE SER
ENSINADOS
Educar o homem não é encher um pote ... é acender
um fogo.
(ARISTÓFANES) 423, aC.

Instrutor Guima

Pessoas adultas não gostam de ser ensinadas.
Mas gostam de aprender, nos diz a
Andragogia.11 Mas não aprendem com
"professores", pois não gostam de "ouvir
passivamente", e sim de construir/reconstruir o
conhecimento. Preferem em lugar da "falação
do instrutor" a "ação do treinando".
Assim, o "professor" tornou-se facilitador,
provedor de meios para a aprendizagem.
"Ensinar é fazer aprender", e não mais
simplesmente passar conteúdos. Agora, o
instrutor ― antigo "repositório de saber" ― é
Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a
aprender, segundo a definição cunhada na década de
1970 por Malcolm Knowles. O termo remete para o
conceito de educação voltada para o adulto, em
contraposição à pedagogia, que se refere à educação de
crianças (do grego paidós, criança). [Wikipedia]
11
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mediador, é motivador, é parceiro do processo
de ensino-aprendizagem.
Por isso, o propósito destas modestas lições do
APRENDIZADO ESPÍRITA não é ensinar doutrina
espírita, ou teoria e prática de comunicação,
ensino e treinamento, gestão do conhecimento
e gerência.
E sim trazer para compartilhamento, exame e
conversação on-line pontos básicos desses
saberes na forma de resumos práticos, em que a
teoria é essencial e esquematizada; a
linguagem é simples e direta; o tom é didático ―
muitas vezes em jeito de conversa.
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3 ESTUDAR E APRENDER MELHOR
3.1 MELHORANDO A FORMA DE ESTUDAR
PARA APRENDER MELHOR

Instrutor Guima

Caro(a) leitor(a),
Sem entrar no mérito de nenhum outro aspecto
da questão, o fato é que a acelerada
(r)evolução tecnológica das últimas décadas
transformou/está transformando nossa maneira
de viver, de trabalhar, de aprender.
No meio familiar, profissional, acadêmico – na
sociedade, na escola, na empresa, e assim
também na instituição religiosa, social ou
assistencial de que eventualmente façamos
parte –, essas mudanças estão continuamente a
exigir novas posturas em face da vida pessoal e
grupal.
Vejamos como isso se dá, especialmente no
ponto que nos interessa aqui: o aprendizado.
No tocante ao modo de aprender e trabalhar, é
fácil hoje constatar:


a intensificação do estudo a distância como
modalidade de ensino;
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a utilização de plataformas eletrônicas de ensinoaprendizagem;



a formação de hábitos
independente
e
(autoaprendizagem);



o incentivo à busca da informação e do
conhecimento;



o estimulo à aprendizagem colaborativa, ao
compartilhamento
de
informações,
à
comunicação em rede (trabalho em grupo,
interação
de
equipes
reais
ou
virtuais,
comunidades de prática e aprendizagem);



o apoio ao estudo no trabalho (locais
apropriados; equipamentos; reserva de horários),
à formação de grupos de estudo, ao suporte
técnico interno à organização (monitores,
instrutores);



o desenvolvimento de habilidades tecnológicas
(uso da tecnologia e recursos de ensinoaprendizagem a distância, participação em
atividades on-line);



o cultivo de bons hábitos de estudo (habilidades
de leitura, gerenciamento do tempo, uso efetivo
de biblioteca, procedimentos de revisão,
anotações eficientes, etc.);



a facilitação da aprendizagem constante:
Trabalhar e aprender se tornam cada vez mais
uma só coisa;

de

aprendizagem
responsável
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o desenvolvimento dos conceitos de aprender a
aprender, de reflexão crítica sobre os processos
de aprendizagem, de estabelecimento de
programas pessoais de formação contínua e de
prospecção e cultivo das próprias competências;



a atuação dos gerentes como formadores e/ou
orientadores das pessoas das equipes;



a
promoção
da
identificação
e
do
desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades
e atitudes necessários ao desempenho de
funções
profissionais,
acadêmicas
ou
institucionais.

O significado disso é que não podemos mais
esperar que a informação e o conhecimento
venham até nós. Temos de buscá-los,
permanentemente, visto que devemos nos
responsabilizar pelo gerenciamento da nossa
aprendizagem, da informação com que
lidamos, do conhecimento e competências de
que necessitamos, em todos os campos da vida.
Para encerrar esse ponto, fiquemos com a
seguinte conceito:
Aprender
a
aprender
significa
a
aprendizagem “que fica” para a vida,
independente do conteúdo. É um processo
de buscar e conseguir informações e recursos
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para lidar com as situações e solucionar os
problemas com e através da experiência de
outras pessoas, aliada à sua própria
experiência.
É
um
processo
de
desenvolvimento
da
disponibilidade
psicológica
para
aprendizagem
e
aperfeiçoamento permanente de pessoas e
grupos.
(FELA MOSCOVICI. Renascença
organizacional)

DICAS PARA ESTUDAR A DISTÂNCIA
INTRODUÇÃO

Instrutor Guima

Caro(a) leitor(a),
Abaixo vão informações e dicas que poderão
auxiliá-lo a estudar a distância. Muitas delas se
aplicam aos estudos que eventualmente você
fizer neste site ou na casa espírita; o conjunto
delas poderá ser útil à sua vida pessoal,
acadêmica ou profissional.
Na autoinstrução a distância, o que motiva o
treinando é seu interesse pessoal e profissional,
ou, ainda, institucional., isto é, alguma atividade
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religiosa,

Assim, cabe-lhe tomar iniciativas, agir com
autonomia e assumir a responsabilidade pela
condução do processo de aprendizagem,
adotando
uma
postura
ativa
e
o
estabelecimento de uma sistemática de estudos
mediante a qual deverá apropriar e dominar o
conteúdo, e bem assim construir/reconstruir o
conhecimento.
Na perspectiva acima, para alcançar sucesso
num treinamento a distância, é necessário
atentar para certas características próprias
dessa modalidade de ensino.
Veja-se que um curso a distância:


não se subordina às noções tradicionais de
tempo e espaço



pode se ajustar ao ritmo de trabalho de cada
indivíduo



deve ser objeto
programação.

de

uma

cuidadosa

Desse modo, é preciso analisar e planejar:




tanto a utilização plena dos recursos
tecnológicos disponíveis
quanto o estabelecimento de um método de
estudos.
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Posto isso, para obtenção de bons resultados na
aprendizagem a distância, é necessário
considerar estes pontos importantes.
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PESSOAL


O
gerenciamento
do
tempo
e
o
planejamento de atividades são habilidades
necessárias para a eficácia da aprendizagem
a distância. Assim, organize sua agenda
semanal e prepare um espaço físico tranquilo
para os estudos.



Estabeleça metas de estudo desafiadoras,
mas realistas, em face das demais atividades
pessoais, profissionais e institucionais.



Cumpra com rigor a agenda de estudos. Evite
interrupções durante as atividades: desligue
os telefones, não navegue na internet, não
leia e-mails, não atenda pessoas.



Antes de iniciar o treinamento ou estudo a
distância, verifique as especificações técnicas
exigidas do seu equipamento: softwares,
câmera, som, microfone, etc.



Pode-se obter uma aprendizagem de
qualidade sem necessariamente participar de
atividades presenciais em sala de aula. No
ensino a distância, a sala de aula é o
computador; as mensagens eletrônicas, o
meio de comunicação. Assim, conheça bem
os recursos eletrônicos disponíveis, estude o
material de apoio, realize as tarefas e
exercícios, examine
com
cuidado
as
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indicações de leitura adicionais, faça as
pesquisas solicitadas.
TEMPO, LOCAL E ESPAÇO DE ESTUDO


Por ser um modelo de aprendizagem flexível e
não requerer a presença física em salas de
aulas, nem cumprimento de horários de
chegada e saída, você tem a liberdade de
estabelecer o local, o ritmo e o tempo de
estudos e realização de tarefas. Deve
considerar, no entanto, o Plano de Atividades
do curso: datas de início e término, período
de disponibilidade dos tutores, prazos de
entrega de exercícios, etc.



Reserve um espaço do seu dia para a
atividade de estudo. Se se tratar de
treinamentos no ambiente de trabalho ou na
repartição, e durante o horário de
expediente, é necessário, comunicar a chefia
e os colegas de trabalho para que haja
respeito ao seu horário de estudos.



Você é quem determina o próprio ritmo de
aprendizagem, podendo escolher o horário
de estudos, de exercitação ou cumprimento
de tarefas. Se for estudar horas seguidas, faça
paradas de 20 ou 30 minutos para descanso.



Lições e tarefas eletrônicas são fáceis de
armazenar, pesquisar, ler/reler, e podem ser
efetuadas em casa, fora do horário de
trabalho. Mas você tem de avaliar bem se
essa é a melhor forma de realizar o
treinamento. Para melhor concentração,
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utilize fones de ouvido, se o curso utilizar áudio
como material de apoio.


Atente para as ferramentas que podem
ajudar na fixação dos temas estudados, tais
como campos para anotações (diário) e
fóruns de discussão.



Siga atentamente as instruções ou roteiros de
(auto)aprendizagem – eles são elaborados
para facilitar seu estudo e dar-lhe eficácia.

Instrutor Guima

Caro(a) leitor(a),
Depois dessa leitura, se quiser saber mais quanto
aos aspectos da organização pessoal e da
administração do tempo, veja informações e
dicas na SEÇÃO D - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
PESSOAL (POP), do site APRENDIZADO ESPÍRITA NET
disponível aqui : https://goo.gl/XWxUUM
PARTICIPAÇÃO


A colaboração é fator importante no ensino a
distância, pois sabemos que o ser humano
aprende colaborando. Ou seja, ele aprende
muito mais com os colegas de treinamento do
que com o próprio instrutor/tutor. A
colaboração no ensino a distância se faz
pelos grupos de estudo presencial, grupos (ou
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de



Procure participar ativamente de chats,
encontros presenciais e outras programações
coletivas
previstas.
Um
ambiente
de
integração, interação e troca de ideias e
experiências possibilita enormes ganhos de
conhecimentos
adicionais,
além
do
estabelecimento de fecundas relações
pessoais, profissionais ou institucionais.



Participe e colabore nas atividades em grupo,
aprenda a interagir com múltiplos assuntos e a
construir um conhecimento compartilhado.



Divida para somar. Divida o que sabe ou
aprendeu/apreendeu, pois essa é uma das
melhores maneiras de reter o conhecimento
adquirido. Mostre-se aberto a compartilhar
suas experiências pessoais, profissionais,
educacionais ou institucionais como parte do
processo de aprendizagem.



Acesse regularmente o ambiente virtual, leia e
responda às mensagens. Escreva de forma
clara e objetiva, pois as mensagens escritas
são a principal forma de interação on-line.



O
conceito-chave
para
uma
boa
participação é o de ASSERTIVIDADDE, que
significa a habilidade para comunicar
sentimentos,
desejos,
necessidades,
pensamentos e opiniões, de forma aberta e
honesta, usando os limites dos próprios direitos
e sem afetar o direito dos outros.
Um objetivo importante subjacente a
qualquer atividade em grupo é propiciar a
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participação de todos os componentes.
Assim, aprenda a ouvir e a respeitar a opinião
dos outros, pois as pessoas têm ritmos
diferentes e alguns necessitam de maior
tempo para refletir, intervir nas discussões ou
manifestar opinião.


A autonomia concedida ao treinando a
distância confere-lhe, também, uma grande
responsabilidade. De fato, a qualidade desse
aprendizado está intimamente vinculada à
forma com que as pessoas se envolvem no
treinamento. Assim, quanto maior for sua
interatividade – quer com o conteúdo dos
cursos (níveis de leitura ativa, realização de
exercícios, etc.), quer com os demais
participantes (comunicação com outros
treinandos, participação em chats, etc.) –,
maior será a qualidade da sua experiência de
aprendizado.

Instrutor Guima

Caro(a) leitor(a),
Note que muitas das observações deste capítulo
se aplicam não somente aos treinamentos a
distância, e sim também a outros eventos de
ensino-aprendizagem presenciais.
Aliás, para deixar esse ponto mais claro,
devemos adicionar aqui dois outros conceitos: o
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de o Aprendizagem flexível e o de o Educação
sem distância.
O primeiro se refere à técnica de ensinoaprendizagem
em
que
o
local
da
aprendizagem, o horário e o tempo de duração
dos estudos são ajustados ao ritmo do treinando,
podendo contemplar atividades presenciais ministração de conteúdos e/ou atividades
práticas - e a distância, mediante recursos
interativos on-line.
O segundo expressa uma contraposição a
educação presencial e a educação a distância.
Com efeito, o avanço da tecnologia e das
práticas pedagógicas faz que nessas duas
últimas modalidades ocorra uma mescla de
atividades presenciais e a distância. Veja-se
que:


Num curso presencial, um professor pode criar
um site para disponibilizar materiais didáticos
(apostilas, exercícios, pesquisas) e comunicarse por e-mail com os alunos (orientações,
respostas a questões etc.). E pode receber
perguntas, respostas de exercícios, pesquisas,
monografias, também por esse meio.



Num curso a distância, algumas atividades
podem ser realizadas presencialmente:
eventos de abertura/encerramento, palestras,
pesquisas de campo, trabalhos em grupo por
alunos de uma mesma localidade, provas,
etc.
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Em qualquer caso, a prática vem demonstrando
a importância:



da manutenção de monitores, colaboradores
ou auxiliares locais; e
da formação de grupos de estudos.

Com efeito, os primeiros funcionam não só como
organizadores
de
encontros/grupos,
repassadores de informações pedagógicas ou
técnicas, ou mesmo tirando dúvidas e aplicando
exercícios, mas sobretudo como motivadores e
facilitadores de ensino.
Os grupos podem ser formalmente criados ou
podem surgir naturalmente, por decisão dos que
estejam realizando a distância um mesmo curso
ou treinamento.
MEDIAÇÃO


No ensino a distância é certo que não há
como suprir o contato humano. Mas esse
contato não se limita à presença do instrutor.
Assim, com as ferramentas de interação de
um sistema de ensino on-line, você perceberá
que, apesar de o instrutor não estar
fisicamente presente, não se sentirá sozinho e
desorientado, pois há outras formas de
contato: comunidades on-line de colegas de
curso, além de reuniões com colegas e
facilitadores de ensino locais. E assim também
o uso de personagens-instrutores no material
didático pode suavizar alguns desses
problemas.

Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA

40



Desse modo, durante todo o tempo, poderá
interagir com o tutor e com os demais
colegas, e também com o monitor local, se
houver, seja para esclarecer dúvidas, fazer
comentários, dar e receber feedback. É desse
modo que muitas vezes se quebra a aridez
dos conteúdos e ameniza-se a solidão da
autoinstrução a distância, pois os recursos do
ambiente de estudos eletrônico permitem
rápida interação, tratamento personalizado e
retorno instantâneo de respostas, críticas e
sugestões.



No entanto, sem o contato presencial, na
ausência da linguagem corporal, o tutor
somente
poderá
ajudar
quando
as
dificuldades lhe forem apresentadas. Assim,
peça ajuda quando não compreender algum
ponto, ou estiver confuso ou desmotivado por
não conseguir acompanhar o ritmo dos
demais treinandos.



Alguns
treinamentos
utilizam
encontros
presenciais coordenados por monitores locais
– e esse é um momento excelente para
participação. De qualquer modo, havendo
ou não a previsão de tais encontros
presenciais, procure na sua unidade colegas
que estejam realizando o mesmo curso e
troque informações, estude junto, relate
experiências.

APLICAÇÃO


Reflita sobre o aprendizado e conceitos que
for adquirindo. Aplique as lições aprendidas e
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suas

Um treinamento bem planejado pressupõe a
imediata aplicação prática do que foi
ensinado. Assim, colabore na transferência
para a sua rotina de trabalho ou de
atividades
institucionais
daquilo
que
aprendeu, como também procure multiplicar
o conhecimento ou habilidade que adquiriu
entre os colegas ou confrades de trabalho ou
de outras atividades que exerça.
o
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O ESTUDO EM GRUPO

Instrutor Guima

Estudar em grupo é muito mais proveitoso, mas é
preciso atentar para alguns pontos, como estes:


Estudo em grupo: Visa ao alinhamento e a
sinergia e não apenas a melhoria das
habilidades dos membros da equipe, e suas
habilidades de comunicação interpessoal,
que é o objetivo do desenvolvimento de
equipes.



Influentes no grupo: Pessoas que em face de
sua experiência e/ou caráter, e/ou carisma,
e/ou liderança, e/ou conhecimento podem
ser chamadas a dar opiniões e/ou participar
de reuniões consultivas ou decisivas.



Participação em Grupos de Discussão: O
grupo facilita o autoconhecimento, a
autoexpressão, a participação, e bem assim
a democracia da palavra, da opinião, do
ponto de vista, ou seja, da exposição das
próprias ideias, pois nele — no grupo — ora
podemos conduzir, ora podemos ser
conduzidos. O bom desempenho em grupos
de discussão pressupõe a autoeducação dos
componentes, para que sua participação
seja producente, em pontos tais como:
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interesse,
preparação,
objetividade,
relacionamento interpessoal, comunicação
escrita, expressão verbal, tolerância, respeito
às ideias e às manifestações dos outros.

PERSONAGENS-INSTRUTORES

PERSONAGENS: UM SIMPLES E EFICIENTE RECURSO

A adoção de personagens-instrutores em
materiais didáticos é bastante comum. Regra
geral, eles são utilizados para orientar os estudos,
reforçar conceitos, aplicar exercícios. E assim,
tornam-se eficazes companheiros de estudo,
pois cativam, motivam, fazem companhia ao
leitor-treinando, substituindo e representando o
instrutor ou comunicador presencial.
USO DE DIVERSOS PERSONAGENS

Além dos recursos de ensino-aprendizagem
geralmente utilizados, lições, exercícios, dicas e
instruções podem ser ministrados por mais de um
personagem, com variadas funções. Desse
modo, eles se revezam ao longo dos módulos de
ensino para mudar o ritmo da aprendizagem,
estabelecer interação e orientar as lições e
exercícios.
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INSTRUTOR GUIMA

Essa pois é a função do INSTRUTOR GUIMA*, que já
vem atuando linhas acima, e de outros que
certamente vão surgir ao longo destas páginas
eletrônicas e outros textos do APRENDIZADO
ESPÍRITA.



Antônio Carlos Guimarães é tratado por
GUIMA desde menino. Se você quer saber
a razão, confira este texto:
https://goo.gl/KvyUWA
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MAPA MENTAL – ESTRUTURA DO SITE APRENDIZADO ESPÍRITA
Original em:
https://goo.gl/1eMkTr
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MAPA MENTAL – VISÃO DO “SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA”
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Original em:
https://goo.gl/dmzvU
A

