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Esta obra, ora publicada pela EVOC – Editora Virtual O Consolador, é de
autoria de Antônio Carlos Guimarães, autor dos e-books Gestão do
Conhecimento e Doutrina Espírita, publicado por esta editora em 2013, e
de Ferramentas eletrônicas para estudar e divulgar o Espiritismo, lançado
em 2018, também pela EVOC.

Pesquisa bibliográfica espírita compõe a Coletânea Aprendizado Espírita
que tem por objetivo disponibilizar em novos formatos os temas mais
relevantes divulgados no site APRENDIZADO ESPÍRITA NET - Textos e
ferramentas para aprender, ensinar e divulgar o Espiritismo, do mesmo
autor.
Nessa coletânea, os textos divulgados no site ganharam unidade e
exposição didática, reunidos nas seguintes dimensões: APRENDER,
ENSINAR e DIVULGAR – a ordem lógica do APRENDIZADO ESPÍRITA.

Cada uma dessas dimensões contém 3 fascículos, perfazendo a Coletânea
um total de 9 fascículos, dos quais três serão lançados pela EVOC:
►Fascículo n. 3 - Ferramentas eletrônicas para estudar e divulgar o
Espiritismo
► Fascículo n. 6 - Pesquisa bibliográfica espírita, e
► Fascículo n. 8 - Planificação e elaboração de palestras, sendo que cada
um deles corresponde, sequencialmente, às dimensões APRENDER,
ENSINAR e DIVULGAR, trilogia em que a Coletânea foi estruturada.

O fascículo ora lançado – Pesquisa bibliográfica espírita – é um roteiro
simples e prático para se efetuar uma pesquisa bibliográfica espírita visando
à composição de uma palestra. Com algumas alterações, ele serve também
para auxiliar na elaboração de um estudo ou de um artigo, por exemplo.
Exposto a passos didáticos e apoiado por um mapa mental, o roteiro indica:
a) as principais fontes de pesquisa de temas espíritas e onde encontrá-las:
obras básicas, mediúnicas, de autores encarnados, de referência, bem
como artigos, entrevistas, estudos, teses e outras fontes de pesquisa;
b) o material que deve ser coletado no levantamento bibliográfico para
compor as evidências e a argumentação do tema a ser desenvolvido;
c) os meios para exposição do assunto; e
d) a maneira de estruturar e expor o material pesquisado.

