Mapa mental “Gestão do Saber Doutrinário Espírita”
Sites de instituições, portais espíritas,
pesquisas eletrônicas, download de livros,
cursos e estudos, materiais de referência
eletrônicos, fóruns de discussão ou de
aprendizagem virtual

FONTES DE
PESQUISAS
ELETRÔNICAS

Ferramentas: Estudo e discussão
em grupo, Método do caso,
Comunidades de Aprendizagem
Virtual, Relatos de Experiências,
Melhores Práticas, Manualização,
Gestão de Reuniões e Encontros

AVA (Moodle)

Gestão da
Informação e
do
Conhecimento

Intranet
Acesso a informações
doutrinárias de
qualidade

Internet

Tecnologia da Informação
Biblioteca,
Clube do livro

Know-how e
expertise

Como
documentar

Como
organizar

Como
disponibilizar

Estudo
sistematizado
Estudo
pessoal

Como mapear?

Valores e
emoções

Palestras
públicas

Onde está?

TÁCITO:
nas pessoas

Do TÁCITO
para o EXPLÍCITO
A interação social –
presencial e/ou
mediante
ferramentas
tecnológicas contribui para a
socialização do
conhecimento

E-mail, blog, fórum, grupo de discussão,
textos e artigos, palestras e cursos virtuais

Redes sociais

Repositórios: computadores, bibliotecas (livros,
documentos, manuais), arquivos informatizados
(programas, mídias eletrônicas), acervos (filmes,
vídeos, áudios, fotos), teses, atas, partituras,
peças teatrais, obras raras e de referência,
originais de livros, diretrizes, programas,
estrutura organizacional.

Ideias e
aptidões

Localizar a
informação/conhecimento
classificar, sumarizar, filtrar e
apresentar para exploração
coletiva

EXPLÍCITO:
nas
instituições

SABER
DOUTRINÁRIO
ESPÍRITA
Conjunto de

Culturas e
diretrizes
Métodos e
manuais
Documentação e
sistemas

Fonte: Aprendizado Didático de Espiritismo – ADE - © Antônio Carlos Guimarães

Informações e
conhecimento
Experiências e
Práticas
Procedimentos
e técnicas

Aprendizado
doutrinário de
adeptos

Formação de
Formadores

Formação de
evangelizadores,
doutrinadores,
atendentes e expositores
Iniciativa
pessoal
Preparação
nas
instituições

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.

Multiplicadores de técnicas, recursos e
instrumentos de ensino, aprendizagem,
documentação e pesquisa
Técnicas de: oratória, exposição e
apresentação em público, trabalhos em
grupos, preparação de materiais didáticos,
instrutoria, tutoria on-line, gestão da
informação e do conhecimento,
metodologia científica
Projeto de Comunidade Espírita

Curioso projeto de Kardec, de 1862, divulgado
na Revue Spirite de 1º. Janeiro de 1907.
Fonte: Reformador de fevereiro de 1978.

