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Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a
razão em todas as épocas da humanidade (KARDEC)
Essa obra gigantesca (o Espiritismo) é a plataforma
do futuro, o alicerce e o plano de um novo mundo, de
uma nova civilização. Seria absurdo pensar que
podemos dominar esse vasto acervo de
conhecimentos novos, de conceitos revolucionários,
através de simples leituras individuais, sem método
e sem pesquisa (H. PIRES)
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Estudar Kardec, sentir Kardec – como aconselham
Emmanuel e Bezerra de Menezes – é indispensável
para avançarmos com base segura ao encontro do
Cristo em nós, certos que a Evolução é lei
imperativa da vida que não dispensa o nosso
esforço (DEOCLÉCIO DE DEMÓCRITO)
Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita,
quais são realmente a sua função e a sua
significação, o Espiritismo seria o mais importante
movimento cultural e espiritual da Terra (H. PIRES)
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1. APRESENTAÇÃO
Estas páginas resumem um método pessoal de estudo, que foi construído aos poucos, à vista de modestas observações,
pesquisas e anotações que venho fazendo nas minhas tarefas espíritas e nas leituras solitárias de obras doutrinárias, e
visam a propor um método bem simples para estudo da Espiritismo.
Ao longo dos anos, fui desenvolvendo alguns recursos e ferramentas, que formam um conjunto, a meu ver útil para o
trabalho artesanal de ler, observar e anotar muito, como nos recomendou o escritor e expositor espírita Deolindo
Amorim.
Não se pense que o avanço tecnológico – textos on-line, e-books, editores de textos – superou o caminho acima, apontado
por Amorim. A informática e a internet mudaram a forma de ler, de observar, de pesquisar, de anotar, agilizando e
facilitando enormemente as tarefas, mas não dispensam o trabalho árduo e paciente de quem se propõe a estudar e
aprender com método.
Este método de estudos propõe o uso dos seguintes recursos: guia de estudos, índice da obra básica, fichas de estudo e
leitura, arquivo de documentação pessoal.
E, claro saliente-se que todos esses recursos e técnicas de livros, papéis, anotações e arquivos podem ser adaptados à
tecnologia virtual. Na verdade, no trabalho intelectual, esses dois mundos – o físico e o virtual – são complementares, e
devem conviver e se ajustar harmonicamente.1
O PRIMEIRO CAPÍTULO cuida de noções gerais da documentação bibliográfica, do meio físico e eletrônico: livros, revistas,
apostilas, folhetos, artigos de jornal, publicações acadêmicas, etc., e dos registros metódicos de seu estudo.
Um breve tópico registra flashes de documentação bibliográfica produzida por autores espíritas e principalmente por
Kardec, o grande codificador.
No SEGUNDO CAPÍTULO, apresentamos um GUIA DE ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA (GEDE), que desenvolvi ao longo
de anos de prática da doutrina espírita. O guia abrange todo o corpo doutrinário do Espiritismo e espelha minha visão e
minha compreensão da doutrina.2
Aqui faço breve referência aos livros introdutórios do Espiritismo pela sua síntese e importância na compreensão
doutrinária.
No TERCEIRO CAPÍTULO, descrevo a organização do fichário de leitura, falo de técnicas de apontamento, fichas de estudo
e arquivos de documentação e de vocabulário e do arquivo em fichário escolar.
Finalmente, o quarto capítulo trata do ÍNDICE GERAL DA OBRA BÁSICA (IGOB), que permite, num só lance, ver todos os
índices da obra básica (LE, EV, LM, CI e AG) dispostos no triplo aspecto de ciência, filosofia e religião.3
Trata-se, em síntese, de uma sugestão para estudo do Espiritismo de forma metódica e com técnicas de organização e
documentação pessoal.
Antônio Carlos Guimarães - http://www.aprendizadoespirita.net

1

Veja o e-texto FERRAMENTAS ELETRÔNICAS PARA ESTUDAR, ENSINAR E DIVULGAR O ESPIRITISMO, disponível em:
http://www.aprendizadoespirita.net/ebooks.php
2

Veja o e-texto GUIA DE ESTUDOS DA DOUTRINA ESPÍRITA (GEDE), disponível em: http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/5480781.pdf

3

Veja o e-texto ÍNDICE GERAL DA OBRA BÁSICA (IGOB), disponível em: http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/5480785.pdf
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2. A DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Introdução
A documentação bibliográfica é prática indispensável para atender à tempestividade e à fácil localização da
informação, em todos os setores da atividade humana. Por meio de técnicas modernas, nascidas da pesquisa
e da experiência de incontáveis estudiosos da metodologia científica, o trabalhador intelectual – esse
consumidor de informações – pode organizar seus estudos e se documentar sistematicamente com precisão.

2.2. Conceito
Sobre a documentação bibliográfica, anotemos este primeiro conceito:
A documentação bibliográfica é formada pelo registro de informações específicas sobre livros, revistas, apostilas,
artigos de jornais e revistas, folhetos, teses, etc.
Ela deve ser feita à medida que o estudante vai tomando contato com os diferentes textos ou com informações
sobre determinados trabalhos escritos, tais como críticas, resenhas, apresentações etc. sobre determinado livro
ou assunto que possa ser de interesse imediato ou mediato para sua atividade intelectual. 4

Essa documentação metódica é uma forma clássica de estudo. A seguir, vejamos outros autores a respeito
desse tema.

2.3. A técnica de documentação como forma de estudo
SEVERINO (1986) diz que:
O estudo e a aprendizagem em qualquer área do conhecimento são plenamente eficazes somente quando criam
condições para uma contínua e progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados. A assimilação, por sua
vez, precisa ser qualitativa e inteligentemente seletiva, dada a complexidade e a enorme diversidade das várias
áreas do saber atual.
............................
“O estudante tem de se convencer de que sua aprendizagem é uma tarefa eminentemente pessoal.
............................
“O saber constitui-se pela capacidade de reflexão no interior de determinada área do conhecimento.
A reflexão, no entanto, exige o domínio de uma série de informações. O ato de filosofar, por exemplo, reclama
um pensar por conta própria que é atingido mediante o pensamento de outras pessoas. A formação filosófica
pressupõe, dialética e não mecanicamente, a informação filosófica.
............................

4

GALIANO, Guilherme. O método científico, p. 101, HARBRA, SP, 1979.
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Assim sendo, a posse de informação completa de sua área de especialização e razoável nas áreas afins, assim
como certa cultura geral, é uma exigência para qualquer estudante (...)
............................
Essa informação só se pode adquirir através da documentação realizada criteriosamente.
............................
Não traz resultados positivos para o estudo ouvir aulas, por mais brilhantes que sejam, nem adianta ler livros
clássicos e célebres. Isso só tem algum valor à medida que se traduzir em documentação pessoal, ou seja, à
medida que esses elementos puderem estar à disposição do estudante, a qualquer momento de sua vida
intelectual.
A prática da documentação pessoal deve, pois, tornar-se uma constante na vida do estudante: é preciso
convencer-se de sua necessidade e utilidade, colocá-la como integrante do processo de estudo e criar um
conjunto de técnicas para organizá-la.5

2.4. Hábitos e técnicas práticas de documentação pessoal
São da lavra de SALOMON (1978) estas observações:
A explosão bibliográfica e a necessidade de se obter a informação exata no lugar e momento exatos
provocaram o aparecimento da documentação como técnica de nossos dias (...) Antes mesmo do
aparecimento dos “técnicos da informação” e dos “informadores científicos”, o trabalhador intelectual
praticava a atividade de documentar-se dentro de seus recursos e mediante técnicas criadas por
ensaio-e-erro. Hoje é possível aliar esta iniciativa às principais técnicas modernas adaptadas para
atender às necessidades do estudante e do trabalhador intelectual.
............................
A documentação pessoal deve ser uma constante na vida do estudante e do trabalhador intelectual. A
labilidade da memória humana e a frequência de comunicações, informações e consultas, a que estes
estão sujeitos, constituem as razões fundamentais de nossa afirmação.
............................
Convença-se, pois, o estudante (...) que a documentação pessoal é uma consequência das atividades
intelectuais (...) Constitui, ao lado da biblioteca particular, verdadeiro instrumento de trabalho (...)
A decorrência do exposto, em termos práticos de documentação pessoal é simples:




convencer-se de sua necessidade e utilidade;
colocar esta atividade como integrante do processo de estudo e hábito de leitura;
adotar um método conjunto de técnicas para organizar sua documentação de maneira
produtiva.6

5

SEVERINO, Antônio. Metodologia do trabalho científico, p. 109/11, passim. CORTEZ EDITORA, SP, 1986.

6

SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia, págs. 105/107 passim. INTERLIVROS, 1978.
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2.5. A documentação espírita
É o codificador quem, desde a fundação do Espiritismo, assinala a importância do estudo metódico do
Espiritismo:
Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo
deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma
outra ciência, ser aprendido a brincar. (KARDEC, O livro dos médiuns, do método)
Por mim pessoalmente muito pouco me inquietaria, se meu nome não estivesse de agora em diante ligado
intimamente à história do Espiritismo. Por minhas relações, naturalmente, possuo a respeito os mais numerosos
e autênticos documentos que existem; pude acompanhar a doutrina em todo o seu desenvolvimento, observarlhe todas as peripécias, como lhe prever as consequências. (KARDEC, Allan. Revista Espírita, 1862, p. 179)
(Grifamos.)

Também os autores clássicos do Espiritismo explicitaram sua metodologia:
Agradeço sentidamente o livro do qual me anuncia a remessa e que não tardarei em receber. SOU UM
GRANDE ARQUIVADOR, DE FATO, e aquele que envia livros, opúsculos, retalho em jornal contendo fatos bem
documentados, rende-me pessoalmente um significativo serviço, e o faz por tabela à causa também.
(BOZZANO, Ernesto. Carta a Carlos Imbassay, em data de 08/07/1927. In O Clarim, de 15/09/1983)
Alguns (...) colaboradores que não conhecem, conhecem mal ou fingem desconhecer a doutrina
palingenésica, talvez não façam o esforço necessário para se documentar ou responder com imparcialidade.
(GELEY, Gustave. In Resumo da Doutrina Espírita, p. 145/46, Lake, SP, 1975).
Carlos Imbassahy possuía cadernos onde anotava passagens, citações etc., de que se servia para os seus
trabalhos intelectuais. (MARIA IMBASSAY. In O Clarim, entrevista sobre as atividades espíritas do marido)

Desse panorama histórico, vê-se que na Doutrina Espírita a pesquisa científica e bibliográfica aparece
suportada por metódica documentação.
2.6. Kardec, um sistematizador
Na fase de sua vida anterior ao Espiritismo, Kardec escreveu obras didáticas, fundou e dirigiu instituições de
ensino, desenvolveu projetos de reforma da instrução e prestou serviços à Universidade de França, como
diretor de estudos. Em 1847, apresentou um projeto de reforma da lei de ensino, no qual demonstrava a
necessidade da adoção das obras clássicas na Universidade e orientava a redação dos compêndios escolares.
Em 1843, na introdução do seu Catecismo Gramatical da Língua Francesa escreveu: a clareza e a simplicidade
são os principais méritos de uma obra destinada a principiantes.
Nessa sua fase de educador, divulgou os métodos e as práticas de estudos de Pestalozzi, seu mestre em
Yverdun, Suiça, onde estudou. Como professor, pedagogo e escritor fez uso de avançada tecnologia
metodológica e pedagógica, aplicando-a na criação e difusão de métodos apropriados à transmissão do
conhecimento, no ensino da Matemática, da História, da Biologia, da Química, da Gramática, para principiantes
e para universitários. Nas obras editadas nesse período, já podemos ver a capacidade de raciocínio metódico,
o notável poder de síntese, o documentador sistemático. Esses anos de atividades pedagógicas foram o campo
de experiências e de preparação daquele que se tornaria um SISTEMATIZADOR ABSOLUTO – qualidade singular
do missionário do Espiritismo.
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E não foi diferente a sua fase espírita. Ficaram consignadas em suas obras indicações do seu gênio
sistematizador:
Em nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de mil centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos
pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece.
(KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução)
Muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos (...) Fizemos o seu exame e classificação, e não
fiquem admirados da impossibilidade de publicá-las todas, quando souberem que além das já publicadas, há mais
de três mil e seiscentas que, por si sós, teriam absorvido cinco anos completos da revista, sem contar um certo
número de manuscritos mais ou menos volumosos... (KARDEC, Allan. Revista Espírita, 1863, p. 153)
Também importa saber por que meios pode triunfar, e quais as pessoas que, por seu zelo, seu devotamento, sua
abnegação, terão contribuído eficazmente para a sua propagação. Aqueles cujos nomes e atos merecerem ser
assinalados para o reconhecimento da posteridade - é um dever que me impus – terão seus nomes inscritos nas
minhas fichas. (KARDEC, Allan. Revista Espirita, 1862, p. 179)
Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas, e muitas vezes remodeladas no
silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, que apareceu em 18 de abril
de 1857. (KARDEC, Allan. Obras Póstumas)
Preferimos aguardar a reimpressão do livro para fundir tudo junto, e aproveitamos o ensejo para empregar na
distribuição dos assuntos uma ordem bem mais metódica, ao mesmo tempo que suprimimos tudo quanto fosse
repetição inútil. (KARDEC, Allan. Revue Spirite, 1860, p. 96 do original francês)
Convencido da verdade desta doutrina, e do bem que ela está convocada a produzir, tratei de lhe coordenar os
elementos; esforcei-me por torná-la clara e para todos inteligível. (KARDEC, Allan. Revue Spirite, 1861, p. 356 do
original francês)
Outro trabalho consiste nas pesquisas bibliográficas. Existe um grande número de obras antigas e modernas, nas
quais se encontram testemunhos mais ou menos diretos em favor das ideias espíritas. Uma coleção desses
testemunhos seria tarefa muito preciosa, mas é quase impossível que seja feita por uma só pessoa. Ao contrário,
torna-se-ia fácil, se cada um quiser colher alguns elementos em suas leituras e estudos e transmiti-los à Sociedade
de Paris, que os coordenará. (KARDEC, Allan. Revue Spirite, 1861, págs. 383/84 do original francês)7

2.7. Kardec e a informática
Sobre esse tema, merece ser transcrito o que escreveu Krishnamurti de Carvalho Dias, no jornal Espiritismo e
Unificação (Santos,SP), número de Jan/Fev-1984, p. 5:
Kardec, professor de lógica, usou sempre metodologia claramente reconhecível como informática, um
caso curioso, pois o termo só iria ser criado um século depois.
Praticou processamento de dados, de modo natural, como um processador humano, biológico,
fazendo-se centro e alvo de um circuito inteiro de fontes informativas, donde partiam fluxos de dados,
as comunicações mediúnicas, os relatórios de pesquisas, de trabalhos, de experimentação.

7

O primeiro Catálogo de obras espíritas deve-se ao próprio Allan Kardec, que em 1869, sob o nome de Catalogue Raisonné des
Ouvrages Pouvant Servir à Une Bibliotéque Spirite. Há entre nós uma tradução da FEB e outra da Madras.
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Estava em 1864 em contato com cerca de mil centros. A Revue era uma forma de contactar milhares
de assinantes, em numerosos países e, por meio deles, acessar a realidade, por assim dizer, mundial,
quanto ao espiritismo.
Nada mais edificante do que ler a Introdução a O Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico
AUTORIDADE DA DOUTRINA ESPÍRITA onde descreve o seu princípio informático, critério, como lhe chamava.

3. O GUIA DE ESTUDOS

3.1. Um roteiro para orientar estudos e anotações
Qualquer pessoa que estude e/ou escreva sobre Espiritismo sabe da importância de ler e anotar com método.
Com efeito, vejam-se estas observações:
Como se sabe, uma das maiores dificuldades de quem lida com a Doutrina é localizar passagens que mais ou
menos conhece de memória, mas não se lembra onde leu. Para atender a tal necessidade sem trabalhosas buscas,
os índices analíticos se prestam admiravelmente. E pouca gente os utiliza devidamente. (CARVALHO, Lauro F.
Reformador, FEB, 1979).

Foi por isso que Crouzet resolveu organizar, para seu uso pessoal, um índice, pois, como pode observar, cada vez
que tivesse de pesquisar algum ponto especial teria de recomeçar a penosa exploração. (MIRANDA, Hermínio F.
In Introdução ao Répertoire du Spiritisme, de J. P. L. Crouze, FEB)

Só pude orientar-me nesse dédalo de fatos com o auxílio de um índice sistemático, composto à proporção das
minhas leituras; grupando-os sob diferentes rubricas, gêneros e subgêneros, segundo o valor de seu conteúdo e
as condições de sua produção, chegamos (por via de eliminação ou gradação) dos fatos simples a fatos mais
complexos, necessitando de uma nova hipótese.
..............................................................
As obras espiríticas, e, principalmente, os jornais, carecem completamente de índice sistemático. (...) Meu
trabalho será o primeiro ensaio desse gênero e espero que ele possa servir pelo menos de manual ou de guia
para a composição dos índices indispensáveis para o estabelecimento e verificação de todo o método crítico,
aplicado ao exame e à explicação desses fatos. (AKSAKOF, Alexandre. Animismo e Espiritismo, FEB)

(...) Mário Cavalcanti de Melo (era) um confrade estudioso e muito culto... (São seus) trabalhos eruditos, que
revelam a personalidade de um investigador meticuloso, paciente, afeito a lucubrações profundas em busca da
verdade espiritual, em seus onímodos aspectos. E, no entanto, seus livros não vendiam. (MIGUEL, Alfredo. In
Desestímulo aos escritores espíritas. Mundo Espírita, nº jan/1984)

O estudante espírita tem, como todo mundo, numerosos compromissos profissionais e familiares, e com a vida
apressada de nossos dias, pouco tempo sobra para a organização da documentação pessoal. Assim, muitas
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leituras, pesquisas e anotações espíritas acabam não sendo catalogadas e guardadas, e quando uma nova
ocasião suscita os mesmos assuntos, eles estão perdidos ou fora de ordem.
A falta de método nos estudos e a não sistematização da pesquisa bibliográfica dificultam o atingimento dos
objetivos de ensino-aprendizagem, acarretam desperdício de tempo e trazem a desorganização da
documentação de trabalho. Tal comportamento resulta em um estudo deficiente e em alguns inconvenientes,
como:





falta de visão conjunta dos pontos fundamentais e sua integração no
contexto da doutrina;
dificuldade de localização das fontes;
citações, pensamentos e artigos que se perdem;
procura dificultosa de assuntos de interesse.

Por outro lado, sabe-se que a doutrina oferece contribuição a todos os ramos do pensamento. Kardec, em A
Gênese, Capítulo I, nº 18, adverte que o Espiritismo toca a maioria das ciências, e no nº 55, in fine, esclarece
que o Espiritismo caminhando com o progresso jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe
mostrassem que está errado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma nova verdade for
revelada, ele a aceitará.
Nessa linha, o grande jornalista espírita Deolindo Amorim assim situava as relações do Espiritismo no quadro
dos conhecimentos humanos:
O Espiritismo tem pontos de contato com diversas ciências, não há dúvida alguma. Ora neste, ora naquele ângulo,
ora direta, ora indiretamente, quando estudado em profundidade e através de um plano bem formulado, o
Espiritismo leva suas decorrências a vários campos da cultura: a biologia, física, psicologia e outras ciências
fundamentais, por exemplo. Há também relações nas áreas das ciências sociais, desde que se atente bem para o
contexto humano da doutrina. (AMORIM, Deolindo. In Doutrina Espírita, p. 107, Círculo Espírita da Oração,
Salvador, 1993)

E o escritor espírita Hermínio Miranda no artigo A obra de Kardec e Kardec diante da obra, publicado na Revista
Reformador, da FEB, mar/1972, p. 51, afirma:
O Livro dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais de onde emergem inúmeras “tomadas” para
outras tantas especulações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas as grandes ideias da
humanidade pelos tempos afora, mas os Espíritos não realizam por nós o nosso trabalho. Em nenhum outro
cometimento humano vê-se tão claramente os sinais de uma inteligência consciente e preestabelecida
coordenação de esforços entre as duas faces da vida - a encarnada e a desencarnada. Tudo parece – e assim o
foi – meticulosamente planejado e escrupulosamente executado.

3.2. Guia de Estudos da Doutrina Espírita (GEDE)
Por tudo acima, e pelo caráter de síntese do conhecimento humano com que se apresenta o Espiritismo,
acreditamos que muitos temas levantados e discutidos hoje, em todas as áreas da atuação, se encaixam na
Codificação, e nela encontram alguma contribuição, algum esclarecimento, relativamente à contraparte
espiritual.
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Posta assim a questão, o GUIA DE ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA (GEDE), que apresentaremos logo à frente, serve
a todos os objetivos explicitados acima, quais sejam: (i) orienta a pesquisa e o estudo; (ii) metodiza e organiza as
anotações; e (iii) cataloga informações e textos dispersos.

Veja-se que não se busca com esse GEDE a um enciclopedismo absurdo e infuso; o fim almejado é que se
busque sempre ver, examinar e estudar assuntos e problemas, novos e velhos, sob o prisma da filosofia
espírita. Isso vai aumentar nossa cultura, nossa compreensão, e, consequentemente, nossa vivência espírita
no plano corporal.
No GEDE, os assuntos componentes da estrutura doutrinária do Espiritismo foram agrupados em 13 TEMAS,
divididos em 122 SUBTEMAS, nos quais se distribuem inúmeros ASSUNTOS/TÓPICOS. Muitos desses tópicos fazem
a ligação do pensamento doutrinário com temas atuais da vida humana, como sociedade, família, problemas
da civilização, pesquisas médicas, descobertas científicas, etc.
A estrutura e numeração seguidas pelo GEDE foram concebidas de maneira a permitir o ingresso de novos
assuntos, sempre que isso for necessário, sem prejuízo da estrutura lógica do plano.
O GEDE visa a dar maior eficácia, facilidade e rapidez nas pesquisas e anotações bibliográficas. Permite que se
substituam os temas por códigos na documentação pessoal, além de facilitar a memorização dos assuntos. Está
estruturado também para ingresso em programa de arquivo informatizado.
Mas o GEDE é apenas um instrumento de trabalho, não o trabalho já feito. É um plano orientador, um indicador
de pesquisa, que objetiva facilitar o acesso, de forma lógica e ordenada, à obra básica, simplificando sua
consulta e o seu estudo.
Nessa colocação, “todo assunto, toda nova indagação, cada ângulo ou prisma diversificado que surja, cada
elemento novo, colocação original, conceito, depoimento, traço inovador, a contribuição própria do usuário
na procura de dados ainda não conhecidos ou pouco estudados, os novos fatos, as sugestões e ângulos menos
comuns, tudo isso poderá ser sistematicamente anotado. ”
E também cada vez que se puder oferecer o resultado de uma reflexão profunda, clarear um assunto, indicar
um modo mais racional de entender certas questões, ou, em suma, trazer uma elucidação mais consentânea
com as exigências modernas, essa contribuição pode ser ordenadamente referida pelo GEDE. Assim lecionava
o grande Deolindo Amorim. Para mais informações sobre o GEDE , veja o APÊNDICE.

3.3. Livros introdutórios e de síntese
É de extrema ajuda para a compreensão do Espiritismo a leitura de livros de iniciação e de síntese; o próprio
Kardec a aconselha em O Livro dos Médiuns, Capítulo DO MÉTODO, quando diz:
Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, pela leitura de nossas obras, aconselhamos que as leiam
nessa ordem:
1º - O QUE É O ESPIRITISMO? Esta brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição
dos princípios da Doutrina Espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto
dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. (...)
Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais
aprofundado.
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Os livros de síntese e de introdução ao Espiritismo, disso sabia o professor Rivail, são fundamentais para os
neófitos da doutrina, e mesmo para os já iniciados, pois evitam a dispersão e a fragmentação do conhecimento
já adquirido. Por isso Kardec lançou obras de síntese, mesmo após a edição de O Livro dos Espíritos.
Esses livros introdutórios acham-se editados no Brasil pela EDICEL, de São Paulo, numa obra intitulada INICIAÇÃO
ESPÍRITA, que abrange três pequenos textos do Codificador: O Espiritismo na sua mais simples expressão: O que
é o Espiritismo; e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. O primeiro e o segundo desses últimos
opúsculos citados são também editados pela FEB, de Brasília, em volumes separados.
Ao dar uma notícia sobre o livro Iniciação Espírita, o escritor Herculano Pires realça sua importância afirmando:
Este volume (...) apresenta-nos o texto das obras de iniciação à Doutrina. Muitas espíritas pensam que esses
pequenos livros introdutórios não têm nenhum interesse. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo
metódico e, portanto, sério do Espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa essa opinião. Pelo
contrário, todos compreendem o valor permanente dessas páginas iniciáticas, que até mesmo os maiores
conhecedores do assunto devem reler e consultar periodicamente.
.............................
Ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nessa cartilha espírita muitos veteranos terão
o que aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática dessas súmulas, que servem ao mesmo tempo
para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e não raro chamar a atenção do estudante, do
professor e mesmo do mais profundo conhecedor para certos problemas que escaparam a uma apreciação
acurada.

4. O FICHÁRIO DE LEITURAS
4.1. A importância do fichário de leituras
As palavras do Espírito de Verdade – Amai-vos e instruí-vos! – representam para os espíritas, especialmente
aqueles ligados à tarefa da divulgação doutrinária, um comando poderoso, ao qual não se pode furtar. Mas
não se instrui convenientemente o diletante, aquele que se limita à leve leitura dos romances ou às espiadelas
ligeiras das obras da Codificação, e sim como leciona Deolindo Amorim:
Gostaríamos de ponderar aos (novatos) o seguinte: a erudição é muito importante, pois não se faz lastro de
informações sem ler, observar e anotar muito, mas é preciso que cada qual exercite a capacidade criadora,
fazendo suas indagações e elaborando seus próprios planos sem se contentar em tudo por tudo com o que já
está feito. Quando o espírito se habitua aos modelos convencionais e às ideias já consagradas, sem dar sequer
um passo para descobrir ou encontrar mais algum elemento de estudo e análise, cai na rotina, e a rotina estiola
os germes da criatividade. (AMORIM, Deolindo. Compilação e Criatividade. Mundo Espírita, jan/1984)

Talvez a maioria de nós não precise chegar aos extremos de um Cavalcanti de Melo, de quem dizia Carlos
Imbassay:
Mário matava o tempo consultando os velhos pensadores, e o seu jogo de paciência consistia em tirar livros,
abrir livros e espalhar aquilo tudo, numa desordem incrível, o que fazia sua mãe e irmã passarem pelo quarto
sem coragem de espiar para dentro, horrorizadas com aquele cataclismo duplamente bíblico: por ser da Bíblia e
por ser de livros. (IMBASSAY, Carlos. Prefácio ao livro Como os teólogos refutam, de Mário Cavalcanti de Melo)
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E muito menos de um Bruno Bertoco que vivia a esmiuçar
como um velho rabino judeu de há dois ou três mil anos, metido na furna de uma sinagoga, pequenas passagens
das Escrituras numa Jerusalém pastoril. Lembramo-nos do rabino ÁKIBA, tão minucioso, que conseguia tirar, de
uma simples vírgula da Torá, nada menos do que dez sentenças. Essa exegese microscópica nos dá arrepios. Não
estamos mais no tempo sem pressa das civilizações agrárias, mas no tempo acelerado da civilização tecnológica.
E chegamos a pensar que Bertocco perde inutilmente o seu tempo. (PIRES, Herculano. Prefácio do livro
Cristianismo Redivivo, de Buno Bertocco)

Mas a verdade é que informação, conhecimento e cultura doutrinária extraem-se dos livros, das pesquisas
atentas, das conversações inteligentes, dos estudos em grupo, das anotações metódicas. Não há outro
caminho.

4.2. A arte de tomar apontamentos
Para esse ponto é bastante esta lição de Angelo Salvador:
Selecionado o conteúdo pertinente ao assunto, o pesquisador está em condições de recolher o material válido
(...)
A coleta propriamente dita, das seleções, é feita mediante a tomada de apontamentos. “A tinta mais pálida é
melhor que a memória mais fiel”, afirma a velha sabedoria chinesa. Há que ler pouco relativamente ao que se
escreve, e há que reter pouco relativamente ao que se lê. Contudo, é preciso assegurar a retenção e o
aproveitamento do pouco que se quer conservar. Em face da massa infinita das publicações escritas, há de se
selecionar o que se deve ou necessita ler. Ora, é impossível reter tudo o que se lê; aliás, não é necessário, mesmo
porque sobrecarregar a memória é prejudicial ao pensamento. Para suprir as necessidades, há de se lançar mão
de apontamentos, que são uma espécie de memória exterior, memória mecânica ou “memória de papel”,
segundo a expressão de Schopenhauer.
............................
Tomar apontamentos é transladar, formal ou conceptualmente, os dados, fatos ou proposições notáveis de uma
fonte, oral ou escrita, para um caderno, pasta ou ficha de uso pessoal.
............................
Para agir com eficiência, sem perdas de energia e de tempo, é oportuno obedecer a certa ordem na tomada de
apontamentos: [a] Partir sempre da colocação de um problema (...) [b] Tomar notas somente depois de ler
criticamente todo o texto (...) [c] Em seguida, dar-se ao trabalho mecânico de escrever as anotações em fichas. É
tarefa penosa para os experimentados e quase intolerável para os principiantes.
............................
(Passemos a examinar as características que os apontamentos devem possuir). Carter Alexander e Arvid Burke
(Métodos de investigação, Washington, UNION PANAMERICANA, 1962, págs. 130-132) apresentam as seguintes
características de um bom apontamento:




Um bom apontamento é mais que um mero assunto ou um esboço de tema.
Um bom apontamento é tão preciso que não deixa dúvida sobre seu significado.
Um bom apontamento possui todos os dados necessários para voltar rapidamente à sua fonte
original.
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Um bom apontamento tem um encabeçamento bem definido.
Um bom apontamento é o que é feito com pensamento de que o material será incorporado no
trabalho. (SALVADOR, Angelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica, págs.
106/111 passim. SULINA, Porto Alegre, 1982)
12

4.3. A ficha de estudos
É importante lembrar: o fichamento pode ser feito em um caderno ou em fichas compradas numa papelaria. Após entrar
na era da informática, abandonei os cadernos e passei a fazer o fichamento diretamente no computador, o que facilita
muito no momento de redigir o texto final.
(MIRIAN GOLDENBERG. A ARTE DE PESQUISAR: COMO FAZER PESQUISA QUALITATIVA EM CIÊNCIAS SOCIAIS)

Para GALLIANO,
A ficha deve funcionar como lembrete; portanto, oferecer apenas informações resumidas. Se bem feita e
indicando corretamente as fontes, tudo que se deseja dela é que seja breve, mas suficientemente clara para
permitir a compreensão de seu conteúdo em consulta realizada muito tempo depois da anotação. (GALIANO,
Guilherme, já citado)

Para essa finalidade, são sugeridas no APÊNDICE duas FICHAS DE ESTUDO, que vamos utilizar na construção do
FICHÁRIO DE LEITURA. Uma pautada e outra sem pauta. Aquela para textos que podem ser complementados a
qualquer tempo, à medida dos novos estudos, porque possui espaços laterais apropriados; esta, indicada para
quadros sinóticos, gráficos, diagramas, esquemas, etc.
As fichas são em tamanho oficio A 4, pois se destinam a transcrições e a resumos mais ou menos extensos.
Devem ser arquivadas em fichários escolares, haja vista que estes facilitam a catalogação, a conservação e o
transporte das fichas.
As informações extraídas da leitura e do estudo da documentação espírita serão analisadas, codificadas,
sintetizadas ou resumidas, e depois criteriosamente transcritas ou referidas nas fichas correspondentes; estas
devem, em seguida, ser catalogadas. O ordenamento de todo esse processo é feito pelo GUIA.
Dessa forma, vamos anotando contribuições próprias, construindo e reconstruindo informações, criando e
recriando ideias. Pesquisando, analisando, refletindo, desenvolvendo a compreensão própria e a capacidade
de discernimento. Enfim, crescendo intelectual e espiritualmente.

4.4. A ficha de arquivo de documentação
Como lecionada GALLIANO,
a documentação geral não é feita em fichas, mas em pastas. Sua função é a organização e a preservação de
documentos extraídos de fontes poucos acessíveis ou perecíveis. RECORTES DE JORNAIS E REVISTAS, CÓPIAS
XEROCADAS DE CAPÍTULOS, TRECHOS DE APOSTILAS E LIVROS ESGOTADOS, FOLHETOS, TABELAS, ESTATÍSTICAS,
MAPAS, GRÁFICOS, ETC., tudo isso constitui documento complementar da biblioteca pessoal e deve ser
cuidadosamente montado em folhas brancas de papel de formato ofício. Essas folhas serão então organizadas
em pastas e devidamente catalogadas por assunto. Sempre que for o caso, devem ter registro em ficha de
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documentação bibliográfica ou temática para classificação no fichário. (Grifamos.) (GALLIANO, Guilherme.
Método Científico, HARBRA, SP, 1979).

Para atender à orientação supra, apresentamos no APÊNDICE um modelo de FICHA DE ARQUIVO DE
DOCUMENTAÇÃO, vinculada tematicamente ao GUIA DE ESTUDOS e no formato da FICHA DE ESTUDOS.
13

4.5. A ficha de Vocabulário Técnico e Espírita
A necessidade de se estabelecer termos próprios para o estudo da doutrina foi posta assim, por Kardec:
Para coisas novas são necessárias palavras novas, assim o exige a clareza de linguagem, para evitar a confusão
inseparável do sentido múltiplo dos termos iguais. (KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, Introdução)
As manifestações espíritas são origem de uma multidão de ideias novas que não puderam encontrar
representação na linguagem usual; elas têm sido expressas por analogia, como acontece no início de toda ciência.
Daí a ambiguidade dos vocábulos, origem de intermináveis discussões.

Mais à frente, julgou importante criar um vocabulário para o Espiritismo:
(Foi para) pôr em ordem essas ideias novas e ainda confusas que nos dispusemos, em primeiro lugar, a inventariar
todas as palavras que se referem, direta ou indiretamente, à doutrina espírita, oferecendo a respeito delas,
explicações sucintas, porém suficientes para fixar as ideias. A ciência espírita deve ter o seu vocabulário como
todas as outras ciências. Para compreender uma ciência é preciso, em primeiro lugar, compreender-lhe a
terminologia. (KARDEC, Allan. Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, Introdução. Comentário sobre
o Vocabulário Espírita, que incluiu na obra. EDICEL, 1979)

Outro autor espírita fala da evolução da terminologia:
Em Espiritismo, a terminologia evolui, porque a doutrina é progressiva. Assim, a própria terminologia da
parapsicologia se incorpora facilmente ao Espiritismo, sem que a linguagem simples de Kardec seja substituída.
(ESPESCHIT, Antônio. Moderno Dicionário Espírita, Introdução, DGF EDIÇÕES, 1987)

Note também que José Marques Mesquita criou um Elucidário, explicando inúmeros termos e expressões
utilizados por André Luiz na obra Evolução em dois mundos. 8
Em razão de tudo isso, incluímos no GUIA DE ESTUDOS, no tema OUTROS TEMAS ESPÍRITAS, O SUBTEMA 13.9 –
VOCABULÁRIO TÉCNICO E ESPIRITA, com vista à confecção de fichas para o alinhamento de palavras fundamentais
ao estudo e compreensão da doutrina espírita. A anotação de palavra nova ou desconhecida e de seu
significado deve ser feita à medida dos estudos e leituras. Assim, ao mesmo tempo que vamos criando um
conjunto personalizado de conceitos, definições, categorias, aumentamos nosso domínio vocabular e
beneficiamos nossas atividades de leitura e de redação. Um modelo desta ficha está no APÊNDICE.

8

MESQUITA, José Marques. Elucidário de Evolução em dois mundos. PIEDADE, SP, CULTURESP, s/d
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5. O ÍNDICE GERAL DA OBRA BÁSICA (IGOB)
Pouco meses antes de seu desencarne, Kardec anotou:
Propúnhamos publicar, com o último número deste ano, um índice geral alfabético de todos os assuntos tratados,
quer na Revista, quer em outras obras, de maneira a facilitar as buscas. Mas esse trabalho, muito mais
considerável do que supúnhamos, para ser completo, não pôde ser terminado em tempo hábil. (KARDEC, Allan.
Revista Espírita, dez/1868)

Noutro ponto da Codificação, Kardec afirmou:
O Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o das manifestações; o dos princípios de filosofia e moral
que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. (KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, Conclusão, VII)

A essa afirmativa Hermínio Miranda aduziu:
Kardec viu com clareza a extensão e a profundidade do problema. O acervo de informações que os Espíritos lhe
transmitiram continha todos os elementos necessários ao equacionamento da dificílima incógnita humana. Para
fins de método, resolveu ele distinguir três aspectos no corpo doutrinário do Espiritismo: havia nele uma filosofia,
havia ali um evidente aspecto científico e lá estavam as óbvias implicações religiosas. (MIRANDA, Hermínio C.
Reformador, ago/1973, p. 247)

Pois bem, tendo por base o que expusemos linha acima, elaboramos um ÍNDICE GERAL DA OBRA BÁSICA (IGOB), que
se apresenta dividido em CIÊNCIA, FILOSOFIA E RELIGIÃO, em razão da tradição que distingue esse tríplice aspecto no
corpo doutrinário do Espiritismo. E tomamos como ponto de partida o índice de ÍNDICE DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS,
tendo em vista a tese de que
O LIVRO DOS ESPÍRITOS não é (...), apenas, a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação. Porque é seu
próprio delineamento, o seu núcleo central e ao mesmo tempo o arcabouço geral da doutrina. Examinando-o,
em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem
do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. (PIRES, José
Herculano. Introdução de O Livro dos Espíritos, LAKE, SP)

Com razão, José Herculano Pires aponta, em alguns capítulos do LIVRO PRIMEIRO E LIVRO SEGUNDO de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, uma parte que se refere aos princípios da FILOSOFIA ESPÍRITA.
Noutro passo, informa o ilustre escritor que O LIVRO DOS MÉDIUNS é a sequência natural de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, e
trata especialmente da parte experimental da doutrina, tendo a sua fonte no LIVRO SEGUNDO, CAPÍTULOS VI, VII, VIII,
IX, X E XI. A matéria contida nesses tópicos é reorganizada e ampliada em O LIVRO DOS MÉDIUNS, principalmente a
referente ao capítulo nono: INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPÓREO.
O LIVRO DOS MÉDIUNS é considerado o Livro Científico do Espiritismo.

Prossegue Herculano Pires, informando que O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO é uma decorrência natural de o
LIVRO III, em que são estudadas as leis morais. Com efeito, esse tópico de O LIVRO DOS ESPÍRITOS trata da aplicação
dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da
caridade. O LIVRO TERCEIRO, DO CAPÍTULO I AO XII DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS seria a fonte do citado EVANGELHO.
Este livro resume as Leis Morais da Doutrina.
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No LIVRO QUARTO, ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES, CAPÍTULOS I E II, DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS, em que são estudados os problemas
referentes às penas e gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a
análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne, e os do paraíso, inferno e purgatório, estaria a
origem de O CÉU E O INFERNO.
O livro A GÊNESE, OS MILAGRES E AS PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO se relaciona ao LIVRO PRIMEIRO, CAPÍTULOS II, III E IV, E AO
LIVRO SEGUNDO, CAPÍTULOS IX, X E XI, assim também com as partes do LIVRO III que tratam dos problemas genésicos e
da evolução física da terra.
Esse livro é o que se ramifica de forma mais difusa, na estrutura de O LIVRO DOS ESPÍRITOS.
Os livros introdutórios como O PRINCIPIANTE ESPÍRITA E O QUE É O ESPIRITISMO?, que não se incluem propriamente na
Codificação, decorreriam da INTRODUÇÃO E DOS PROLEGÔMENOS DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS.
Dessa forma, no presente ÍNDICE GERAL DA OBRA BÁSICA (IGOB), os diferentes assuntos componentes da estrutura
da doutrina espírita foram agrupados sob o mesmo TEMA BÁSICO, segundo o tríplice aspecto de
1.
2.
3.

FILOSOFIA
CIÊNCIA
RELIGIÃO

e distribuídos, a partir do índice de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, segundo a tese do Prof. Herculano Pires, exposta acima.
Mantivemos o mesmo texto dos índices originais confeccionados por Allan Kardec.
Como OBRA BÁSICA consideramos os seguintes livros, editados pela LAKE, e, a maioria, traduzidos por José
Herculano Pires:








LIVRO DOS ESPÍRITOS
O LIVRO DOS MÉDIUNS
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
O CÉU E O INFERNO
A GÊNESE, OS MILAGRES E AS PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO e
OBRAS PÓSTUMAS.

Para mais informações sobre o IGOB, veja o APÊNDICE.
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MIRANDA, Hermínio C. Reformador, ago/1973, p. 247
SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia, págs. 105/107 passim. INTERLIVROS, 1978.
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7. APÊNDICE
7.1. GEDE

O GUIA DE ESTUDOS DA DOUTRINA ESPÍRITA está disponível neste link:
http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/5480781.pdf
7.2. IGOB

O ÍNDICE GERAL DA OBRA BÁSICA (IGOB) está disponível neste link:
http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/5480785.pdf
7.3. MODELOS DE FICHAS

A seguir, nas páginas 17 e 18, estão os modelos das seguintes fichas:





Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

de estudos pautada
de estudos em branco
de vocabulário doutrinário e técnico
de arquivo de documentação
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