
SCIENTOLOGY 
Fazer do Mundo um Lugar Melhor

Fundada e desenvolvida por L. Ron Hubbard, Scientology é uma filosofia
religiosa aplicada que oferece um caminho exacto através do qual qualquer um 
pode recuperar a verdade e simplicidade do seu eu espiritual.

Scientology é constituída por axiomas específicos que definem as causas
subjacentes e princípios da existência e uma vasta área de observações no campo
das humanidades, um corpo filosófico que se aplica literalmente à totalidade da 
vida.

Este vasto corpo de conhecimento teve como resultado duas aplicações da 
matéria: primeiro, uma tecnologia para o Homem aumentar a sua consciência
espiritual e atingir a liberdade procurada por muitos ensinamentos filosóficos
notáveis; e, segundo, um grande número de princípios fundamentais que os
homens podem aplicar para melhorar as suas vidas. De facto, nesta segunda
aplicação, Scientology oferece nada menos que métodos práticos para melhorar
todos os aspectos da nossa existência – meios de criar novos modos de vida. E é 
disto que provém a matéria sobre a qual você vai ler.

Compilado a partir dos escritos de L. Ron Hubbard, os dados aqui 
apresentados são apenas uma das ferramentas que se podem encontrar no Manual
de Scientology. Guia abrangente, o manual contém numerosas aplicações de
Scientology que podem ser utilizadas para melhorar muitas outras áreas da vida.

Neste livro, os editores acrescentaram aos dados uma breve introdução,
exercícios práticos e exemplos de aplicação bem-sucedida. 

Cursos para aumentar a compreensão e outros materiais para alargar os
conhecimentos estão à sua disposição na sua igreja ou missão de Scientology mais
próxima. Ender ços disponíveis no site www.scientology.org.e

Em Scientology são descritos muitos fenómenos novos acerca do Homem e da 
vida e por isso é possível que encontre nestas páginas termos com que não está
familiarizado. Estes são descritos quando aparecem pela primeira vez e no 
glossário no fim do livro.

Scientology é para aplicar. É uma filosofia prática, uma coisa que se faz.
Usando estes dados, pode alterar condições.

Milhões de pessoas que querem fazer alguma coisa pelas condições que vêem
à sua volta têm aplicado este conhecimento. Elas sabem que a vida pode ser
melhorada. E sabem que Scientology funciona.

Use o que ler nestas páginas para melhorar a si próprio e aos outros e também
o saberá.

IGREJA DE SCIENTOLOGY INTERNACIONAL



Pense nisto por um momento: durante todos os seus estudos alguém
alguma vez lhe ensinou como estudar algo?

Hoje em dia as pessoas terminam a sua escolaridade incapazes de
ler ou de escrever a um nível adequado para manterem um trabalho
ou para lidarem com a vida. É um problema enorme. Não é que as
matérias não se possam aprender; o que não se ensina é como aprender.
É o passo que falta em toda a educação.

L. Ron Hubbard preencheu esta profunda lacuna proporcionando
a primeira e única tecnologia de como estudar. Descobriu as leis nas
quais se baseia a aprendizagem e desenvolveu uma série de métodos
funcionais para qualquer pessoa aplicar. Chamou a este tema
“Tecnologia de Estudo”.

Esta tecnologia proporciona uma compreensão dos básicos da
aprendizagem e fornece formas exactas para vencer todas as
armadilhas que uma pessoa possa encontrar durante o estudo.

A tecnologia de estudo não consiste em leitura rápida nem em
truques de memória. Estas coisas não demonstraram elevar a
capacidade de alguém compreender o que estudou ou de melhorar o
seu nível de alfabetização. A tecnologia de estudo mostra como uma
pessoa estuda para compreender um tema, de forma a poder aplicá-lo.

Aqui abarca-se apenas uma pequena parte de todo o corpo da
Tecnologia de Estudo que o Sr. Hubbard desenvolveu. Apesar de tudo,
esta rápida visão geral contém fundamentos que pode utilizar para
estudar de forma mais efectiva. Com esta tecnologia qualquer pessoa
pode aprender qualquer tema. �
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pesar de toda a ênfase que se deu à educação na nossa
sociedade, é extraordinário darmo-nos conta de nunca
existiu uma verdadeira Tecnologia de Estudo ou uma
tecnologia de educação. Isto soa muito artificial, mas é
verdade. Existia uma tecnologia de escola, mas ela não
tinha muito a ver com educação. Consistia na tecnologia
de como ir à escola, como você é ensinado e como é exami-
nado, mas não havia nenhuma verdadeira tecnologia de

educação ou de estudo. Faltando uma tal tecnologia, as pessoas acham difícil
atingir as suas metas. Saber como estudar é de importância vital para qualquer
pessoa.

A primeira pequena porta que há que abrir para embarcar na tarefa do estudo
é a disposição para saber. Se essa porta permanece fechada, uma pessoa está,
então, sujeita a meter-se em coisas como um sistema de educação de memori-
zação total, palavra por palavra, que não resultará na obtenção de conhecimento
algum. Tal sistema produz apenas estudantes diplomados que possivelmente
podem papaguear factos, mas sem qualquer verdadeira compreensão ou capa-
cidade para fazer algo com aquilo que lhes foi ensinado.

Para que finalidade estuda entãouma pessoa?Até que clarifique issonãopode
fazer com que essa seja uma actividade sensata.

Alguns estudantes estudam para o exame. O estudante pensa para si mesmo,
“Como vou repetir isto quando me fizerem uma determinada pergunta?” ou
“Como vou passar no exame?” Isso é uma loucura completa, mas infelizmente
é o que muitos estudantes fizeram numa universidade.

Tome o exemplo do homem que tenha estado a edificar casas durante muito
tempo e que um dia tem um ajudante a quem acabam de ensinar na universidade
a construir casas. Fica louco! O indivíduo treinado academicamente estudou o
tema durante anos, no entanto não sabe nada acerca dele. E o homem prático não
sabe por que razão isso acontece.

A razão é que aquele que acaba de passar pela universidade estudou todos
os materiais para ser examinado neles; não os estudou para edificar casas. O
homem que esteve ali a trabalhar na prática não é necessariamente superior a
longo prazo; mas ele é certamente capaz de edificar casas porque todo o seu
estudo tem como base “Como vou aplicar isto para construir casas?” Cada vez

PORQUÊ ESTUDAR?

A
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que agarra num anúncio, em informação escrita ou qualquer outra coisa, ele
faz a pergunta à medida que vai lendo todo o material: “Como posso aplicar
isto àquilo que estou a fazer?”

Essa é a diferença básica e importante entre o estudo prático e o estudo
académico.

Esta é a razão de alguns fracassarem na prática depois de se terem graduado.

Em vez de olhar para os dados e pensar: “Será que isto vai sair no exame?”,
seria muito melhor que uma pessoa perguntasse a si própria  “Como posso
aplicar este material?” ou “Como posso realmente usar isto?”

Fazendo isto, uma pessoa tirará muito mais proveito daquilo que estuda e
será capaz de colocar mesmo em prática aquilo que estudar.

O Estudante Que Já Sabe Tudo

No tema da própria aprendizagem, o primeiro dado a aprender e o primeiro
obstáculo a vencer é: Você não pode estudar um tema se, para começar, pensa que
já sabe tudo acerca dele.

Um estudante que pense que sabe tudo o que há para saber acerca de um
tema não será capaz de aprender nada acerca dele.

Uma pessoa poderia estar já familiarizada com um tema por experiência ante-
rior e, tendo tido êxito nesse campo, tem agora a ideia de que sabe tudo acerca
dele. Se uma pessoa dessas fizesse então um curso sobre esse tema estaria a

través de um écran de “Já sei tudo acerca disto”.

Com esse obstáculo no caminho, uma pessoa pode ficar totalmente atolada
nos seus estudos e não progredir.

Isto é verdade para um estudante de qualquer tema.

Se uma pessoa pode decidir que ainda não sabe tudo sobre um tema e pode
dizer a si mesma: “Aqui está algo para estudar, vamos estudá-lo”, pode vencer
este obstáculo e ser capaz de aprender.

Isto é um dado muito, muito importante para qualquer estudante. Se ele
compreende isto e o aplicar, tem aberta, de par em par, a porta de acesso ao
conhecimento.
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AS BARREIRAS
AO ESTUDO

Ser um estudante com êxito requer, no entanto, mais do que apenas dispo-
sição para aprender. Existem realmente armadilhas e os estudantes têm que
saber como aprender efectivamente de modo a vencê-las.

Descobriu-se que há três barreiras concretas que podem bloquear a capacidade
de uma pessoa para estudar e, assim, a sua capacidade para ser educada. Estas bar-
reiras produzem de facto conjuntos diferenciados de reacções físicas e mentais.

Se uma pessoa conhecer e compreender o que são estas barreiras e como
manejá-las, a sua capacidade para estudar e aprender será aumentada em grande
medida.

A Primeira Barreira: A Ausência de Massa

Na Tecnologia de Estudo fazemos referência à massa e à significância de um
tema. Por massa queremos dizer os objectos físicos reais, as coisas da vida. A
significância de um tema é o que significa, ou as ideias ou a teoria do mesmo.

Tentar educar na aus ncia da massa com a qual a tecnologia estará
uro para um estudante.

Se estivesse a estudar tractores, a massa seria um tractor. Você poderia estudar
um livro com tudo acerca de tractores, como fazer funcionar os comandos, os
diferentes tipos de acessórios que se podem usar – por outras palavras, toda a
significância – mas, pode imaginar quão pouco compreenderia se nunca tivesse
realmente visto um tractor?

Tal ausência de massa pode realmente fazer um estudante sentir-se esma-
gado. Pode fazer com que se sinta encurvado, como que tonto, como que morto,
aborrecido e exasperado.

As fotografias ou os filmes podem ajudar porque representam uma promessa
ou esperança de massa. Mas se uma pessoa estuda tractores, a página impressa e
a palavra falada não são um substituto para um tractor de verdade!
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Não ter massa do que 
se está a estudar pode 
fazer com que o 
estudante se sinta 
encurvado, tonto, 
morto, aborrecido e 
exasperado. A página 
impressa não é um 
substituto para a 
massa real.

MASSA

SIGNIFICÂNCIA
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Educar uma pessoa acerca de uma massa que ela não tem e que não está
disponível, pode produzir algumas reacções físicas incómodas e que distraem.

Se você estivesse a tentar ensinar a alguém tudo acerca de tractores, mas
não lhemostrasse quaisquer tractores, nem lhe permitisse experimentar a massa
de um tractor, essa pessoa acabaria por sentir a cara esmagada, por ficar com
dores de cabeça e ter uma sensação esquisita no estômago. Sentir-se-ia tonta de
vez em quando e os olhos doer-lhe-iam frequentemente.

Estudantes de qualquer idade podem deparar-se com esta barreira. Digamos
que o Joãozinho está a passar um mau bocado na escola com a Aritmética. Você
descobre que ele tinha um problema de aritmética que envolvia maçãs, mas ele
nunca teve maçãs na mesa para contar. Dê-lhe umas maçãs e atribua a cada uma
delas um número. Agora ele tem um número de maçãs à frente – já não existe
um número teórico de maçãs.

A questão é que você poderia seguir a pista dos problemas do Joãozinho até
uma ausência de massa e poderia remediá-la proporcionando a massa; ou
poderia proporcionar um objecto ou um substituto razoável.

Esta barreira ao estudo – estudar algo sem que a massa esteja presente em
nenhum momento – produz estas reacções distintas claramente reconhecíveis.

Remediar uma Ausência de Massa

Como nem todos os que estudam têm a massa real disponível, desenvolveram-
-se ferramentas úteis para remediar a ausência de massa. Incluem-se no tema da
demonstração.

Demonstração vem do latim demonstrare: “indicar, mostrar, provar”.

O dicionário Chambers 20th Century Dictionary inclui a seguinte definição
de demonstrar: “ensinar, explicar ou mostrar por meios práticos”.

De modo a proporcionar massa, uma pessoa faria uma demonstração. Uma
forma de levar isso a cabo é com um “kit de demonstração”. Um kit de demons-
tração, tal como é chamado, é composto de diferentes objectos pequenos, tais
como rolhas, tampas, clipes, tampas de esferográficas, elásticos, etc. Um estu-
dante pode usar um kit de demonstração para representar as coisas que está a
estudar e ajudá-lo a compreender conceitos.
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Se um estudante se depara com algo que não consegue resolver por
completo, demonstrar a ideia com um kit de demonstração ajudá-lo-ia a
compreendê-lo.

Pode-se demonstrar qualquer coisa com um kit de demonstração: ideias,
objectos, inter-relações ou como funciona algo. Uma pessoa simplesmente usa
estes pequenos objectos para representar as várias partes de algo acerca do qual
está a estudar. Os objectos podem-se mover uns em relação aos outros, para
mostrar as mecânicas e as acções de um dado conceito.

Outra forma de demonstrar algo é fazer esboços.

Alguém que esteja no seu escritório a tentar resolver algo, pode pegar em
lápis e papel e, por meio de esboços ou desenhando diagramas daquilo com que
estava a trabalhar, conseguir captar a ideia.

Há uma regra que diz o seguinte: se você não consegue demonstrar algo em
duas dimensões, compreendeu-o mal. É uma regra arbitrária – baseada em julga-
mento ou entendimento – mas é muito funcional.

Demonstrar um conceito com vários objectos pequenos acrescenta massa ao que uma pessoa 
está a estudar. Isto aumenta a compreensão.

Como Cresce

 Uma Planta 
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Esta regra é usada em Engenharia e em Arquitectura. Se não se pode elaborar
de forma simples e clara em duas dimensões, há algo errado e não poderia ser
construído.

Fazer esboços e representações em duas dimensões faz tudo parte da demons-
tração e de como resolver algo.

Um terceiro modo de proporcionar massa para clarificar princípios, é
através do uso de plasticina para levar a cabo uma demonstração em plasticina,
ou “demo em plasticina”, de um princípio ou conceito.

O propósito da demonstração em plasticina é:

1. Fazer com que os materiais que se estudam sejam reais para o estudante.

2. Dar um equilíbrio adequado entre massa e significância.

3. Ensinar o estudante a aplicar.

Fazer um esboço de algo ajuda uma pessoa a resolver coisas.

?
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Toda a teoria das demonstrações em plasticina é que estas acrescentam
massa.

Um estudante necessita de massa para poder compreender algo. Sem ela
tem apenas pensamentos ou conceitos mentais. Dando-lhe massa, ele pode
clarificá-lo, porque tem massa e espaço nos quais, então, contemplar o conceito
que está a estudar.

As demonstrações com kit de demonstração funcionam também neste prin-
cípio, só que uma demonstração em plasticina representa de forma mais
fidedigna o que se pretende demonstrar e proporciona mais massa.

Qualquer estudante pode usar plasticina para demonstrar uma acção, defi-
nição, objecto ou princípio. Senta-se a uma mesa preparada com plasticina de
cores diferentes para seu uso. Demonstra o objecto ou princípio em plasticina,
rotulando cada parte. A plasticina mostra a coisa. Não é simplesmente uma
massa de plasticina com um rótulo em cima. Para as etiquetas usam-se pequenas
tiras de papel.

Digamos, por exemplo, que um estudante quer demonstrar um lápis. Faz
um rolo fino de plasticina que é rodeado por outra camada de plasticina – o

Os objectos, as acções, os pensamentos, as ideias, as relações ou qualquer outra 
coisa, podem demonstrar-se em plasticina.

PENSAMENTO

PEDRO

SETA

BOLA

JOÃO PE
DR

O

BOLA
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rolo fino sobressaindo um pouco por uma das extremidades. Na outra extre-
midade encaixa um pequeno cilindro de plasticina. O rolo é rotulado “grafite”.
A camada externa é rotulada “madeira”. O pequeno cilindro é rotulado “borracha”.

Simplicidade é a tónica dominante.

Pode-se demonstrar qualquer coisa em plasticina se uma pessoa trabalhar
nisso. E o simples facto de trabalhar em como demonstrá-lo ou mostrá-lo em
plasticina e etiquetas, produz uma compreensão renovada.

Na frase: “Como represento isto em plasticina?” está contido o segredo do
ensino. Se uma pessoa pode representar a coisa em plasticina, ela compreende-a.
Se não pode, não compreende de verdade o que isso é. Assim, a plasticina e
as etiquetas funcionam só se o termo ou as coisas são verdadeiramente enten-
didas. E elaborá-las em plasticina produz uma compreensão das mesmas.

A arte não é o objectivo ao fazer um trabalho com um demo em plasticina.
As formas são toscas.

Cada coisa separada, feita num demo em plasticina é rotulada, não importa
quão tosca seja a etiqueta. Os estudantes fazem normalmente as etiquetas com
pedaços de papel ou cartolina, escritos com esferográfica. Quando se faz uma
etiqueta faz-se uma ponta num dos lados, facilitando a inserção da etiqueta na
plasticina.

O procedimento deveria ser: o estudante faz um objecto, rotula-o, faz outro
objecto, rotula-o, faz um terceiro objecto e põe-lhe um rótulo, e por aí fora em
sequência. Isto provém do dado de que a aprendizagem óptima requer um igual
equilíbrio entre massa e significância, e que demasiado de um sem o outro, pode
fazer o estudante sentir-se mal. Se um estudante faz todas as massas da sua
demonstração de uma só vez, sem rotulá-las, está aí sentado com todas essas
significâncias amontoando-se na sua mente em vez de escrever cada uma (em
forma de rótulo) à medida que avança. O procedimento correcto é rotular cada
massa à medida que se avança.

Qualquer objecto ou princípio ou acção pode ser representado com um
bocado de plasticina e um rótulo. As partes de massa fazem-se em plasticina,
as partes de significância ou pensamento com um rótulo.

As direcções de movimento ou percurso indicam-se normalmente com
pequenas setas. A seta pode ser feita a partir de plasticina ou pode ser feita como
um outro tipo de rótulo. Isto pode tornar-se importante. A falta de clareza no
demo acerca da direcção na qual a coisa vai, ou a direcção na qual a coisa está
a fluir, pode tornar o demo irreconhecível.

Os demos em plasticina devem ser grandes. Um dos propósitos dos demos
em plasticina é tornar os materiais que estão a ser estudados reais para o estu-
dante. Se o demo em plasticina de um estudante é pequeno (menos massa),
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pode não ser suficientemente real para a pessoa. Os demos em plasticina grandes
têm mais êxito em termos de aumentar a compreensão do estudante.

Um demo em plasticina bem feito, que na realidade demonstre mesmo,
produzirá uma mudança maravilhosa no estudante. E ele reterá os dados.

Cada um destes três métodos para remediar uma ausência de massa – usar um
kit de demonstração, fazer esboços e as demonstrações em plasticina – deveriam
usar-se amplamente em qualquer actividade educativa. Podem fazer uma grande
diferença em quão bem um estudante aprende e pode aplicar o que estudou.

Pode-se ajudar 
imensamente 
a compreensão 
de uma pessoa 
quando ela 
elabora algo 
e o coloca em 
forma física.
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A Segunda Barreira: Um Gradiente Demasiado Íngreme
Um gradiente é uma aproximação gradual a algo, feita passo a passo, nível a

nível, sendo cada passo ou nível, em si mesmo, facilmente alcançável – para
que, finalmente, actividades complicadas e difíceis possam ser atingidas com
relativa facilidade. O termo gradiente também se aplica a cada um dos passos
dados numa abordagem dessas.

Quando uma pessoa alcança um gradiente demasiado íngreme ao estudar um
tema, segue-se uma espécie de confusão ou tontura e rodopio (um estado de vaci-
lação ou de falta de estabilidade mental). Esta é a segunda barreira ao estudo.

O remédio para um gradiente demasiado íngreme é reduzir o gradiente.
Averigúe quando é que a pessoa não estava confusa acerca daquilo que estava a
estudar e depois descubra que nova acção ela empreendeu. Averig e o que ela
julgou ter compreendido bem logo antes de se confundir totalmente.

Descobrirá que há algo nesta área – a parte que ele julgou que tinha compre-
endido bem – que não compreendeu realmente.

Quando isto é esclarecido, o estudante será capaz de progredir de novo.

Quando se descobre que uma pessoa está tremendamente confusa na segunda
acção que era suposto saber ou fazer, está certo sup r que na realidade nunca
compreendeu a primeira acção.

Esta barreira é mais evidente e aplica-se mais quando está envolvida na
doingness – executar alguma acção ou actividade – em contraposição ao estudo
puramente académico ou intelectual.

Aprender a andar de bicicleta é muitas vezes 
um gradiente demasiado íngreme para uma 
criança.

Mas um conjunto de rodas auxiliares 
possibilitam o seu progresso. Este é um 
gradiente adequado.
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A Terceira – e Mais Importante – Barreira:
A Palavra Mal Entendida

A terceira e mais importante barreira ao estudo é a palavra mal entendida.
Uma palavra mal entendida é uma palavra que não se compreendeu ou que foi
erroneamente compreendida.

Podem ocorrer um conjunto de reacções físicas completamente distintas,
quando uma pessoa lê depois de ter passado palavras que não compreende. Conti-
nuar depois de uma palavra que não se compreendeu dá a uma pessoa uma sensação
distinta de estar em branco ou uma sensação de esgotamento.

Uma sensação de “não estar aí” e uma espécie de histeria nervosa (ansiedade
excessiva) pode seguir-se a isso.

A confusão ou incapacidade para entender ou aprender ocorre depois de
uma palavra que a pessoa não definiu nem entendeu.

A palavra mal entendida é muito mais importante do que as outras duas
barreiras. A palavra mal entendida determina a aptidão e a falta de aptidão; é isto
que os psicólogos têm estado a tentar determinar há anos sem reconhecerem o
que era.

Isto é tudo o que está na origem de muitas das dificuldades no estudo. Estudar
depois de passar à frente de palavras mal entendidas produz uma tal vasta gama
de efeitos mentais, que é, em si, o factor fundamental envolvido na estupidez e em
muitas outras condições indesejadas.

Se uma pessoa não tivesse palavras mal entendidas, o seu talento poderia
estar ou não presente, mas a sua doingness nesse tema estaria presente.

Existemdois fenómenosespecíficosque provêm das palavrasmalentendidas.

Primeiro Fenómeno

Quando um estudante falha em compreender uma palavra, a secção imedia-
tamente a seguir a essa palavra é um vazio na memória dele.

Pode sempre descobrir a palavra logo antes da área em branco, conseguir
compreendê-la e descobrir, milagrosamente, que a área anteriormente em
branco já não está em branco no material que está a estudar.

É pura magia.

Alguma vez teve a experiência de chegar ao fim de uma página e dar-se conta
de que não sabia o que tinha lido? Algures, num ponto anterior nessa página,
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passou à frente de uma palavra para a qual não tinha uma definição ou tinha
uma definição incorrecta.

Eis um exemplo: “Descobriu-se que quando o crepúsculo chegava as
crianças ficavam mais tranquilas, e quando ele não estava presente elas ficavam
muito mais animadas”. O que acontece é que você pensa que não compreende
a ideia no conjunto, mas a incapacidade de compreender provém inteiramente
da única palavra que não conseguiu definir, crepúsculo, que significa ocaso ou
escuridão.

ndo Fenóm
Uma definição mal entendida ou uma definição não compreendida ou uma

palavra não definida, pode mesmo fazer com que uma pessoa desista de estudar
um tema e abandone um curso ou uma aula. Chama-se deserção a esta forma
de partir.

Todos conhecemos pessoas que entusiasticamente começaram num percurso
de estudo, para vir a descobrir algum tempo depois, deixaram o estudo porque
era “aborrecido” ou “não era o que elas julgavam que seria”. Elas iam aprender
uma especialização ou frequentavam o ensino nocturno para conseguir o

Quando uma pessoa está a 
ler uma página...

... e avança depois de uma 
palavra para a qual não tem 
nenhuma definição...

... a secção que se segue à 
palavra mal entendida ficará em 
branco na sua memória. A 
palavra mal entendida é a 
barreira mais importante para o 
estudo com êxito.

Um motor não  funcio-
nará bem se o depósito 
de combustível não for
devidamente cuidado e

combustível?
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diploma, mas nunca chegaram até ao fim. Não importa quão razoáveis sejam
as suas desculpas, o facto é que desistiram do tema ou abandonaram o curso.
Isto é desertar. Uma pessoa deserta apenas por uma única razão principal – a
palavra mal entendida.

Uma pessoa não deserta necessariamente devido às outras barreiras ao
estudo – a ausência de massa ou um gradiente demasiado íngreme. Estas sim-

s a palavra mal entendida pode

Existe uma sequência precisa de acções que se seguem a uma palavra mal
entendida:

Quando uma palavra não é entendida, o estudante entra numa não compre-
ensão (área em branco) das coisas, imediatamente a seguir. A isto segue-se a
solução do estudante, para a condição de estar em branco, que é individualizar-
se disso – quer dizer, separar-se disso e retirar-se do envolvimento com isso.

Agora que o estudante está separado da área que esteve a estudar, não se
preocupa realmente com o que faz com relação ao tema ou coisas ou actividades
relacionadas com ele. Esta é a atitude – estar separado ou diferenciar-se de –
que precede o fazer algo prejudicial a algo ou alguém.

Por exemplo, um estudante na escola, que tenha passado à frente de palavras
mal entendidas no estudo, não se interessará quanto ao que acontece nas aulas,
provavelmente dirá mal do tema aos amigos e pode, inclusive, danificar os
materiais da aula ou perder o livro de estudo.

No entanto, as pessoas são basicamente boas. Quando um indivíduo comete
um acto nocivo, faz então um esforço para se restringir de cometer mais actos
nocivos. A isto seguem-se esforços para encontrar maneiras em como os outros
lhe “fizeram mal”, de forma a justificar as suas acções, e seguem-se queixas,
tendência para encontrar defeitos e uma atitude de “olha o que me fizeste”.
Estes factores, na mente do estudante, justificam a partida ou a deserção.

Mas a maioria dos sistemas educativos, não vendo com bons olhos as deser-
ções, como é o caso, fazem com que o estudante realmente se afaste do tema
de estudo (o que quer que estivesse a estudar) e que instale em seu lugar uma
maquinaria mental que possa receber e devolver frases e expressões. Uma
pessoa pode instalar uma maquinaria mental quando se desinteressa do que
está a fazer, mas sente que tem que continuar a fazê-lo.

Temos, agora, o “estudante rápido que de algum modo nunca aplica o que
aprende”, também denominado um estudante .
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O fenómeno específico, então, é que um estudante pode estudar algumas
palavras e repeti-las e, no entanto, não participar na acção. O estudante obtém
um 20 nos exames mas não consegue aplicar os dados.

O estudante completamente entorpecido (estúpido) só está preso em áreas
em branco, de não compreensão, que se seguem a alguma palavra mal entendida.
Não será capaz de demonstrar os seus materiais com um kit de demonstração ou
em plasticina, e tais dificuldades são um sintoma certo de que existe uma palavra
mal entendida.

O estudante “muito brilhante” que, no entanto, não consegue usar os dados
não está aí
evitar) o assunto ou o tema.

A cura para qualquer uma destas condições de “não compreensão brilhante”
ou “entorpecido” é encontrar a palavra que falta.

Esta descoberta da importância da palavra mal entendida abre, de facto, a
porta à educação. E embora esta barreira ao estudo tenha sido dada em último
lugar, é a mais importante.

Uma pessoa muitas vezes 
começa a estudar um tema 
novo com muito 
entusiasmo.

No entanto, se acumula 
palavras mal entendidas, o 
seu interesse desvanece-se.

Se não as descobre e não as 
define, perderá totalmente o 
interesse e abandonará o tema. 
Chama-se a isto desertar.

Propulsor?

Altitude?
Bússola?

ESCOLA DE 
AVIAÇÃO
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CLARIFICAR
PALAVRAS

Uma palavra mal entendida continuará a ser mal entendida até que uma 
pessoa clarifique o significado da palavra. Uma vez que a palavra seja 
completamente compreendida pela pessoa, diz-se estar clarificada.

Chama-se Clarificação de Palavras aos procedimentos utilizados para 
localizar e clarificar palavras que o estudante não compreendeu nos seus 
estudos. A primeira coisa a aprender é o procedimento exacto para clarificar 
qualquer palavra ou símbolo que não se compreenda e com que uma pessoa 
se depare ao ler ou ao estudar. Toda a tecnologia de Clarificação de Palavras 
utiliza este procedimento.

Passos para Clari  i

1. Tenha um dicionário à mão enquanto lê, de forma a poder clarificar 
qualquer palavra ou símbolo mal entendidos com que se depare. Pode-se encon-
trar um dicionário simples mas bom, que não contenha palavras difíceis nas 
definições das palavras, que por sua vez tenham de ser clarificadas.

2. Quando se deparar com uma palavra ou símbolo que não compreenda, 
procure-a num dicionário e leia rapidamente as definições para encontrar a 
que se aplica ao contexto em que a palavra foi mal entendida. Leia a definição 
e faça frases utilizando a palavra com esse significado, até que tenha um conceito 
claro desse significado da palavra. Isto poderia requerer dez ou mais frases.

3. Depois clarifique cada uma das outras definições dessa palavra, usando 
cada uma delas em frases até que compreenda claramente cada definição.

Quando uma palavra tem várias definições, diferentes, você não pode 
limitar a compreensão da palavra apenas a uma só definição e dizer que a palavra 
está “compreendida”. Deve ser capaz de compreender a palavra quando ela 
for usada, mais tarde, de forma diferente.

No entanto, não clarifique as definições técnicas ou especializadas 
(Matemática, Biologia, etc.), ou obsoletas (que já não se usam), ou arcaicas 
(antigas e que já não são de uso corrente), a menos que a palavra esteja a ser usada 
dessa forma no contexto em que foi mal entendida. Fazer isso pode conduzir 
a muitas outras palavras contidas nessas definições e abrandar imenso o progresso 
de uma pessoa no estudo.
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Se uma pessoa encontra 
uma dificuldade com o que 
está a ler...

Quando procura a palavra num 
dicionário e a define...

... haverá uma palavra mal 
entendida anterior no seu 
texto. Deve voltar atrás e 
localizar a palavra.

... a dificuldade desvanece-se 
e ela pode progredir.

Felis 
domesticus?

Felis
domesticus
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irreal, imag

Chaminé, s 1. Conduta para 

dar tiragem ao ar ou saída ao 

fumo de um lume. 2. Um vidro

hama de um can-

Conduta, s, 1. Um canal ou 

passagem para o fumo, ar ou 

gases. 2. Qualquer conduta ou 

ara ar gás ou sub-

Sei que ele tem traba

Costumava ganhar a vida a 

limpar chaminés. De facto, é 

bastante extraordinário para 

d idade dele. 

Chaminé 1. 

fumo de um lume. 2. Um vidro 

à volta da chama de um can-

deeiro. 3. Uma abertura como 

u vulcão. [Do 

� Digamos que você está a ler a frase: 
“Costumava ganhar a vida a limpar 
chaminés”, e não tem a certeza do que 
significa “chaminés”.

� Encontra-a no dicionário e dá uma vista de 
olhos pelas definições para encontrar aquela 
que se aplica. Diz: “Conduta para dar tiragem 
ao ar ou saída ao fumo de um lume ”

� Você não está seguro do que significa 
“conduta” e assim procura. Diz  “Um canal 
ou passagem para o fumo, ar ou gases.” Esta 
encaixa-se e faz sentido, e assim você usa-a 
em algumas frases até ter um conceito claro 
da mesma.

� “Conduta” neste dicionário tem outras 
definições, cada uma das quais você 
clarificaria e utilizaria em frases.

� A seguir, lê a etimologia que o dicionário dá
para a palavra “conduta”. Então regressa a 
“chaminé”. A definição “conduta para dar 
tiragem ao ar ou saída ao fumo de um lume”, 
agora faz sentido, e então você usa-a em frases 
até ter o conceito da mesma.

� Depois clarifica as outras definições. Se 
o dicionário que está a usar tem definições 
especializadas ou obsoletas, ignora-as visto 
que não são de uso comum.

� Agora clarifique a etimologia da palavra. Vai 
descobrir que “chaminé” vem originalmente 
do grego “kaminos”, que significa “forno”. Se 
a palavra tivesse quaisquer notas acerca do 
seu uso, sinónimos ou expressões idiomáticas, 
também seriam todas clarificadas. Esse seria 
o final da clarificação de “chaminé”.

O acima descrito é a forma como uma 
palavra deveria ser clarificada. Quando 
se compreendem as palavras pode haver 
comunicação, e com comunicação pode-se 
compreender qualquer tema dado.

gases. 2. Qualquer conduta ou

passagem para ar, gás ou sub-

stâncias semelhantes. 3. Um 

cialmente um tubo 

passagem p

stâncias semelhantes. 3. Um 

tubo, especialmente um tubo 

grande. [lat. conducta]

à v

deeiro. 3. Uma abertura

num rochedo ou vulcão. [Do 

gr. kaminos, forno]

m Prov. chamada, 

Exemplo de Clarificação de uma Palavra
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4. A próxima coisa a fazer é clarificar a etimologia, que é a explicação de
onde veio originalmente a palavra. Isto ajudá-lo-á a conseguir uma compreensão
básica da palavra.

5. A  maioria dos dicionários dão as expressões idiomáticas de uma palavra.
Uma expressão idiomática é uma frase ou expressão cujo significado não pode
ser compreendido a partir dos significados comuns das palavras. Por exemplo,
“dar o braço a torcer” é uma expressão idiomática que significa “admitir a
derrota”. Muitas palavras têm utilização idiomática e estas vêm, geralmente, no
dicionário depois das definições da própria palavra. Se houver expressões
idiomáticas para a palavra que está a clarificar elas também são clarificadas.

6. Clarifique qualquer outra informação dada sobre a palavra, tal como notas
sobre o seu uso, sinónimos, etc., de forma a ter uma compreensão completa da
palavra. (Um sinónimo é uma palavra que tem um significado semelhante, mas
não igual, ao de outra. Por exemplo: “delgado” e “magro”.)

7. Se encontrar uma palavra ou símbolo mal entendido na definição de uma
palavra que esteja a ser clarificada, deve clarificá-la imediatamente usando este
mesmo procedimento, e depois volte à definição que estava a clarificar. (Os
símbolos e abreviaturas do dicionário geralmente aparecem no início do
dicionário ) No entanto, se der por si a despender muito tempo a clarificar
palavras dentro das definições de palavras, deveria arranjar um dicionário mais
simples. Um bom dicionário permitir-lhe-á a possibilidade de clarificar uma
palavra sem ter que procurar muitas outras no processo.

Palavras Simples

Poderia supor imediatamente que são as palavras grandes ou as palavras
técnicas as que são mais mal entendidas.

Não é este o caso.

Palavras como um, o, existe, tal e outras palavras que “toda a gente sabe”
descobrem-se muitas vezes como palavras mal entendidas ao fazer Clarificação
de Palavras.

É necessário um dicionário grande para definir completamente estas pala-
vras simples. Isto é outra coisa estranha. Os dicionários pequenos também
supõem que “toda a gente sabe o que essa palavra significa”.

É quase incrível ver um diplomado da universidade, que passou por anos e
anos de estudo de temas complexos e no entanto não sabe o que significa “ou”
ou “por” ou “um”. É preciso ver para crer. No entanto, uma vez limpa, toda a
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sua educação passa de uma massa sólida de interrogações a uma perspectiva
clara e útil.

Um teste em crianças das escolas de Joanesburgo, na África do Sul. mostrou
uma vez que a inteligência diminuía com cada novo ano de escola!

A resposta ao mistério era simplesmente que em cada ano acrescentavam
umas quantas dezenas mais de palavras mal entendidas esmagadoras, a um
vocabulário já confuso, que nunca ninguém as tinha feito procurar.

A estupidez é a consequência de palavras mal entendidas.

Nas áreas que dão mais problemas ao Homem, encontrará a maior alteração
de factos, as ideias mais confusas e conflituosas e, claro, o maior número de
palavras mal entendidas.

A PALAVRA MAL ENTENDIDA MAIS ANTIGA NUM TEMA É UMA
CHAVE PARA AS PALAVRAS MAL ENTENDIDAS POSTERIORES NESSE
TEMA.

Ao estudar uma língua estrangeira descobre-se muitas vezes que as palavras
da gramática da língua da própria pessoa, que explicam a gramática da língua
estrangeira, são a base de não se ser capaz de aprender a língua estrangeira.

É importante que estas palavras sejam clarificadas.
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MÉTODOS DE
CLARIFICAÇÃO DE PALAVRAS

Em Scientology desenvolveram-se nove métodos diferentes de clarificar os
significados das palavras.

Eles abarcam variadas formas de localizar as palavras mal entendidas subja-
centes às dificuldades de uma pessoa. Eles vão desde encontrar palavras mal
entendidas no texto que uma pessoa está a estudar, até à clarificação das pala-
vras-chave relacionadas com o trabalho de uma pessoa, até inclusive descobrir
as palavras que se entenderam mal em temas estudados em anos anteriores!

Três destes métodos de Clarificação de Palavras que são muito aplicáveis
na vida diária são aqui apresentados.

Clarificação Básica de Palavras

A Clarificação Básica de Palavras é o método de encontrar uma palavra mal
entendida, procurando uma palavra mal entendida num ponto anterior no texto
onde uma pessoa está a ter problemas. Este é o método mais básico de Clarifi-
cação de Palavras usado em ientolog .

Um estudante deve saber como manter-se a avançar rapidamente e com
êxito nos seus estudos. Deveria estar apto a resolver qualquer coisa que abrande
ou interfira com o seu progresso. Ele aplica a Tecnologia de Estudo para se
ajudar a si próprio.

Um estudante que usa a Tecnologia de Estudo, procurará cada palavra com
que se depare e que não compreenda, e nunca deixará para trás de si uma palavra
cujo significado não saiba.

Se se meter em problemas, o próprio estudante, o seu companheiro de
estudo ou o seu instrutor (em Scientology chama-se-lhe Supervisor), usa a
Clarificação Básica de Palavras para resolver qualquer coisa que tenha abran-
dado ou interferido com o seu progresso.

Esperar, até ficar sonolento ou que o “dope-off” ocorra (sentir-se cansado,
sonolento ou confuso como se estivesse dopado ou drogado) como a única
forma de detectar mal-entendidos, para os manejar, é esperar demasiado. Se
alguma vez viu um estudante adormecer sobre o livro, então viu o dope-off.
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Muito antes desse ponto alguém deveria ter feito o estudante procurar por 
uma palavra mal entendida. A altura de procurar pela palavra mal entendida 
é logo que o estudante abranda ou não está tão “animado” como estava 
quinze minutos antes. Não é uma frase ou ideia ou conceito mal entendido, 
mas sim uma PALAVRA mal entendida. Isto ocorre sempre antes de o próprio 
assunto não ser compreendido.

A Clarificação Básica de Palavras faz-se como se segue:

1. O estudante não está a avançar rapidamente e não está tão “animado” 
como estava, ou pode mostrar apenas uma evidente falta de entusiasmo ou 
estar a demorar muito no curso ou estar a bocejar ou desinteressado ou a 
rabiscar ou a sonhar acordado, etc.

2. O estudante deve então procurar uma palavra mal entendida num ponto
anterior do texto. Existe sempre uma; não há excepções. Pode ser que a palavra 
mal entendida esteja duas páginas atrás, ou mais, mas está sempre num 
ponto do texto anterior àquele em que o estudante está agora.

3.  A palavra é encontrada. O estudante reconhece-a ao procurá-la mais 
atrás. Ou, se o estudante não consegue encontrá-la, uma pessoa pode 
escolher palavras do texto que poderiam ter sido mal entendidas e perguntar: 
“O que significa______?” para ver se o estudante dá a definição correcta.

4. O estudante procura num dicionário a palavra encontrada e clarifica-a de 
acordo com os passos de clarificação de uma palavra mal entendida acima 
descritos. Utiliza-a verbalmente várias vezes em frases da sua própria autoria 
até ter demonstrado de forma óbvia, através da composição das suas frases, 
que compreende a palavra.

5. O estudante lê agora o texto que continha a palavra mal entendida. Se 
agora não está “animado”, desejoso de continuar, sentindo-se mais feliz, 
etc., então existe outra palavra mal entendida mais atrás no texto. Esta é 
descoberta pela repetição dos passos de 2 a 5.

6. Quando o estudante está “animado” e a sentir-se mais feliz, avança o
estudo do texto a partir do ponto onde estava a palavra mal entendida até à
área do tema que não compreendia (onde se começou o passo 1).

O estudante estará agora entusiasmado em relação ao estudo do tema e esse 
é o resultado final da Clarificação Básica de Palavras. (O resultado não será 
alcançado se se passou à frente de uma palavra mal entendida ou se há uma 
palavra mal entendida anterior no texto. Se assim for, repita os passos de 2
a 5.) Se o estudante está agora entusiasmado, faça-o continuar a estudar.

24

 



A Clarificação de Palavras bem feita é um sistema de retroceder. Você tem
que procurar mais para trás do ponto em que o estudante ficou entorpecido ou
confuso e descobrirá que há uma palavra que ele não compreende algures antes
de o problema ter começado. Se não fica mais entusiasmado quando se descobre
e clarifica a palavra, haverá uma palavra mal entendida mesmo antes dessa.

Isto ficará muito claro para si se compreender que se não se está a resolver
aquilo com que o estudante aparentemente está a ter dificuldades, não é aquilo
com que o estudante está a ter dificuldades. De outro modo a coisa resolver-se-ia,
não era? Se ele soubesse o que foi que não compreendeu poderia solucioná-lo
ele próprio. Assim, falar-lhe acerca do que ele pensa que não compreende, não leva
a lado nenhum. A dificuldade está mais atrás.

Localizar a Palavra

A fórmula é encontrar onde é que o estudante não estava a ter qualquer
dificuldade e descobrir onde tem dificuldades agora e a palavra mal entendida
estará no meio. Estará na parte final – a última parte – do ponto onde ele não
estava a ter dificuldades.

A Clarificação Básica de Palavras é tremendamente efectiva quando feita
como se descreve aqui.

Na Clarificação 
Básica de Palavras 
o estudante deve 
procurar, mais 
atrás no texto, uma 
palavra mal 
entendida. Está 
sempre num ponto 
do texto anterior 
àquele em que o 
estudante está 
agora.

25



Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta

Um método de encontrar as palavras que uma pessoa não compreende num
livro ou noutro material escrito, muitíssimo eficaz, chama-se Clarificação de
Palavras por Leitura em Voz Alta.

Um estudante, ao ler sozinho, muitas vezes não sabe que passou à frente de
palavras mal entendidas. Mas cada vez que passa à frente de palavras mal enten-
didas terá problemas com o que está a ler.

Na Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta, faz-se com que a pessoa
leia o material em voz alta. A pessoa para quem lê ajuda-a a encontrar e clarificar
qualquer palavra mal entendida e chama-se, muito apropriadamente, um clari-
ficador de palavras.

A Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta é feita habitualmente
por duas pessoas numa base de turnos: um estudante é o clarificador de palavras
e clarifica palavras ao outro estudante, e depois trocam e o estudante que acaba
de receber clarificação de palavras torna-se o clarificador de palavras e clarifica
as palavras ao seu parceiro.

Uma palavra pode ser mal entendida de muitas formas diferentes. É impor-
tante que estes diferentes tipos de palavras mal entendidas sejam conhecidas
pela pessoa que faz a Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta. Uma
palavra pode estar mal entendida por causa de:

1. Uma definição falsa (totalmente errada) – A pessoa lê ou ouve a palavra
“gato” e pensa que “gato” significa “caixa”. Não se pode estar mais errado.

2. Uma definição inventada – quando jovem, os companheiros chamavam
sempre “menina” à pessoa quando ela se recusava a fazer qualquer coisa arris-
cada. Ela inventa a definição de “menina” como sendo “uma pessoa cobarde”.

3. Uma definição incorrecta – A pessoa lê ou ouve a palavra “computador”
e pensa que é uma “máquina de escrever”. Este é um significado incorrecto para
“computador”, apesar de tanto uma máquina de escrever como um computador
serem, ambos, tipos de máquinas.

4. Uma definição incompleta – A pessoa lê a palavra “escritório” e pensa que
significa “sala”. A definição da palavra “escritório” é “o edifício, habitação ou
série de salas onde se levam a cabo os assuntos de um negócio, de um profis-
sional, de um ramo do governo, etc.” A definição de “escritório” que a pessoa
tem é incompleta.

5. Uma definição inadequada – A pessoa vê um travessão (–) na frase “Hoje
acabei os números 3 7”. Pensa que o travessão é um sinal de menos, dá-se conta
que não se pode subtrair 7 de 3 e assim não consegue compreendê-la.
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Uma palavra mal entendida pode impedir a 
compreensão de algo pela pessoa.

Como resultado, para sua frustração e 
infelicidade, pode parecer que não tem 
capacidade para fazer certas coisas.

Mas, localizando e clarificando completamente 
as palavras mal entendidas num tema, a pessoa 
restaura a capacidade de fazer coisas nessa área.

A clarificação de palavras mal entendidas é a 
chave para resolver quaisquer dificuldades em 
qualquer assunto que a pessoa esteja a estudar.

Desenhar 
plantas?

DESENHAR PLANTAS 
É IMPORTANTE PARA 
UM ARQUITECTO

Desenhar 
plantas!

6. Uma definição homónima (um som ou símbolo que tem dois ou mais
significados distintamente separados) – A pessoa ouve a palavra “ponto” na
frase “Foi um ponto turbulento na História” e, sabendo que “ponto” é o que
vem no final de uma frase e significa uma paragem, supõe que o mundo acabou
nesse momento.

7. Uma definição substituta (sinónimo) – A pessoa lê a palavra “corpulento”
e pensa que a definição da palavra é “gordo”. “Gordo” é um sinónimo da palavra
“corpulento”. A pessoa tem um mal-entendido porque a palavra “corpulento”
significa “grande e pesado de um modo majestoso e digno”.

DICIONÁRIO
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8. Uma definição omitida (que falta) – A pessoa ouve a frase: “A comida aqui
é demasiado rica.” Esta pessoa conhece duas definições para a palavra “rico”.
Sabe que “rico” significa “ter muito dinheiro, terras, bens, etc.” e “pessoa
endinheirada”. Nenhuma destas definições faz muito sentido para ela na frase
que acaba de escutar. Não pode entender como a comida pode ter algo que ver
com ter muito dinheiro. Não sabe que “rico” neste sentido significa “contendo
bastante manteiga, ovos, saboroso, etc.”

9. Uma não-definição – uma não-definição é uma palavra ou símbolo “não-
compreendido”. A pessoa lê a frase  “O negócio não produziu lucro nenhum ”

Não ocorre nenhuma compreensão, visto que ela não tem definição para
“lucro”. A palavra significa “riquezas; dinheiro: uma palavra bastante desprezível
como em lucro sujo”.

10. Uma definição rejeitada – a pessoa recusa procurar as definições de
asterisco (*). Ao falar sobre isso descobre-se que cada vez que vê um asterisco
na página sabe que o material será “muito difícil de ler” e é “literário”, “difícil”
e “muito intelectual”.

Se uma pessoa habitualmente passou à frente de muitas, muitas palavras
mal entendidas na sua leitura ou na sua educação (o que a maioria das pessoas
nesta cultura actual tem), não só terá diminuído a sua capacidade de ler, mas
também a sua inteligência. O que ela própria escreve e diz não se compreenderá,
ela não compreenderá o que lê e escuta e estará fora de comunicação. É provável
que o mundo lhe pareça um sítio muito estranho, sentirá que “não é compre-
endida” (Não pode ser mais verdade!) e a vida parecer-lhe-á um pouco
miserável. Ela pode mesmo parecer um criminoso às outras pessoas. Na melhor
das hipóteses tornar-se-á numa espécie de robot ou zombie. Como pode ver,
então, é muito importante clarificar as palavras mal entendidas.

Porque Funciona a Clarificação de Palavras Por Leitura em Voz Alta

Um estudante que compreende todas as palavras da página que lê, será capaz
de lê-la em voz alta na perfeição. Sentir-se-á animado e desperto e compreenderá
por completo aquilo que lê. Mas quando um estudante passa à frente de uma
palavra ou símbolo que não compreende, o mal-entendido causa uma inter-
rupção da voz dele ou da sua beingness física (o seu estado físico). A voz dele
pode mudar ou ele pode gaguejar numa palavra, fazer uma careta, semi-cerrar
os olhos ou reagir de alguma outra forma.

Isto é fácil de compreender se você se lembrar que uma pessoa pode ficar
em branco depois de passar à frente de uma palavra ou símbolo que não compre-
ende. Pode cometer um erro na leitura aí mesmo, no ponto do mal-entendido,
ou pode continuar a ler depois do mal-entendido e cometer um erro numa
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A Clarificação de Palavras por Leitura em 
Voz Alta é um método minucioso de localizar 
palavras mal entendidas.

palavra ou símbolo posteriores. Sentir-se-á mais entorpecido e tentará compensar
o sentimento de torpor lendo com mais esforço. Isto expressar-se-á sempre na
forma de uma acção não-óptima de algum tipo, que o clarificador de palavras
deve observar e resolver de imediato.

Uma reacção não-óptima é qualquer coisa que o estudante faça para além
de ler a página com facilidade, de forma natural e perfeita. A seguir dão-se alguns
exemplos de reacções não-óptimas que se podem apresentar:

1. O estudante acrescenta uma palavra, salta uma palavra ou altera uma
palavra na frase que lê.

2. O estudante gagueja numa palavra ou di-la de forma incorrecta.

3. O estudante faz uma pausa ou lê de forma mais lenta.

4. O estudante franze o sobrolho ou parece inseguro.

Estas tornam-se evidentes através de 
hesitações, alterações ou de outras formas, 
à medida que o estudante lê.

“Para PULSAR as
cordas da

guitarra... ”

“Uma pessoa usa um palito... ”
Ah, uh, quero dizer 

“uma palheta”.
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5. O estudante fica rígido ou uma parte do corpo fica tensa; algo como
semicerrar os olhos com força, cerrar os punhos, morder o lábio ou alguma
outra reacção física.

6. O estudante lê com esforço.

7. O estudante lê com uma atitude superficial, robótica (que é adoptada
quando alguém, que não sabe nada sobre palavras mal entendidas, o forçou a
ler “de forma correcta”).

Podem ocorrer outras manifestações.

A lista anterior não é uma lista completa de reacções mas tenta, sim, dar
uma ideia do que procurar. Em prol da verdade, uma pessoa pode gaguejar ao
ler, se estiver a ler com uma luz fraca ou se tiver problemas na vista; ou se a
impressão, a escrita ou as correcções a lápis no texto forem muito difíceis de
decifrar. Assim, é necessário que a Clarificação de Palavras por Leitura em Voz
Alta se faça apenas com boa luz e, se é suposto a pessoa usar óculos, deveria tê-
-los postos e o material em que está a receber Clarificação de Palavras não deve
conter borrões nem manchas. Devem eliminar-se todas as razões possíveis pelas
quais a pessoa não possa ver o texto, bem como qualquer texto que não seja
claro. De contrário, o estudante dirá simplesmente que não o consegue ver ou
que a luz era má ou algum outro Porquê (razão ou causa) incorrecto.

Sempre que a pessoa cometa um erro na leitura ou reaja de alguma forma
não-óptima, descobrir-se-á sempre uma palavra mal entendida antes desse
ponto ou às vezes nesse mesmo ponto.

Exemplo: O estudante lê a página em voz alta. Lê: “O João voltou para casa
lenta e pensativamente”, e depois franze o sobrolho. O clarificador de palavras
manda parar, dizendo: “É tudo”, e depois pergunta: “Há aí alguma palavra ou
símbolo que não tenhas compreendido?” (Se o estudante perguntar porque é
que o pararam, o clarificador de palavras diz-lhe a reacção que notou )

O estudante examina o que leu. Sente-se inseguro acerca da palavra “lenta”.
Di-lo ao clarificador de palavras e procura-se a palavra “lenta” no dicionário e
usa-se em frases até que o estudante a compreenda por completo.

Quando se localizar e clarificar a palavra que foi mal entendida, o estudante
ficará mais animado e começará novamente a ler de forma clara e correcta.

30

.



Como Fazê-lo

1. O Estudante e Clarificador de Palavras Sentam-se um em Frente ao Outro.

O estudante e o clarificador de palavras sentam-se um em frente ao outro
numa mesa ou secretária. Cada um tem a sua própria cópia do texto ao qual se
vai fazer clarificação de palavras. O clarificador de palavras deve ser capaz de
ver ao mesmo tempo o estudante e a página que tem à frente.

2. Há Dicionários Disponíveis.

Estão disponíveis um dicionário bom e simples e qualquer outro dicionário
de que o estudante possa necessitar. (Acima de tudo não utilize aquilo a que se
chama “dicionário diminuto”. Isto é algo distinto de um dicionário simples,
que esteja bem escrito. Um dicionário diminuto é o que normalmente se compra
em quiosques ou postos de venda de revistas. Muitas vezes define a palavra A
como a palavra B e depois define a palavra B como a palavra A. Também omite
todas as definições alternativas e todas as definições técnicas )

3. Reconhecimento das Palavras Mal Entendidas Pelo Estudante.

Antes de o estudante começar a ler há que dizer-lhe que se ler algo que não
compreenda por completo, deveria dizê-lo ao clarificador de palavras; ou que
se vir uma palavra cujo significado não saiba, deveria parar e procurá-la e
clarificá-la em vez de passar à frente. Deve-se animar o estudante a encontrar e
procurar ele próprio as palavras mal entendidas. Neste método o clarificador
de palavras nunca deve impedir que o estudante clarifique uma palavra que
reconheça como mal entendida. A Clarificação de Palavras por leitura em voz
alta produz a capacidade de fazer isto, de maneira a que o estudante encontre
e clarifique as suas próprias palavras mal entendidas no futuro.

4. O Estudante Lê o Texto em Voz Alta ao Clarificador de Palavras.

O estudante lê o texto em voz alta ao clarificador de palavras. Enquanto o
estudante lê, o clarificador de palavras segue a sua própria cópia do mesmo
texto, observa o estudante e escuta-o.

O clarificador de palavras deve estar muito alerta e ver ou escutar qualquer
reacção não-óptima do estudante enquanto lê.

5. Uma Reacção Não-Óptima Equivale a Uma Palavra Mal Entendida.

Uma reacção não-óptima por parte do estudante perante o que está a ler é
a pista que o clarificador de palavras tem de que o estudante tropeçou numa
palavra mal entendida. O clarificador de palavras e o estudante devem então
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localizar exactamente a palavra ou o símbolo mal-entendidos. Encontrar-se-á
antes ou às vezes no ponto em que ocorreu a reacção não-óptima.

6. Encontre o Mal-Entendido.

Se não for óbvio para o estudante que reagiu e ele simplesmente continua
a ler, o clarificador de palavras diz: “É tudo. Há aqui uma palavra ou símbolo
que não tenhas compreendido?” É dever do clarificador de palavras dirigir o
estudante para o mal-entendido. Este, ou está mesmo no ponto da reacção não-
-óptima, ou antes dela. O importante é que há que dirigir o estudante para esse
ponto. E depois procura-se no dicionário.

O estudante pode ser capaz de localizar imediatamente a sua palavra mal
entendida e dizer ao clarificador de palavras qual é. Ou pode ter dificuldade em
encontrá-la e o clarificador de palavras terá que ajudá-lo a encontrá-la.

O clarificador de palavras ajuda o estudante, fazendo-o procurar cada vez
mais atrás no texto, a partir do ponto em que reagiu, até que se encontre a
palavra mal entendida. O clarificador de palavras também pode fazer ao estu-
dante uma verificação ao acaso. Fazer uma verificação ao acaso significa
escolher palavras do texto que o estudante leu e verificar se ele sabe as definições
dessas palavras. O clarificador de palavras escolheria uma palavra anterior e
perguntaria simplesmente: “Qual é a definição de ______?”

Se o estudante não está seguro acerca de alguma palavra ou dá uma definição
incorrecta, então toma-se essa palavra e clarifica-se no dicionário.

7. Clarifique a Palavra.

Uma vez encontrado o mal-entendido há que clarificá-lo plenamente no
dicionário. Utilize o procedimento de “Passos para Clarificar uma Palavra”, que
se explica na página 18.

8. Leia a Frase de Novo.

O clarificador de palavras pede então ao estudante que leia de novo a frase
no texto em que encontrou a palavra ou símbolo mal-entendido. O estudante
fá-lo e se o lê de forma correcta, com compreensão, continua a ler o texto.
Qualquer reacção não-óptima adicional resolve-se encontrando a palavra mal
entendida seguinte e clarificando-a como se explicou atrás.

9. Continua-se a Ler em Voz Alta Até Que Se Tenha Completado o Texto.

A Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta continua-se até se
completar o texto no qual se está a fazer clarificação de palavras.
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Neste ponto, quando os estudantes estão a fazer um ao outro Clarificação
de Palavras por Leitura em Voz Alta, fazem turnos, e o estudante que acaba de
receber a clarificação de palavras converte-se no clarificador de palavras.

O estudante avança através da mesma secção do texto e depois continua
com uma nova passagem.

Fazem assim por turnos, fazendo clarificação de palavras, secção por secção,
até que os dois tenham acabado todo o texto.

Precauções e Conselhos

Por vezes acontece que os estudantes que fazem a Clarificação de Palavras
discutem ou aborrecem-se. Se isto acontecer você sabe que aconteceu uma das
seguintes coisas:

1. Ou se obrigou o estudante a clarificar “palavras mal entendidas” que ele
na realidade compreendia,

2. Ou não se detectaram verdadeiras palavras mal entendidas e estas foram
saltadas.

Você pode resolver qualquer palavra erroneamente procurada, pergun-
tando ao estudante se o fizeram procurar palavras que ele compreendia. Se for
esse o caso, ele ficará mais animado e dirá a palavra ou palavras que o fizeram
erroneamente clarificar. Uma vez feito isso, pode-se retomar a Clarificação de
Palavras.

Se o que se disse anteriormente não soluciona a questão, então uma pessoa
sabe que se passou à frente de palavras mal entendidas. Faça com que o clari-
ficador de palavras leve o estudante atrás, até ao ponto onde ia bem pela última
vez, e que em seguida avance no texto, continuando com o procedimento de
Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta, tomando as palavras mal
entendidas que se saltaram. Descobrir-se-á normalmente que se tinha saltado
várias palavras mal entendidas, não apenas uma.

O resultado final de uma Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta,
bem feita, é um estudante que está seguro de não ter palavras mal entendidas
nesse material, de forma a poder estudá-lo com facilidade e pô-lo em prática.

A Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta é um grande procedi-
mento para salvar a civilização.

É vital que a Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta se faça de
forma correcta e exactamente à risca. Senão, negar-se-á aos outros os enormes
benefícios que se pode conseguir com ela.
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Pode acontecer que a pessoa omita a
palavra “eu” cada vez que aparecer. A
pessoa não a lê. Pode acontecer que lhe dê
algum significado estranho como “Europa”.

Pode acontecer que omita “não” cada
vez que apareça e a razão pode encontrar-
-se no facto de não saber o que é o til.

Pode dizer uma palavra por outra,
como “parar” por “passar” ou “verde”
por “vem”.

Pode hesitar em certas palavras.

Clarificação de Palavras Especial por Leitura em Voz Alta
Quando uma pessoa trabalha com crianças, ou pessoas que falam uma

língua estrangeira, ou pessoas semi-letradas, usa-se a Clarificação de Palavras
Especial por Leitura em Voz Alta.

Tal como no método de Leitura em Voz Alta, faz-se com que a pessoa leia
em voz alta para descobrir o que está a fazer.

É um método muito simples.

O clarificador de palavras deve seguir outra cópia do mesmo texto, ao
mesmo tempo que a pessoa lê.

1. Faça-a ler em voz alta.

2. Note cada omissão, troca de palavra, hesitação ou franzir de sobrolho
enquanto lê e trate imediatamente disso.

3. Corrija-o, procurando a palavra pela pessoa, ou explicando-lha.

4. Faça com que ela continue a ler, notando cada nova omissão, troca de
palavra, hesitação ou franzir de sobrolho.

5. Repita os passos de 2 a 4.

Fazer isto pode alfabetizar a pessoa.
As suas acções seguintes seriam aprender como usar um dicionário e

procurar as palavras.
Depois um texto de gramática simples.
Com este método de Clarificação de Palavras um estudante muito atrasado

pode ser impulsionado para a alfabetização.

Na Clarificação 

de Palavras 
especial por 
leitura em voz 
alta a pessoa lê 
em voz alta, e 
cada vez que 
hesite, tenha uma 
reacção física ou  

altere uma 
palavra, o 
clarificador de 
palavras ajuda-a 
a encontrar e 
definir a palavra  

mal entendida.

O procedimento é:

Podem observar-se coisas surpreendentes.
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APLICAÇÃO DA
TECNOLOGIA
DE ESTUDO

A Tecnologia de Estudo é uma ponte para uma educação que servirá ao
estudante muito tempo depois de este deixar as salas de aulas.

A diferença entre o estudante “brilhante” e o “entorpecido”; entre o estu-
dante que é muito, muito rápido e o que é muito, muito lento é só, na realidade,
a diferença entre o estudante cuidadoso e o estudante descuidado.

O estudante cuidadoso aplica a Tecnologia de Estudo. Estuda com a intenção
de aprender algo. Soluciona qualquer barreira ao estudo que apareça à medida que
trabalha com os seus materiais. Se está a ler um parágrafo e se apercebe, de repente,
de que não faz ideia nenhuma do que está a ler, retrocede e descobre onde entrou
em confusão. Logo antes disso há uma palavra que não compreendeu. Se é um
estudante cuidadoso não continua; não até descobrir qual é essa palavra e o que
significa.

Esse é um estudante cuidadoso e a sua inteligência no tema depende do
grau em que aplique esta tecnologia. Não depende de um talento natural nem
de nenhuma outra coisa. A diferença assenta no seu domínio do tema do estudo.

Este livro está muito longe de ser tudo o que há sobre a Tecnologia de
Estudo. É um tema de grande alcance. Mas com o que leu nestas páginas você
tem agora as ferramentas para estudar qualquer coisa com mais êxito e ajudar
os outros a fazer o mesmo. �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Eis alguns exercícios práticos que pode fazer para aumentar a sua capacidade de
aplicar a Tecnologia de Estudo. Ajudá-lo-ão a tornar-se competente nos seus
próprios estudos e a ajudar os outros com qualquer coisa que estejam a tentar
aprender.

1 Pense em alguém que tenha visto ou que conheça, que sente que já sabe
tudo acerca de algum tema. Como influiria esta atitude na capacidade da
pessoa para aprender algo novo acerca desse tema?

2 Como solucionaria estas situações?

a. Um amigo seu está a aprender os diferentes tipos de árvores, mas não
faz ideia de que aspecto têm. Não há árvores por perto que lhe possam
ser mostradas. O que poderia fazer para o ajudar?

b. Ao aprender a nadar, um amigo acaba de aprender a boiar na água e
agora estão a ensinar-lhe a atravessar a piscina a nado, mas tem muitas
dificuldades em fazê-lo. Que poderia você fazer para ajudá-lo?

c. Um amigo seu tem estado a fazer um curso sobre como administrar o
dinheiro, mas agora decidiu que não quer continuar nem voltar às aulas.
Que deveria você fazer para solucionar isto?

3 Pense numa palavra, ou descubra uma, que saiba que não compreende
ou da qual não esteja seguro e clarifique-a usando um dicionário.

4 Volte atrás até à secção “As Barreiras ao Estudo” e, percorrendo-a, procure
e clarifique qualquer palavra que não compreenda por completo e volte a
estudar a secção à medida que avança.

5 Use Clarificação Básica de Palavras em si mesmo.

6 Faça Clarificação Básica de Palavras a outra pessoa.
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7 Exercite a Clarificação de Palavras por Leitura em Voz Alta. Encontre
outro estudante ou um amigo para fazer este exercício consigo. Um de
vocês será o estudante A e o outro o estudante B. Decidam quem vai ser o
estudante A e quem vai ser o estudante B.

a. O estudante A (como clarificador de palavras) faz Clarificação de
Palavras ao estudante B no parágrafo a seguir, utilizando leitura em voz
alta. Use um dicionário simples.

A raposa veloz, de cor castanha, saltou por cima do cão preguiçoso. O
cão devia ter estado a guardar as galinhas, mas tinha adormecido. A
raposa esgueirou-se para dentro da capoeira sem que ninguém desse
conta.

b. O estudante B (como clarificador de palavras) faz Clarificação de
Palavras ao estudante A nos seguintes parágrafos, utilizando leitura em
voz alta. Use um dicionário simples.

A raposa veloz, de cor castanha, saltou por cima do cão preguiçoso. O
cão devia ter estado a guardar as galinhas, mas tinha adormecido. A
raposa esgueirou-se para dentro da capoeira sem que ninguém desse
conta.

Mal as galinhas deram pela presença dela, fizeram uma algazarra tremenda.
A raposa teve que se mover muito rapidamente; agarrou pelo pescoço a
galinha que estava mais perto dela, e saiu furtivamente da capoeira.

c. O estudante A (como clarificador de palavras) faz clarificação de
palavras ao estudante B nos seguintes parágrafos, utilizando leitura em
voz alta. Use um dicionário simples.

Mal as galinhas deram pela presença dela, fizeram uma algazarra tremenda.
A raposa teve que se mover muito rapidamente; agarrou pelo pescoço a
galinha que estava mais perto dela, e saiu furtivamente da capoeira.

A mulher do agricultor saiu de casa a correr quando ouviu a algazarra,
perguntando a si mesma o que poderia estar a acontecer às galinhas. Viu
a raposa desaparecer com a galinha no bosque ali perto.
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d. O estudante B (como clarificador de palavras) faz clarificação de
palavras ao estudante A nos parágrafos seguintes, utilizando leitura em
voz alta. Use um dicionário simples.

A mulher do agricultor saiu de casa a correr quando ouviu a algazarra,
perguntando a si mesma o que poderia estar a acontecer às galinhas. Viu
a raposa desaparecer com a galinha no bosque ali perto.

Gritou com todas as forças chamando o cão, cujo dever principal era
evitar este tipo de incidentes. O cão estava muito envergonhado. A esposa
do agricultor passou os cinco minutos seguintes a repreendê-lo violentamente
por ter um comportamento tão apático.

e. O estudante A (como clarificador de palavras) faz clarificação de
palavras ao estudante B no parágrafo seguinte, utilizando leitura em voz
alta. Use um dicionário simples.

Gritou com todas as forças chamando o cão, cujo dever principal era
evitar este tipo de incidentes. O cão estava muito envergonhado. A esposa
do agricultor passou os cinco minutos seguintes a repreendê-lo violentamente
por ter um comportamento tão apático.

8 Encontre alguém que poderia beneficiar da Clarificação de Palavras por
Leitura em Voz Alta e faça-lhe isto até um resultado final satisfatório.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

A Tecnologia de Estudo, utilizada ampla-
mente desde as universidades americanas
até às escolas das comunidades de cor da
África do Sul, demonstra de forma habi-
tual a sua funcionalidade num programa a
seguir ao outro.

Na área rural do Alabama, rapazes de
idades entre os oito e os dezasseis anos
participaram num programa de sete sema-
nas de utilização de Tecnologia de Estudo
com o propósito anunciado de incremen-
tar o vocabulário e a compreensão na lei-
tura. Testes standard, realizados antes e
depois do programa, revelaram um incre-
mento médio de oito meses por estudante
em vocabulário e compreensão. Um rapaz
de catorze anos melhorou desde o nível
de segundo ano até ao nível de sexto ano
em cinco semanas e meia de programa.
Um incremento deste calibre é algo virtu-
almente inédito.

Em Londres um grupo de alunos rece-
beu um breve curso sobre Tecnologia de
Estudo, que consistia em aproximada-
mente nove horas de instrução durante
um período de doze dias, enquanto que
um grupo de controlo não recebeu qual-
quer instrução na Tecnologia de Estudo.
Além disso, ambos os grupos fizeram tes-
tes antes e depois. O grupo experimental
após doze dias de instrução transformou-
-se num grupo com uma média de 1,29
anos mais em capacidade de leitura. O
grupo de control  praticamente não mos-
trou nenhuma diferença (uma descida de
0.03) no segundo teste. Estes resultados
impressionantes falam por si.

Os benefícios do programa de Educa-
tion Alive (Educação Viva) no sul de
África foram validados por diferentes estu-
dos em Bulawayo, Zimbabwe e Transvaal,
na África do Sul. Um estudo demonstrou

uma melhoria de 1,2 anos na capacidade
de leitura no decurso de um programa de
três semanas. Outro programa dado num
período de quatro semanas deu como
resultado melhorias de 1,8 anos de média
na capacidade de leitura. Outro programa
de três semanas no território de Transkei
na África do Sul, mostrou uma melhoria de
2,3 anos de média. Um programa levado a
cabo num instituto para desamparados
deu como resultado uma proporção de
aprovações com 91 por cento nos exames
do liceu do Departamento de Educação
do país, em comparação com os 27 por
cento de um grupo de control . Na África
do Sul, onde 50 por cento da população é
analfabeta, este programa produz melho-
rias necessárias de uma maneira vital.

Compare estes resultados positivos com
o que está a acontecer nos sistemas edu-
cativos de qualquer outro lugar em todo o
mundo: alguns institutos de algumas cida-
des do interior dos Estados Unidos têm
percentagens de deserções que se 

MELHORIA O NÍVEL

E LEITURA
Um programa tutorial de 40 horas 
para estudantes de Washington, 
D.C., que usavam a Tecnologia de 
Estudo, demonstrou aumentos 
incríveis nos níveis de leitura.

48%
De capacidade 
de leitura no 
nível do seu 

ano escolar ou 
acima.

80%
De capacidade 
de leitura no 
nível do seu 
ano escolar

Antes Depois

ou acima.
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aproximam dos 50 por cento; 42 por cento 
dos que responderam a um inquérito na Grã-
-Bretanha não conseguiam somar o preço
de um hamb rg r, batatas fritas, bolo de
maçã e café; e 700.000 dos estudantes que
se formaram nos institutos americanos no
ano passado não tinham o grau de alfabe-
tização suficiente para lerem os seus diplo-
mas. Por trás destes números há muitas
histórias de frustração pessoal, sonhos
desfeitos, trabalho de baixa qualidade,
aumento de criminalidade e futuros som-
brios.

Os relatos das pessoas, abaixo, são dife-
rentes. Por sorte, estas pessoas em todo o
mundo descobriram a Tecnologia de
Estudo e aplicaram-na e isto mudou as
suas vidas e as vidas dos outros para
melhor.

Em Springfield, Virgínia, nos Estados Uni-
dos, um casal estava inquieto devido aos
fracassos escolares do filho e aos proble-
mas em casa. Depois de lhes ter sido apre-
sentada a Tecnologia de Estudo e de
inscreverem o filho numa escola que a
usa, escreveram a seguinte carta:

“Antes de o Richard começar a estudar
na vossa escola, e como resultado da sua
incapacidade em responder aos métodos de
ensino das escolas públicas de Washington
D.C., era uma criança frustrada e inadap-
tada. Com o guia e conselho que nos foi
dado, conseguimos aprender e ajudar o
Richard a tornar-se uma pessoa melhor.
Obteve as capacidades educativas básicas
que lhe faltavam durante os dois anos que
passou nas escolas públicas. Pela primeira
vez em dois anos o Richard queria ir à
escola todos os dias! Tomou a iniciativa de
ler os livros por si só. Chegou a interessar-se
por diferentes temas académicos, incluindo
Ciência e Geografia. Desde o momento em
que dois primos seus se graduaram num

prestigiado instituto, o sonho do Richard
tinha sido ir para o mesmo instituto. Depois
de aprender a Tecnologia de Estudo o seu
pedido de inscrição foi aceite.  Agradecemo-
-vos do fundo do coração o grande papel que
tiveram em ajudar o Richard a alcançar a
sua meta.”

Louca de preocupação, uma mãe de
Londres procurava ajuda para o filho de
dez anos que estava a ter enormes dificul-
dades na escola e não se conseguia con-
centrar. Os professores dele queriam  dar-
-lhe remédios. Em vez disso, a mãe
encontrou um programa de aulas particu-
lares que utilizava a Tecnologia de
Estudo. Depois de pouco tempo no pro-
grama, o professor dele escreveu:

“Depois do seu primeiro Sábado no pro-
grama, o rapaz passou três horas a apren-
der as bases da Tecnologia de Estudo. A mãe
do rapaz telefonou-me na semana seguinte
porque tinha notado uma melhoria imediata
e nem conseguia acreditar na mudança que
o filho tinha experimentado: o rapaz estava
a fazer os deveres sem dificuldades. No
Sábado seguinte o rapaz voltou ao pro-
grama e aprendeu mais acerca de como
estudar. Uns poucos dias mais tarde a mãe
do rapaz disse-me que tinha recebido uma
chamada dos professores perguntando o que
lhe tinha acontecido. Tinham notado uma
mudança tal que queriam saber o que estava
a acontecer. Os problemas do jovem não se
teriam resolvido com remédios. Consistiam
simplesmente em nunca ninguém o ter ensi-
nado a estudar.”

Um casal dos Estados Unidos estava
muito preocupado com a filha de onze
anos que lia com muita dificuldade a um
nível do  segundo ano e tinha uma auto-
-estima muito baixa. Depois de a filha
começar a frequentar uma escola que usa
a Tecnologia de Estudo a mãe da rapariga
escreveu:
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“Apertou-se-me o coração quando a
minha filha saiu da sala que se usava para o
exame de admissão que fez ao chegar à
escola de Verão. As lágrimas corriam-lhe
pela cara abaixo e pediu os óculos de lentes
verdes, de que ela julgava necessitar para
poder ler. Tinha tido uma pontuação muito
má, mas apesar das reservas de todos os
envolvidos, foi-lhe dada a oportunidade de
começar o programa de Verão.

“Naquele momento o gráfico acumula-
tivo da sua vida, que tinha estado a descer a
pique, deu uma volta brusca para cima e
tem estado a subir desde então. Passou uns
meses na escola de Verão e as mudanças que
temos visto nela são pouco menos do que
milagrosas.

“Agora lê por sua própria iniciativa,
inclusive custa-lhe largar os livros. Voltou
ao caminho correcto e tornou-se uma rapa-
riga feliz e confiante, uma grande rapariga
que sem dúvida trará uma grande contribui-
ção ao mundo, uma contribuição que nunca
faria se não fosse pelo método de estudo do
Sr. Hubbard e que esta escola incrível que
vocês estão a criar! Obrigado a cada um de
vocês pelos vossos esforços, dedicação e
visão.”

Uma criança de sete anos estava a pas-
sar um mau bocado com os estudos.
Esteve a estudar e a estudar de novo os
mesmos materiais durante seis meses.
Afortunadamente, a mãe conhecia a Tec-
nologia de Estudo e apercebeu-se de que
o professor não estava a encontrar e a cor-
rigir as barreiras e problemas reais com
que o filho se estava a deparar.

“Devido ao meu próprio trabalho e
deveres tenho um horário muito apertado,
mas fiz com que trouxesse para casa os
materiais que estava a estudar e descobri
qual era o verdadeiro problema. Isto foi há
dois meses. O resultado é que agora se tor-
nou um estudante modelo na aula dele.

não evita o estudo, não perde tempo nem
incomoda os outros. Gosta dos seus estudos
e terminou os seus deveres num tempo recorde.
Há duas noites veio ver-me e estava a sole-
trar palavras que tinha estudado e cujas
definições tinha clarificado de forma apro-
priada. Sei que quando tinha a sua idade eu
nem sequer era capaz de ler, e muito menos
soletrar palavras como: Antárctica, funções
do guarda, esquemas, pinguim, urso polar,
iceberg, etc. Dei-me conta de que eu possivel-
mente tinha salvo todo o seu futuro estudo
com o que fizera antes para resolver os seus
problemas de estudo.”

A Tecnologia de Estudo de L. Ron
Hubbard foi introduzida no Uganda. Rece-
bemos a seguinte carta do Director da
Escola de Ensino Especial de Kampala, no
Uganda

“Escrevo-vos para expressar os nossos
sinceros agradecimentos por terem conside-
rado que seria adequado enviarem-nos o
vosso pessoal para apresentar a Tecnologia
de Estudo das obras de L. Ron Hubbard.

“Os nossos professores afirmam que,
após fazerem este curso, podem agora estu-
dar por si mesmos e ensinar melhor os seus
alunos. O curso removeu muitas barreiras
ao estudo e os professores agora conseguem
comunicar muito mais facilmente do que
antes. Os outros professores que original-
mente não tinham sido colocados neste
curso, pediram para começá-lo imediata-
mente.

“Os nossos alunos estão entusiasmados
com o programa. Acharam muito divertido
Aprender a Aprender. Eles conhecem agora
o valor da massa e são capazes de utilizar
imagens para estudar acerca de coisas que
não conseguem obter no seu ambiente.
Rezamos para que este relacionamento com
a nossa escola continue no futuro para abar-
car muitos estudantes, mesmo noutras par-
tes do Uganda ”
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GLOSSÁRIO

ientolog :  uma filosofia religiosa aplicada
desenvolvida por L. Ron Hubbard. É o estudo
e manejo do espírito com relação a ele mesmo,
universos e outras formas de vida. A palavra

scio, que significa
logos, que significa

pensamento interior é expresso e tornado
conhecido . Assim ientolog  significa saber
acerca do saber.

Clarificação de Palavras: aquele corpo de
procedimentos de ientolog  usado para
localizar palavras que a pessoa entendeu mal
nas matérias que estudou e fazer com que as
defina, procurando-as num dicionário.
Clarificador de Palavras: uma pessoa que
ajuda a outra pessoa a localizar e clarificar
qualquer palavra mal entendida.
clarificar palavras: definir, por meio de um
dicionário, quaisquer palavras não totalmente
entendidas no material que a pessoa está a
estudar.
confronto: fazer face sem vacilar ou evitar.
Confrontar é na verdade a capacidade de
estar ali confortavelmente e percepcionar.
demonstração em plasticina: um
modelo feito em plasticina por um estudante
para demonstrar uma acção, definição, objecto
ou princípio. Também se chama “demo em
plasticina”.
doingness: o desempenho de alguma acção
ou actividade.
entorpecido: sentir-se cansado, sonolento,
atordoado como se estivesse sob o efeito de
drogas.
ganho: o alcançar de qualquer melhoria desejada.
Exemplos de ganhos seriam a pessoa melhorar
a sua capacidade de comunicar, experimentar
uma sensação aumentada de bem-estar ou
ganhar mais certeza acerca de alguma área
da sua vida.
gradiente: uma aproximação gradual a algo,
tomada passo a passo, nível a nível, sendo
cada passo ou nível, em si próprio, facilmente
vencido – para que finalmente possam ser

alcançadas com relativa facilidade actividades
bastante complicadas e difíceis. O termo
gradiente também se aplica a cada um dos passos
tomados em tal abordagem.

individuar: separar-se de alguém, um grupo,
etc. e afastar-se de envolvimento com ele.

kit de demonstração: um kit composto de
vários e pequenos objectos como por exemplo
rolhas, tampas, clips, tampas de caneta, elásticos,
etc. Um estudante usa estes objectos pequenos
para representar as várias partes de algo que
está a estudar. Os objectos podem-se mover à
vontade para mostrar a mecânica e acções de
um dado conceito e ajudar o estudante a
compreendê-lo.

massa: os objectos físicos reais, as coisas da
vida; contrariamente à significância. Ver também
significância neste glossário.

palavra mal entendida: uma palavra que não
se compreendeu ou foi mal compreendida.

significado: os significados ou ideias ou
teoria de alguma coisa, distintos das suas
massas.
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“saber” e da palavra grega 
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ACERCA DE
L. RON
HUBBARD

ascido em Tilden, Nebraska, a 13
de Marco de 1911, a sua rota de
descoberta e dedicação para com

os seus semelhantes começou cedo. Aos
dezanove anos de idade, já tinha viajado
mais de quatrocentos mil quilómetros,
estudando as culturas de Java, Japão, Índia e
Filipinas.

Regressando aos Estados Unidos em

estudou Matemática, Engenharia e o então
recente campo da Física Nuclear: tudo isso
lhe proporcionou ferramentas vitais para
pesquisa continuada. Para financiar essa
pesquisa, Ron embarcou numa carreira

se  tornou  num  dos  mais  lidos  autores de
 ficçãopopular. Ainda assim, nunca esquecen-

Quando chegou a Segunda Guerra
Mundial, ele entrou para a Marinha dos
Estados Unidos como tenente (grau inferior)
e serviu como comandante de corveta
anti-submarina. Tendo ficado parcialmente
cego e aleijado por causa de ferimentos
recebidos em combate, foi-lhe diagnosticada
incapacidade permanente em 1945. Através
da aplicação das suas teorias sobre a mente,
todavia, não só foi capaz de ajudar os seus
companheiros de armas, como também de
recuperar a sua própria saúde.

Depois de mais de cinco anos de pesquisa
intensa, as descobertas de Ron foram
apresentadas ao mundo em Dianética:

. O
primeiro manual popular sobre a mente
humana expressamente escrito para o homem
comum, Dianética anunciou uma nova era de
esperança para a humanidade e uma nova
fase da vida para o seu autor. Contudo, não
cessou a sua pesquisa e, enquanto uma
descoberta após outra eram cuidadosamente
codificadas ao longo dos finais de 1951, nascia
a filosofia religiosa aplicada de Scientology.

Porque Scientology explica toda a vida,
não há aspecto da existência do Homem
que a obra subsequente de L. Ron Hubbard
não abordasse. Residindo ora nos Estados
Unidos ora em Inglaterra, a sua pesquisa
contínua trouxe soluções a doenças sociais,
tais como padrões de educação em declínio
e o abuso generalizado de drogas.

No total, as obras de L. Ron Hubbard
sobre Scientology e Dianética perfazem
quarenta milhões de palavras de palestras
gravadas, livros e escritos. No conjunto,
constituem o legado de uma vida inteira
que terminou em 24 de Janeiro de 1986. No
entanto, o falecimento de L. Ron Hubbard
não constituiu de modo nenhum um fim:
pois com cem milhões de livros seus em
circulação e milhões de pessoas a
aplicar diariamente as suas tecnologias
de melhoramento, pode verdadeiramente
dizer-se que o mundo ainda não tem
melhor amigo. �

N

1929, Ron retomou a sua educação formal e

literária no princípio dos anos 30 e depressa

pesquisa principal através de extensas
viagens e expedições.

do a sua meta primária, ele continuou a sua

O Poder da Mente sobre o Corpo
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