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A) INTRODUÇÃO 

A Doutrina Espírita, com seu tríplice aspecto: Científico, Filosófico e Religioso, pretende 

promover a evolução do homem e esta evolução é um processo pedagógico. Propõe, através das 

mensagens, instrumentos e instruções, o aperfeiçoamento moral do homem.            

Os espíritos orientadores da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas (SBEE) provocaram 

uma verdadeira revolução no ensino do Espiritismo ao trazerem conceitos inovadores que hoje são 

amplamente vivenciados nessa Instituição. Eles revolucionaram o ensino espírita ao introduzir o 

conceito de exercício mediúnico no lugar de desenvolvimento mediúnico, entendendo que antes de 

chegar ao desenvolvimento existem as etapas de crescimento e de progresso. 

Outra revolução ocorreu com a implantação do projeto político-pedagógico e do currículo do 

exercício mediúnico, com programas e planos de aulas que são usados para sensibilizar os 

participantes a se autoconhecerem e conhecerem os princípios da Doutrina Espírita. O currículo foi 

elaborado para ser realizado em dez semestres, sendo que para cada semestre existe uma definição 

clara de conteúdos e atividades que devem ser desenvolvidos para atingir o objetivo final que é a 

preparação do indivíduo para se autoconhecer, tendo como base os princípios da Doutrina Espírita. 

Apesar de o currículo apresentar uma organização lógica e cronológica dos temas doutrinários, 

além de unificar um código de linguagem comum a todos, não há uma definição clara quanto às 

competências a serem alcançadas pelo médium a cada módulo concluído, de forma que ele consiga 

ter uma percepção do conhecimento adquirido não só em relação à Doutrina Espírita, mas quanto à 

busca de si mesmo, ao seu autoconhecimento. 

O objetivo deste projeto de pesquisa é, portanto, o estudo, a descrição e aplicação de um 

Currículo por Competências para o Exercício Mediúnico, de forma a permitir que o médium ao iniciar 

seus estudos doutrinários conheça, de antemão, quais serão as competências que ele poderá e/ou 

deverá alcançar, no decorrer dos 10 módulos de estudos, pautado em uma visão crítica de 

autoconhecimento com base nos fundamentos da Doutrina Espírita. Este projeto de pesquisa aplica-

se ao GEM de Terça-Feira Anexo realizado à noite na sede da SBEE em Curitiba. 
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B) CONTEXTO ATUAL 

 

AS INQUIETAÇÕES DO INDIVÍDUO 

 

Quando o indivíduo – mais jovem, de meia idade ou idoso – que com a pressão do mundo social, 

com a pressão da idade, dos acontecimentos, da falta de fé, da falta de bens materiais, com a pressão 

da deficiência e da ineficiência do próprio sistema social, do sistema educativo e, 

consequentemente, com a falência de vários setores da sua vida, recorre ao Centro Espírita. 

 

O CENTRO ESPÍRITA COMO CASA DO SABER – SUA MISSÃO 

 

O Centro Espírita é uma casa de educação que procura sensibilizar os indivíduos ao 

autoconhecimento, à autoconstrução, à autoadministração. É, por excelência, uma força dinâmica 

de integração com a vida. 

 

CURRÍCULO GEM – SUA PROPOSTA 

 

Currículo tem que ser vida, não pode ser simplesmente um desenvolvimento dos processos 

históricos, de leitura e interpretação das obras da codificação (conteudista). O projeto político-

pedagógico do centro espírita tem que dar um enfoque, uma ênfase em um currículo pautado na 

visão crítica do autoconhecimento. Nessa dimensão crítica, a pessoa deve se afirmar na sua 

individualidade, na sua indivisibilidade, no seu irreducionismo, na sua singularidade e, 

consequentemente, no seu estar permanente à procura do fortalecimento da sua identidade. 
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C) O QUE SE DEVE INDAGAR AOS INDIVÍDUOS QUE PROCURAM O CENTRO ESPÍRITA 

No centro espírita, temos que ensinar a pensar e não o que se deve pensar. Assim, é importante 

que os coordenadores de exercício mediúnico conversem com os indiíduos e os ajudem no processo 

de autoconhecimento através de instrumentos e instruções. Uma forma é exercício de reflexão e 

meditação tendo como disparador a pergunta. 

Desde sua entrada ao Centro Espírita, nos grupos de exercício mediúnico, e no decorrer dos 

estudos dos Módulos do Ciclo Básico, o indivíduo deve ser chamado a refletir e a meditar sobre as 

questões a seguir. 

MOTIVO PERGUNTAS 

Sobre o Centro 

Espírita 

Por que estou aqui? O que quero receber aqui no Centro Espírita? Que 

orientação espero receber do Centro Espírita? 

Sobre o propósito 

da vida 

O que estou fazendo? Por que estou aqui? Para onde irei depois de aqui? Onde 

já estive antes? O que já fiz antes? 

Sobre objetivos de 

vida 

Qual é o seu objetivo? O que você espera efetivamente de sua vida? Quais 

são os seus projetos? Quais são as suas relações humanas? Você já se avaliou 

sobre a sua produção social? Você tem consciência sobre pertencimento a 

Deus, sobre pertencimento à humanidade? Tem uma visão crítica sobre o seu 

significado na comunidade, o que é vida comum? Tem visão sobre 

responsabilidade e responsabilidade social? Como você se avalia? Como é o 

seu cognitivo, o seu conhecimento e a sua aplicação? 

Sobre o conceito 

de “estar” 

Você tem uma visão crítica sobre o que é estar no centro espírita? O que o 

centro espírita representa para você? 

Sobre interesses 

pessoais 

Você se sente útil na aplicação do seu exercício profissional? E, além da sua 

profissão, você se sente útil? Você tem consciência sobre os seus interesses? 

Seus interesses se materializam ou começam a se materializar? São interesses 

plausíveis para um homem do século XXI, membro de uma sociedade 

composta por mais de sete bilhões de participantes? 

Sobre felicidade Você é feliz? Você se sente uma pessoa feliz? Você é capaz de nos descrever 

o que você entende por felicidade? Você é uma pessoa frustrada? Você tem 

capacidade de se readaptar e procurar novos elementos, fazer reconversões de 

vida? Você já mediu a sua felicidade? Você sabe que é possível medi-la? 

Durante a semana, você tem quantas horas de felicidade? 

Sobre higiene 

pessoal e saúde 

Você, depois da dejeção, faz banho local? Você sabe se não fizer banho local 

após dejeção, você pode permitir o desenvolvimento de um câncer anal? Você 

sabe que o câncer de colo retal é grave? Você sabe que precisa mastigar bem? 

Você sabe que não se deve tirar o esmalte dos dentes com escovações 

violentas? Você sabe que não se deve tomar líquidos no horário das refeições? 

Você sabe que os agrotóxicos e alguns adubos químicos são perniciosos à 

saúde do corpo, portanto, ao melhor equilíbrio do espírito nele encarnado? 

Sobre 

autoconhecimento 

Você se conhece ou busca se conhecer? Quem você pensa que é? O que você 

fez na última semana ou nos últimos dez ou quinze dias referencialmente a 

sua própria pessoa, a sua própria individualidade? Você tem feito um pouco 

de esforço para fazer visão crítica do autoconhecimento? Você é capaz de 

saber se você foi, até este momento, uma pessoa justa? Está no máximo 

possível do seu tempo semeando coisas positivas para você e para a 

coletividade? Há em você uma consciência da procura do bem? Você já 
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MOTIVO PERGUNTAS 

avaliou o que produz, o que faz, para saber se é isto, realmente, o que quer 

fazer? Como você reage a ideias novas? Como você reage a ideias 

diferenciadas daquelas que você utiliza sempre?  

Sobre leitura e 

curso 

Qual a sua expectativa de fazer um novo curso? Qual a sua expectativa de ler 

um novo livro? Você tem lido? Quantos livros você leu durante o ano? Você 

lê a imprensa? Você já leu nossa Constituição? Você sabe o que é um regime 

político? Você tem noção das revistas de circulação nacional? Você já 

percebeu que elas têm uma força extraordinária e que podem construir e 

destruir pessoas? Você já pensou numa imprensa mais livre e mais 

responsável? 

Sobre o biológico Você aceita bem o timbre da sua voz? Você já trabalhou um pouco a sua voz? 

Você já olhou no espelho para observar como é que você fala com as outras 

pessoas? Você está tendo sete, oito horas de sono? Você faz uma alimentação 

adequada durante o dia?  

Sobre 

sociabilidade 

Você tem consciência do grau de sociabilidade? Você é um indivíduo que se 

dá bem com os seus filhos? Você sabe respeitar o seu cônjuge? Você sabe 

respeitar a diversidade religiosa? Você sabe que o Espiritismo não é 

proselitista, sabe que ele não quer, de maneira alguma, que você vá 

transformar as pessoas em espíritas, mas quer que você tenha tolerância com 

elas? Você visita parques? Você se detém um pouco para olhar e avaliar as 

pessoas, fazendo massa crítica? Como é que você vê as pessoas? 

Sobre tolerância Você tem observado as prostitutas, pobres infelizes que, talvez tangidas pela 

fome, estão ali – pode até não ser a fome de alimentos, mas fome social, fome 

psicológica. Como é que você vê essas criaturas? E aqueles que não querem 

trabalhar, você é tolerante com eles? E aqueles que pedem esmolas, você é 

tolerante? E aquelas pessoas que estão no sistema prisional, você foi visita-

las? Se não foi, imaginou como é que elas vivem?  

Sobre desencarne, 

pertencimento e 

dor social 

Você já foi a um enterro? Está preparado para um desencarne na sua família?  

Você sabe que todos nós estamos na fila do desencarne, que a qualquer 

instante nós vamos deixar a Terra? Você não está apegado demais aos bens 

materiais, a títulos, fortuna, dinheiro, poder? Como é que você vê este seu 

trânsito aqui na Terra? Você fala com as pessoas? Você tem noção do 

pertencimento a Deus e a todos os seres? Você reconhece o pertencimento? 

Como é que você se comporta diante da dor? Você aumenta a dor? É alguém 

que está sempre se queixando aos outros e aumentando a dor, transformando 

a dor biológica e psicológica em dor social? 

Sobre utência Você tem poupado sua esposa, seu esposo, seus filhos e sua mãe idosa? Você 

os poupa um pouco ou é alguém que quer usufruir, um utente social? É 

alguém que quer sempre benefício para você mesmo e pouco para os outros? 

Você é tolerante com os médiuns com quem operacionaliza seus encontros 

no centro espírita?  

Sobre cultura Você visita exposições, participa da cultura, da programação cultural? Você 

preserva a cultura? Você é capaz de respeitar um artista plástico, um tenor? 

Você vai ao teatro? Você reconhece que a cultura tem valores universais e 

que você precisa desses valores? Você tem noção de cidadania, que é social, 

mas é também cultural? 

Sobre as amizades Você faz visitas a amigos? Você sabe e gosta de receber pessoas? Você é 

capaz de renunciar para que outras pessoas sejam alegres, sejam felizes, ou 

você é incapaz disso? Se você é incapaz, como é que você quer alcançar a 
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MOTIVO PERGUNTAS 

dimensão espiritual se ainda não fez domínio de uma ordem material, da 

ordem biológica, psicológica e da ordem social? Você tem diálogo com as 

outras pessoas ou é agressivo? Você pede para falar em particular ou fala 

diante dos outros, desrespeitando a todos? 

Sobre alegria e 

harmonia 

O que é harmonia para você? O que ela representa, qual a sua significação? 

O que é alegria para você? Você tem alegria? Como você vê a vida? 

Sobre a relação 

com o silêncio 

Você sabe fazer silêncio? Você tem visão do silêncio interior? Você é capaz, 

depois de ler uma página de um livro, ajustar esse conteúdo a você? 

Sobre a situação 

econômica 

Você tem uma remuneração? Quanta guarda? Que a sua idade? Será que não 

iremos necessitar de remédios, de médicos quando tivermos setenta ou oitenta 

anos? Como iremos gastar, se não fizermos reservas? Não estamos 

comprando muita roupa mesmo usando pouco? Não estamos criando 

necessidade?  

Sobre a produção O que é que produzimos? Somos capazes de produzir para nós mesmos? 

Somos capazes de produzir para nós mesmos um pouco de alimento? 

Alcançamos uma ação no nível de produção, uma produção no sentido de 

trazer benefícios pelo menos para nós mesmos?  

Sobre a 

capacidade de 

dividir 

Temos a capacidade de dividir um pouco do que temos? De abrir nosso 

guarda-roupa e olhar algumas roupas que só usamos uma vez ao longo do 

ano? Será que não podemos doá-las para algum irmão que não tem o que 

vestir? Se em 360 dias usamos somente uma vez, será que vai nos fazer falta? 

Sobre a 

organização 

Como está a sua organização pessoal? Você mantém a sua casa organizada? 

Seu guarda-roupa, seus armários, suas gavetas estão todos organizados? Há 

uma preocupação com a ordem e limpeza do seu espaço físico? 

(*) Questões extraídas do Livro “O Centro Espírita como Agência Social” 
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D) O QUE SÃO COMPETÊNCIAS 

Para sociólogo suíço Philippe Perrenoud, "Competência é a faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar, com 

pertinência e eficácia, uma série de situações". Segundo Perrenoud, para desenvolver competências 

é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios 

que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), competências são 

as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos para 

estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. 

As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber 

fazer”.  

Para John Dewey, filósofo, pedagogo e representante principal do movimento da educação 

progressiva norte-americana durante a primeira metade do século XX, era de vital importância que a 

educação não se restringisse à transmissão do conhecimento como algo acabado, mas que o saber e 

habilidade adquiridos pelo estudante pudessem ser integrados à sua vida como cidadão, como pessoa. 

Essa ligação entre ensino e prática cotidiana foi sua grande contribuição para a escola filosófica do 

Pragmatismo. 

A reflexão epistemológica de Edgar Morin, antropólogo, sociólogo, filósofo francês e pai da 

Teoria da Complexidade, parte do diagnóstico da crise daquilo a que chama o “Paradigma da 

Simplificação”, ou seja, o modelo de produção, organização, validação e transmissão do saber que 

estiveram na base dos prodigiosos avanços das ciências e da tecnologia dos últimos 300 anos. A 

especialização do trabalho fecha cada vez mais os indivíduos em áreas restritas de competência e 

induz o desinteresse cívico e a ignorância (sob a forma das «ideias feitas») acerca de outras dimensões 

da vida individual e coletiva. Tudo isto produz aquilo a que Morin chama a “inteligência cega”, isto 

é, um conhecimento sem consciência de si mesmo e incapaz de gerar uma visão global da realidade. 

Para Edgar Morin, torna-se claro que é preciso opor ao paradigma da simplificação uma nova 

forma de pensar que seja capaz de apreender a complexidade do real. 

O Espiritismo não trabalha a ideia de perfeição, mas de aperfeiçoamento como processo 

contínuo. O indivíduo consciente do seu processo evolutivo, reconhece o valor do exercício 

mediúnico e busca, através de instrumentos e instruções, o seu equilíbrio e trabalha incessantemente 

para a construção de sua identidade. 

Uma tarefa essencial do Centro Espírita é alcançar a condição de “Universidade do Povo”, 

concebendo, projetando, programando e trabalhando um currículo vivo, integrado à vida. Nesse 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_progressiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_progressiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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processo, “alcançará a dimensão construtivista e estará apto, através de seus agentes, a fazer 

conhecimento, a construir, a transformar, a alcançar o saber, o saber-fazer, para viver a dimensão dos 

fatores antropossociais nos saberes sociais” (CRUZ, 2005, pág. 86). 

 

E) EXPECTATIVAS DE COMPETÊNCIAS AO FINAL DO CURRÍCULO 

A Doutrina Espírita quer que cada um seja um agente capaz de se compreender e se 

administrar. Quer que cada um possa tomar decisões conscientes e embasadas, seja capaz de refletir 

e não de simplesmente repetir. Por isso, os estudos devem instruir e instrumentalizar o participante 

para o autoconhecimento, para enxergar a si mesmo e o mundo em que vive sobre a ótica da 

responsabilidade dos desdobramentos de sua escolha, dando-lhe as condições de reunir competências 

para: 

o Alcançar consciência de si mesmo, seus potenciais, suas habilidades, suas limitações, 

conhecimento do que se quer ser e do que não quer ser (autoconhecimento). 

o Assumir a sua identidade e ter a coragem de viver suas convicções, de ser diferente e 

especial na vida de todos que o cercam.  

o Compreender melhor a grande harmonia no Universo para entender e administrar as 

situações do dia-a-dia com maior tranquilidade. 

o Modificar comportamento e transformar construtivamente o mundo em que vive. 

o Entender que a felicidade é uma conquista individual. 

 

F) TAXONOMIA DE BLOOM 

Na educação, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar, de forma 

consciente, o processo educacional de modo a oportunizar mudanças de pensamentos, ações e 

condutas. Essa estruturação é resultado de um processo de planejamento que está diretamente 

relacionado à escolha do conteúdo, de procedimentos, de atividades, de recursos disponíveis, de 

estratégias, de instrumentos de avaliação e da metodologia a ser adotada por um determinado período 

de tempo. 

Neste contexto, um dos instrumentos existentes que pode vir a facilitar esse processo é a 

taxonomia proposta por Bloom et al. (1956), que tem, explicitamente, como objetivo ajudar no 

planejamento, organização e controle dos objetivos de aprendizagem. 
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Taxonomia é um termo bastante usado em diferentes áreas e, segundo a Wikipédia (2006), é 

a ciência de classificação, denominação e organização de um sistema pré-determinado e que tem 

como resultante um framework conceitual para discussões, análises e/ou recuperação de informação. 

Os processos categorizados pela Taxonomia dos Objetivos Cognitivos de Bloom, além de 

representarem resultados de aprendizagem esperados, são cumulativos, o que caracteriza uma relação 

de dependência entre os níveis e são organizados em termos de complexidades dos processos mentais 

como mostra a Figura 1. 

 

Embora a Figura 1 represente a estrutura mais conhecida da Taxonomia de Bloom (6 

categorias), ela, na verdade, é um pouco mais complexa, pois é dividida em subcategorias com o 

objetivo de melhor direcionar a definição dos objetivos instrucionais assim como de esclarecer os 

limites entre eles. Relacionados às categorias, estão os verbos que procuram dar suporte ao 

planejamento acadêmico (objetivo, estratégia e avaliação) relacionado a cada uma delas, como mostra 

o Quadro 1. 

A utilização de instrumentos que facilitem essa atividade é fundamental e nesse contexto a 

Taxonomia de Bloom tem colaborado significativamente, pois é um instrumento de classificação de 

objetivos de aprendizagem de forma hierárquica (do mais simples para o mais complexo) que pode 

ser utilizado para estruturar, organizar e planejar disciplinas, cursos ou módulos instrucionais. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000200015#fig01
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000200015#fig01
http://www.scielo.br/img/revistas/gp/v17n2/a15qdr01.gif
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G) PLANEJAMENTO INTEGRADO DO CICLO BÁSICO  

 É de suma importância a elaboração de um planejamento integrado dos Módulos de 01 a 04 

do Ciclo Básico do GEM, de forma a alcançar o conhecimento gradativo do universo da Doutrina 

Espirita, com os desdobramentos e a profundidade desejados para a construção da verdade possível. 

O planejamento integrado também permitirá uma organização e sistematização das 

competências transversais e globais a serem trabalhadas em cada módulo.  

Todo material utilizado em cada encontro, tais como leitura das obras da codificação da 

Doutrina Espírita, preleções dos orientadores espirituais (Dr. Leocádio e Irmã Marina Fidélis), 

Cadernos de Psicofonia do Irmão Grimm, artigos científicos, Revista Ser Espírita e outros, deve ser 

antecipadamente discutido entre os Coordenadores e definidos para qual módulo será aplicado. 

Os Coordenadores dos GEMs deverão esclarecer as competências a serem alcançadas ao 

grupo nos encontros iniciais. 

  

H) PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS  

 As competências serão avaliadas por um processo de autoavaliação do próprio indivíduo. 

 Os Coordenadores do GEMs deverão acompanhar o processo de construção do conhecimento 

dos indivíduos através de perguntas ao grupo, fazendo que todos os indivíduos expressem o seu 

respectivo alcance em relação às competências.  

 A ficha de autoavaliação está no Anexo 1, ao final desse documento. 
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I) ESTUDO DE UM CURRÍCULO POR COMPETÊNCIAS PARA O GEM 

A Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis de complexidade crescente, do mais simples ao mais complexo, e isso significa 

que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. Só após conhecer 

um determinado assunto alguém poderá compreendê-lo e aplicá-lo. Nesse sentido, a taxonomia proposta não é apenas um esquema para classificação, mas 

uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos de acordo com níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo 

desejado e planejado.  A tabela abaixo relaciona os Módulos do Ciclo Básico do GEM com as Categorias de Domínio Cognitivo da Taxonomia de Bloom. 

CICLO BÁSICO 

 

CURRÍCULO GEM 

 

 

TAXONOMIA DE BLOOM 

 

MÓDULO 

 

OBJETIVO 

 

CONTEÚDO 

 

CATEGORIA DE 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

VERBOS 

Módulo 01 Informação Noções básicas sobre a 

Doutrina 

Conhecimento (1) Habilidade de lembrar informações 

previamente abordadas 

Enumerar, apontar, 

relacionar, reconhecer 

Módulo 02 Formação Estudo aprofundado dos 

conceitos básicos da 

Doutrina 

Compreensão (2) Habilidade de compreender e dar 

significado ao conteúdo 

Construir, definir, 

descrever, distinguir, 

explicar 

Módulo 03 Social Ligação entre os conceitos 

da Doutrina e o social; 

aplicação no cotidiano 

Aplicação (3) Habilidade de usar informações, 

métodos e conteúdos aprendidos em 

novas situações concretas 

Aplicar, demonstrar, 

usar, praticar, organizar, 

preparar 

Módulo 04 Pessoal Ligação entre os conceitos 

da Doutrina e a história de 

vida de cada participante; 

autoconhecimento 

Análise (4) Análise de relacionamento entre as 

partes. Reconhecimento dos 

princípios organizacionais. 

Identificar partes e suas inter-

relações. 

Analisar, reduzir, 

comparar, determinar, 

deduzir, distinguir, 

questionar 
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COMPETÊNCIAS POR MÓDULO 

MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 01 

Princípios Básicos: 

o Deus 

o Jesus e Moral Cristã 

o Livre-Arbítrio 

o Reencarnação 

o Mediunidade 

Competências Básicas: 

o Conhecer e descrever os princípios 

básicos da Doutrina Espírita 

o Compreender que o Espiritismo não é 

místico, sacro, dogmático e exotérico 

o Compreender que Deus não é um 

espírito superior, mas sim, o 

fundamento de tudo o que existe no 

Universo e que mantém a ordem 

inteligível em todo o Cosmos 

o Compreender que o conceito de 

obsessão não é coerente com os 

princípios da Doutrina Espírita 

o Compreender a Lei de Causa e Efeito 

e reconhecer que somos responsáveis 

pelas consequências de nossos 

próprios atos e pensamentos (livre-

arbítrio)  

o Compreender que a reencarnação é 

um processo de crescimento e 

evolução, e não de “pagamento de 

dívidas”. Seu vetor está focado nos 

aprendizados do presente e não em 

“resgate de dívidas” do passado. 

o Compreender Jesus como médium 

pontual 

o Obras da Codificação 

o Artigos da Revista Ser 

Espírita 

o Cadernos de Psicofonia pelo 

Espírito Antônio Grimm 

o Obras Espíritas 

o Preleções dos Orientadores 

Espirituais da SBEE 

Conhecimento 

Compreensão 

 



GRUPO DE EXERCÍCIO MEDIÚNICO 
ESTUDO DE UM CURRÍCULO POR COMPETÊNCIAS PARA O GEM 

 

MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

Conceitos Complementares: 

o Conceito de evolução 

o Constituição do Ser 

o História do Espiritismo 

o A vida de Allan Kardec 

o Obras da Codificação 

o História e projeto político-

pedagógico da SBEE 

o Vida do Dr. Leocádio José 

Correia 

Conhecimentos Complementares: 

o Compreender evolução como 

processo contínuo de aprendizado e 

adaptação 

o Compreender o conceito de corpo, 

períspirito e espírito  

o Compreender Espiritismo como 

Ciência, Filosofia e Religião 

o Descrever a História do Espiritismo 

no Brasil 

o Conhecer as Obras da Codificação e 

a história de vida de Allan Kardec 

o Conhecer a história e o projeto 

político-pedagógico da SBEE 

o Conhecer a história de vida do Dr. 

Leocádio José Correia 

 

 

 

 

 

Módulo 02 

Princípios Básicos: 

o Deus 

o Jesus e Moral Cristã 

o Livre-Arbítrio 

o Reencarnação 

o Mediunidade 

Competências Básicas: 

o Compreender os princípios básicos 

da Doutrina Espírita 

o Compreender a importância das 

habilidades e potencialidades de cada 

indivíduo na resolução de problemas 

o Compreender Deus como unidade de 

organização e administração das leis 

da Natureza, do Universo e do 

Cosmos 

o Compreender que livre-arbítrio é um 

princípio de justiça 

o Obras da Codificação 

o Artigos da Revista Ser 

Espírita 

o Cadernos de Psicofonia pelo 

Espírito Antônio Grimm 

o Obras Espíritas 

o Preleções dos Orientadores 

Espirituais da SBEE 

Conhecimento 

Compreensão 
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MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

o Compreender que o princípio de 

comunicação com o polissistema 

espiritual é o da sintonia.  

o Compreender que mediunidade não é 

dom. 

o Compreender o que é um produto 

mediúnico e saber avaliar as suas 

características  

o Compreender que processo 

mediúnico resulta da somatória das 

encarnações do indivíduo (Cadernos 

de Psicofonia 1997 – Antônio 

Grimm) 

o Compreender e saber distinguir os 

conceitos de animismo e 

mediunidade 

o Compreender e responder a 

finalidade da reencarnação 

Conceitos Complementares: 

o Sintonia e Frequência 

o Fé racional 

o Morte 

o Atividades e projetos 

sociais da SBEE 

o Projeto Voluntariado da 

SBEE 

Conhecimentos Complementares: 

o Compreender os conceitos de 

sintonia e frequência 

o Compreender e distinguir os 

conceitos de fé cega e fé racional 

o Compreender que a morte não existe 

para o espírito 

o Descrever as atividades e os projetos 

sociais da SBEE 

o Conhecer o funcionamento do 

Programa Voluntariado da SBEE 
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MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

 

 

Módulo 03 

Princípios Básicos: 

o Deus 

o Jesus e Moral Cristã 

o Livre-Arbítrio 

o Reencarnação 

o Mediunidade 
 

Competências Básicas: 

o Fazer a relação entre os princípios da 

Doutrina Espírita visando a sua 

aplicabilidade na resolução de 

problemas 

o Compreender a importância das 

habilidades e potencialidades de cada 

indivíduo na resolução de problemas 

o Compreender que reencarnação é um 

processo que envolve o conceito de 

frequência. Não há destino. 

o Compreender que o Espiritismo 

pressupõe ação social – contato com 

as obras sociais da SBEE. “Quem não 

age, não é”. Antônio Grimm 
 

o Obras da Codificação 

o Artigos da Revista Ser 

Espírita 

o Cadernos de Psicofonia pelo 

Espírito Antônio Grimm 

o Obras Espíritas 

o Preleções dos Orientadores 

Espirituais da SBEE 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

 

 

Conceitos Complementares: 

o Ação Social – Projeto 

Social na SBEE 

o Museu Nacional do 

Espiritismo – MUNESPI 

Conhecimentos Complementares: 

o Participar em grupo, em algum dos 

projetos sociais da SBEE 

o Visitar e conhecer as instalações do 

Museu Nacional do Espiritismo – 

MUNESPI 
 

 

 

 

Módulo 04 

Princípios Básicos: 

o Deus 

o Jesus e Moral Cristã 

o Livre-Arbítrio 

o Reencarnação 

o Mediunidade 

Competências Básicas: 

o Fazer a relação entre os princípios da 

Doutrina Espírita visando a sua 

aplicabilidade na resolução de 

problemas 

o Obras da Codificação 

o Artigos da Revista Ser 

Espírita 

o Cadernos de Psicofonia pelo 

Espírito Antônio Grimm 

o Obras Espíritas 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 
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MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

o Compreender a importância das 

habilidades e potencialidades de cada 

indivíduo na resolução de problemas 

o Preleções dos Orientadores 

Espirituais da SBEE 

 

Conceitos Complementares: 

o História de vida 
Conhecimentos Complementares: 

o Desenvolver o conceito de trajetória 

de vida, capital de vida, história de 

vida, inventário de vida e projeto de 

vida 
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COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE INFORMAÇÃO DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

 

 

Módulo 01 

Equilíbrio e saúde: 

o A saúde como processo 

dinâmico 

o O processo saúde-doença 

o Controle do estresse 

Desenvolver um conjunto 

de hábitos, de aplicação 

gradual e diária, que 

promovam o equilíbrio da 

saúde física, mental e 

emocional do indivíduo. 

o Artigos científicos 

produzidos por comunidades 

científicas 

o Artigos produzidos por 

médiuns da SBEE 

 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

 

Sensibilização: 

o Prece 

o Evangelho no Lar 

o Controle da respiração 

o Relaxamento 

o Postura adequada 

o Valorização da percepção: 

sentidos físicos 

Desenvolver uma rotina de 

hábitos diários que 

promovam o equilíbrio 

físico, mental e emocional 

do indivíduo.  

Módulo 02 Equilíbrio e saúde: 

o Atividade física 

o Caminhada 

o Avaliação e adequação da 

alimentação 

Desenvolver um conjunto 

de hábitos, de aplicação 

gradual e diária, que 

promovam o equilíbrio da 

saúde física, mental e 

emocional do indivíduo. 

o Artigos científicos 

produzidos por comunidades 

científicas 

o Artigos produzidos por 

médiuns da SBEE 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

 

Sensibilização: 

o Concentração 

o Meditação e Reflexão 

Desenvolver uma rotina de 

hábitos diários que 

promovam o equilíbrio 

físico, mental e emocional 

do indivíduo.  

o Livro: Ensaio sobre 

Meditação e Reflexão – 

Maury Rodriguez da Cruz 
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MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE INFORMAÇÃO DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

Módulo 03 Equilíbrio e saúde: 

o Equilíbrio entre trabalho, 

repouso e lazer 

o Ritmo e bioagogia 

Desenvolver um conjunto 

de hábitos, de aplicação 

gradual e diária, que 

promovam o equilíbrio da 

saúde física, mental e 

emocional do indivíduo. 

o Artigos científicos 

produzidos por comunidades 

científicas 

o Artigos produzidos por 

médiuns da SBEE 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

 

Sensibilização: 

o Passe 

o Plexos 

o Acupuntura sem agulhas 

Desenvolver uma rotina de 

hábitos diários que 

promovam o equilíbrio 

físico, mental e emocional 

do indivíduo.  

Módulo 04 Equilíbrio e saúde: 

o Vocalização 

Desenvolver um conjunto 

de hábitos, de aplicação 

gradual e diária, que 

promovam o equilíbrio da 

saúde física, mental e 

emocional do indivíduo. 

o Artigos científicos 

produzidos por comunidades 

científicas 

o Artigos produzidos por 

médiuns da SBEE 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

 

Sensibilização: 

o Intuição 

Desenvolver uma rotina de 

hábitos diários que 

promovam o equilíbrio 

físico, mental e emocional 

do indivíduo.  

o Cadernos de Psicofonia pelo 

Espírito Irmão Grimm 
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COMPETÊNCIAS GLOBAIS 

MÓDULO  CONTEÚDO COMPETÊNCIA FONTES DE INFORMAÇÃO DOMÍNIO COGNITIVO 

(TAXONOMIA BLOOM) 

 

 

Módulo 01 

 

Pertencimento 

Desenvolver consciência de que se é parte 

integrante de um conjunto, implicando 

vínculos de ação e compromisso. 

o Artigos produzidos por 

médiuns da SBEE 

o Artigos da Revista Ser 

Espírita 

o Cadernos de Psicofonia pelo 

Espírito Irmão Grimm 

o Preleções dos Orientadores 

Espirituais da SBEE 

 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

 

Auto-avaliação e 

Pertencimento  

 

Fazer investigação sistemática de si mesmo, 

identificando suas características tais como: 

capacidades, habilidades, potencialidades, 

limitações, necessidades, objetivos e 

expectativas, determinação do valor de si 

mesmo. 

 

 

 

Módulo 02 

Auto-reflexão  

 

Fazer reflexão sobre o produto da auto-

avaliação visando a autotransformação. 

Autoconhecimento  Desenvolver consciência de si mesmo, seus 

potenciais, suas limitações, conhecimento do 

que se quer ser. 

 

Módulo 03 

Autotransformação  Elaborar produto da avaliação, reflexão e 

conhecimento de si mesmo, resultando em 

comportamento diferenciado e sustentável. 

Auto-extensão Aplicar seu próprio conhecimento. Capacidade 

de produzir o que se conhece; realização. 

 

Módulo 04 

 

Auto-atualização 

permanente 

Fazer exercício contínuo de leitura plena que o 

homem faz de si mesmo, dos outros, da cultura, 

do mundo, da vida, que promove crescimento 

pessoal, levado por motivação própria e pela 

incessante curiosidade acerca do Cosmo. 

Aprendizado Modificar comportamento 
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J) ANEXO 1 – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

PRINCÍPIOS DA DOUTRINA ESPÍRITA QUAL O SEU ALCANCE? 

DEUS  

 

 

JESUS E MORAL CRISTÃ  

 

 

LIVRE-ARBÍTRIO  

 

 

REENCARNAÇÃO  

 

 

MEDIUINIDADE  
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