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Liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras 
constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem 
social que realizaria o mais absoluto progresso da Hu-
manidade, se os princípios que elas exprimem pudes-
sem receber integral aplicação. 

Allan Kardec – Obras Póstumas



APRESENTAÇÃO

Ciência, Espiritismo e Sociedade – Coletânea 1 reúne os textos 
das pesquisas e estudos apresentados no Fórum do Pensa-
mento Social Espírita, realizado em Goiânia nos dias 9 e 10 

de junho de 2018, em uma iniciativa da Aephus - Associação Espírita 
de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.

O objetivo desta obra é disponibilizar ao público as reflexões que, 
durante o evento, articularam o conhecimento espírita nas áreas de 
ciências sociais, filosofia, literatura, comunicação e terapia, seja por 
meio de estudos teóricos e/ou empíricos. Dessa forma, o conheci-
mento gerado é compartilhado entre aqueles que não puderam estar 
presentes nesse encontro.

O propósito do Fórum é incentivar a pesquisa entre os estudio-
sos da Doutrina Espírita, a fim de que os princípios kardequianos 
possam dialogar com as premissas contemporâneas das ciências 
sociais e humanas, assim como fez o codificador em sua época. Com 
isso, acreditamos seguir o conselho de Allan Kardec quando afirma: 

“Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapas-
sado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acer-
ca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade 
nova se revelar, ele a aceitará” (A Gênese, Cap. 1, item 55).

Trata-se, portanto, de um esforço inicial por parte da Aephus em 
buscar a compreensão dos fenômenos sociais por meio de bases me-
todológicas que permitem o avanço científico do Espiritismo, dentro 
de uma área de conhecimento específica à qual a maioria dos autores 



se filia. Além disso, defendemos o debate sadio e ético das ideias, com 
vistas ao amadurecimento de nossas capacidades argumentativas, ra-
zão pela qual nos abrimos às discordâncias e críticas.

Fraternalmente, 
Os organizadores



SUMÁRIO

ESTUDOS SOCIAIS

1. BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO? 
Bruno Anderson da Motta Pinto

2. ALTERAÇÕES NOS MODELOS ECONÔMICOS 
ATUAIS: UM INDICATIVO DE PROGRESSO DOS 
IDEAIS ESPÍRITAS  
Rafael Martins Gomes

3. INCLUSÃO SOCIAL DE SURDOS NO 
MOVIMENTO ESPÍRITA 
Juliano Fagundes

4. DESAFIOS DO ESTUDO DO ESPIRITISMO PARA 
A PESQUISA EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
Luiz Signates

ESTUDOS FILOSÓFICOS E LITERÁRIOS

5. O ETHOS FILOSÓFICO DE DELEUZE GUATTARI 
E A CIÊNCIA LITERÁRIA EM DIÁLOGO COM O 
PENSAMENTO KARDEQUIANO 
Gismair Martins Teixeira

10

22

36

47

58



72

88

104

121

ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO

6. RAZÃO E EMOÇÃO NAS INTERAÇÕES 
COMUNICACIONAIS POLÊMICAS: O CASO 
DIVALDO FRANCO E A “IDEOLOGIA” DE 
GÊNERO
Ângela Teixeira de Moraes

7. O ESPIRITISMO NA TELENOVELA: UM 
DEBATE SOBRE GÊNERO TELEVISIVO E 
RELIGIOSIDADE NO BRASIL
Marcos Vinícius Meigre 

ESTUDOS SOBRE TERAPÊUTICA

8. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DOS 
EFEITOS DA IMPOSIÇÃO DE MÃOS 
Ricardo Delgado de Carvalho

9. O ESPIRITISMO CONTRIBUINDO NO 
TRATAMENTO DE DOENÇAS 
Carlos Alberto Biella



10 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea I

1.
BANDIDO BOM É 
BANDIDO MORTO?

Bruno Anderson Da Motta Pinto1

“... que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio 
autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de 

orgulho e amor-próprio.” (Allan Kardec2) 

1 Professor de História das redes municipal e estadual do Rio de Janeiro.
2 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XII, p. 173.

O Espiritismo em contraposição ao duelo 
como política de segurança pública
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O axioma “bandido bom é bandido morto”, esbravejado por 
certos segmentos sociais imbuídos dos mais “altos valores 
morais”, que se sentem portadores do estandarte da vonta-

de divina, é uma das formas mais terríveis de que se utilizaram para 
praticar as mais diversas perversidades. Os “cidadãos de bem” estão 
sempre predispostos a arrancar o joio do meio de trigo para que todos 
os maus morram e sobrevivam somente os bons; os bons assassinos. 
Antecipando o juízo final para Deus e criando um paraíso de “bons 
matadores”, livres dos “maus assassinados”.

Dois mil anos de cristianismo e ainda confundimos justiça com 
vingança3. Dizemo-nos cristão, mas pensamos ainda como judeus do 
Antigo Testamento. Permanecemos no tempo da lei de Talião; do olho 
por olho e dente por dente.

Jesus, porém, nos deu diversas demonstrações de como se com-
portar diante do mal; ensinou-nos a dar a outra face, a perdoar setenta 
vezes sete, a pagar o mal com o bem, amar os nossos inimigos e até no 
seu derradeiro fim se lembrou do ladrão que estava ao seu lado e, em 
lugar de julgá-lo e desejar lhe o mal, lhe perdoou e o convidou a estar 
com ele no paraíso. Afinal, como afirmou Chico Xavier, “embora nin-
guém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo fim”.

3 MORAES, Danilo Messias. Punição e justiça divina: o longo caminho da vingança ao 
amor in: Além das diferenças – Volume II – Espiritismo e Diversidade Social, cap.15. 
p.199-210. 
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É preciso considerar ainda que, na maioria das vezes, os crimi-
nosos não possuem a mínima consciência da existência de Deus, ao 
passo que nós, ainda que estejamos apenas alguns passos à frente, por 
termos conhecimento da palavra, da revelação, com ela vem também 
a responsabilidade, e nos será cobrado mais do que a eles. Ainda é pre-
ciso considerar que muitas de nossas ações consideradas crimes aos 
olhos de Deus, sequer são faltas leves ante as leis humanas. 

Mesmo que possamos considerar que haja diversas situações que, 
entre a vida de um malfeitor e a de um inocente, seja justo defender 
a deste. Ainda que se argumente que ”direitos humanos são para hu-
manos direitos”, afirmando com isso que determinados grupos de 
pessoas, por agirem à margem da lei, não merecem direitos, inclusive 
sobre a própria vida. Atribuindo a nós (dentro da lei) o direito a julgar 
(fora da lei), sem o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, 
quem deve ou não viver. “E Deus vos outorgou o direito de vida e de 
morte, uns sobre os outros?”, pergunta Santo Agostinho. Ele mesmo 
responde: “Não4”. 

Vejamos o que nos diz O Livro dos Espíritos:

746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus?
“Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida do seu semelhante 
corta uma vida de expiação ou de missão. E aí é que está o mal.” 
747. O assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? 
“Já o dissemos: Deus é justo; Ele julga mais a intenção do que o fato.” 
748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? 
“Só a necessidade pode desculpá-lo, mas, se se pode preservar a vida sem 
atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo5.” 

É importante observar que O Livro dos Espíritos, mesmo quando 
justifica, no caso de legítima defesa, tirar a vida de um agressor, tam-

4 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XII, p, 173.
5 Idem. O livro dos Espíritos. q.746, 747-748. p. 348 e 349.
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bém ressalta que, tendo a possibilidade de o agredido preservar sua 
vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo: “Podes salvá-lo, 
salva-o!” 

Ou seja, esgotadas todas as possibilidades, estando o malfeitor a 
ponto de tirar outras vidas, ou daquele que é sua vítima, diante disso é 
(lamentavelmente) justificável.

Mas não é deste caso que aqui tratamos. 
Trata-se, sim, de permitir que agentes da lei ou “cidadãos de bem”, 

agindo tragicomicamente fora da lei, (pois não há pena de morte em 
nosso país, embora tenhamos uma polícia no estado RJ6, por exemplo, 
com altos índices de assassinatos como autos de resistência e uma po-
lícia brasileira que bate recordes de homicídios7) tenham o direito e/ 
ou dever de tirar a vida de criminosos sob quaisquer hipóteses como, 
por exemplo, um simples roubo. Sim, simples roubo, porque o bem 
material não é o sentido da vida. Um mal não justifica o outro. Levar 
meu carro pode me causar uma grande perda material, mas por essa 
razão um bandido em fuga, que não coloca minha vida em risco, pode 
ser morto porque roubou meu carro ou meu celular? É este o preço da 
vida?

Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimi-
gos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal 
virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo 
e o orgulho8”.  

Defender a dignidade humana não é querer “levar o bandido pra 
casa”, não é ter “bandido de estimação”. É, sim, defender o primeiro 

6 Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/janeiro-registrou-maior-nu-
mero-de-autos-de-resistencia-da-historia-no-rio-22448956.html. - Acesso em: 10 jul. 
2018.
7 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/policia-brasileira-
mata-e-morre-mais-do-que-em-outros-paises,9828b860e660a410VgnVCM20000099c
ceb0aRCRD.html. - Acesso em: 10 jul. 2018.
8 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap XII, p, 166.
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e mais precioso direito natural humano que é o direito de viver, e do 
qual nenhum de nós tem o direito de privar o outro sob a casuística 
moralidade, ou em nome da família, de Deus ou qualquer outro estan-
darte que simule ser justiça, mas que não passa de vingança, cólera, 
orgulho e egoísmo.

Para aqueles que argumentarem “que o bandido não merece viver 
ou ter algum tratamento digno, pois não teria o mesmo cuidado co-
nosco e ainda continuaria a cometer crimes”, vejamos o que nos diz o 
Evangelho; 

Deve-se expor a vida por um malfeitor?
Acha-se em perigo de morte um homem; para o salvar tem um outro que 
expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, 
poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se 
para o salvar?
(...) Todavia, não tendes que indagar se o fará (novos crimes) ou não; so-
correi-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que vos 
diz: “Podes salvá-lo, salva-o!” – Lamennais (Paris, 18629). 

Mas porque defendemos a vida e a dignidade humana, amamos 
os bandidos? Sim! Amamos nossos inimigos! Não como supõe o senso 
comum que confunde piedade com amor.

Há, geralmente, um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, nes-
te caso. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha 
para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. 
A ternura pressupõe confiança; ora, ninguém pode depositar confiança 
numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal; ninguém pode ter para com 
ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude10. 
Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de 
vingança; é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal 
que nos causem; é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles; 
é desejar-lhes o bem, e não o mal; é experimentar júbilo, em vez de pesar, 
com o bem que lhes advenha; é socorrê-los, apresentando-se ocasião; é 

9 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap XI, p, 163.
10 Idem, Ibidem, cap XII, pág. 166.
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abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudi-
car; é, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção 
de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do manda-
mento: Amai os vossos inimigos11. 

Sendo assim, como espíritas, devemos entender que;
 

Não vos cabe dizer de um criminoso: “É um miserável; deve-se expurgar 
da sua presença a Terra; muito branda é, para um ser de tal espécie, a 
morte que lhe infligem.” Não, não é assim que vos compete falar. Observai 
o vosso modelo: Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgra-
çados? Lamentá-lo-ia; considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade; 
estender-lhe-ia a mão. (...) sua alma, transviada e revoltada, foi criada, 
como a vossa, para se aperfeiçoar; ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai 
por ele12. 

Quando se critica a policia que mais mata, quanto morre, o que é 
isso se não um duelo moderno descrito no evangelho? 

Não mais à base de espada ou baioneta, mas à base de fuzil.
Defender, como espírita, as ações da polícia que levam ao con-

fronto e à morte indiscriminada de criminosos, agentes do Estado e 
eventualmente de inocentes, é defender uma política de Estado basea-
da na violência, na vingança; é apoiar uma política de duelo que está 
em desarmonia o que nos ensina a doutrina.

Há crime no homicídio em duelo; a vossa própria legislação o reconhe-
ce. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de 
seu semelhante: é um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha 
de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra 
circunstância, sois juízes em causa própria13. 

 

11 Idem, Ibidem, cap XII, pág. 166-167.
12 Idem, ibidem, cap XI, pág. 163.
13 Idem, ibidem, cap XII, p, 172.
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Ainda como política de segurança pública e apostando no duelo 
como política de Estado, algumas pessoas lutam pela implementação 
da lei do abate14, enquanto outras fomentam a campanha para 
abrandar o estatuto do desarmamento15, tornando mais acessível o 
porte e uso de armas pela população. É a resposta mais fácil e comum 
para se combater a violência: Armar os “cidadãos de bem”!. E Entre 
as falácias mais simplórias encontramos; “os bandidos podem estar 
armados e nós não”; ou “pra defender a família no caso de uma invasão 
domiciliar”.

Esse é cem vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela 
cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação 
para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase 
sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e 
do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um 
mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que 
a sociedade o desculpa16. 

Ou seja, mais uma vez, buscamos justificar falsos ares de justiça 
e honra com um discurso que não passa de desculpa para legitimar 
nossos traços de barbárie e violência.

757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa?
“Não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com 
uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá 
que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora eram vistos 
como o juízo de Deus17. 

14 Projeto de lei PLS 352/2017 do Senador José Medeiros, que tramita no Senado. Es-
tabelece que policiais possam atirar em pessoas que estiverem segurando uma arma de 
uso restrito, mesmo que não haja confronto.
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm. - Acesso 
em: 22 jun  2018.
16 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap XII, p, 175.
17 Idem, O livro dos Espíritos, q.757. p.351.
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É curioso a gente pensar que somos o país da impunidade e que 
precisamos aumentar nossas políticas punitivas com penas mais seve-
ras tais como prisão perpétua, pena de morte, ou reduzindo a maiori-
dade penal, num raciocínio falacioso que sugere que a criminalidade 
está diretamente relacionada com a austeridade da pena. Ou seja, diz-
-se que no Brasil há muitos crimes porque as penas são brandas, quan-
do há punição, pois o senso comum diz que nem isso acontece. Se-
guindo o mesmo raciocínio, se fôssemos um país com leis mais severas 
haveria menores taxas de criminalidade. Normalmente as pessoas que 
afirmam isso, a fim de confirmar sua argumentação, costumam incluir 
nessa falácia a seguinte frase; “como é nos Estados Unidos”.

Em resumo, supõe-se que um país com leis draconianas obriga-
toriamente seria um país justo e menos violento. No entanto, isso não 
encontra dados na realidade. Mesmo nos EUA, utilizado como exem-
plo no senso comum, quando analisamos as estatísticas, os números 
desmentem18.  

Nos EUA o direito de cidadãos de possuírem armas é protegido 
pela Segunda Emenda da Constituição americana. Armados até os 
dentes estão os policiais, os cidadãos de bem e os bandidos. E segundo 
dados do Departamento de Justiça e do Conselho de Relações Exterio-
res americano, só pra ficar no governo Obama, o número de pessoas 
mortas em incidentes com armas de fogo entre 2001 e 2011 é mais de 
40 vezes maior do que o de mortos nos ataques terroristas. Desde o 
início de seu governo, em 2009, ocorreram mais de 900 massacres19. 
Ainda que aceitemos que lá ao menos as pessoas são punidas, visto que 
os EUA têm o maior número de pessoas presas no mundo20.  Também 

18 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/10/em-10-anos-eua-tem-
mais-mortos-em-massacres-do-que-em-ataques-terroristas.html. - Acesso em: 18 mai. 
2018.
19 Idem.
20 Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-o-pais-com-
maior-populacao-carceraria-do-mundo. - Acesso em 10 jul. 2018.
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é preciso reconhecer que leis severas e acesso a armas não geram ne-
cessariamente mais segurança na sociedade. Ao contrário, os resulta-
dos são a violência generalizada, muitos pobres mortos, muitos outros 
pobres presos.

Apoiando essas políticas de duelo, voltaremos ao tempo em que 
divergências de honra, ciúmes e contendas diversas eram resolvidos 
não no tapa ou na espada, mas na bala.

O melhor não seria, em lugar de armarmo-nos uns e outros, 
amarmo-nos uns aos outros?

Isso pode parecer tão fantasioso quanto acreditar que armar a to-
dos seja a solução. Mas amar ao próximo é querer e fazer-lhe todo o 
bem. Isso inclui nos esforçarmos para que ele possa ter qualidade de 
vida, educação, expectativa de futuro, para que no lugar do crime ele 
escolha a lei... 

Entre “o levar pra casa” e o “bandido bom é bandido morto”, há 
alternativas. 

Quem comete um crime deve ser perdoado pelas suas ofensas, 
mas responsabilizado pelos seus atos. Quando se erra, o caminho a 
percorrer segue três passos; reconhecer o erro, pedir perdão por ele e 
reparar o dano o quanto for possível. Não se deve negar a ninguém o 
direito de trilhar esse caminho21.  

Primeiro cabe a todos a presunção da inocência (não julguemos 
antecipadamente aos outros para não sermos julgados, pois não pode-
mos desejar aos outros, aquilo que não desejamos para nós). É preciso 
garantir a todos o direito de se defender para que se evitem injustiças. 
Quantas histórias de pessoas que foram presas, linchadas, porque fo-
ram confundidas com bandidos? Quantas pessoas foram mortas por 
crimes passionais, por agentes da lei que se aproveitaram de suas po-
sições para cometerem crimes e forjarem a culpa da vítima.. Quantas 
pessoas são mortas em favelas e ditas por alguns como inocentes e 

21 KARDEC, Allan. O livro dos Espíritos, q.746. p.348.
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por outros que não? Mas quem saberá? E mesmo que sejam casos ra-
ros, quem gostaria de se candidatar a essa injustiça? Ao permitirmos 
essa política de extermínio criamos uma insegurança jurídica, pois 
não conseguimos saber onde está a verdade, pulamos a investigação 
e confiamos ao Estado ou ao “cidadão de bem” o direito de matar em 
nome da lei ou do casuísmo moral. Proteger o direito de um marginal 
se defender dentro da lei, garantir os direitos individuais e a ampla 
defesa é proteger o meu direito, o seu, de todos de se defender também 
diante da lei!

O que, em grande parte, faz as pessoas não escolherem a opção 
pelo crime, salvo patologias e graves desvios de moral, é a expectativa 
de vida. Por que um jovem com bom estudo, que sabe que tem condi-
ções de ter boa escola, faculdade, que os pais podem arcar com bens 
materiais, dificilmente norteia sua vida pela criminalidade? Quando o 
jovem olha para o futuro e se vê um médico, advogado, um trabalha-
dor, se vê construindo seu futuro, ele não cogita trocar isso por uma 
vida na qual ele sabe que possivelmente morrerá em alguns anos. Mas 
aquele que nada tem e que não enxerga nada de promissor na vida, vê 
na criminalidade, no uso da violência, a única forma de obter conquis-
tas materiais.

Não será com o uso de outra forma de violência que resolveremos 
esse problema. É claro que chegamos a uma situação em que se faz 
necessário privar muitos desses jovens da sua liberdade para garantir 
a vida e a liberdade da maioria. Mas essa não deve ser a finalidade de 
uma política de Estado. É preciso ter compaixão com aqueles escolhem 
esse caminho, pois também são vitimas de seus próprios destinos. É 
preciso ampliar políticas de justiça restaurativa, de ressocialização. Je-
sus veio para que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância. E 
tudo que impede que a tenhamos entristece a Deus. 

É preciso criar mecanismos sociais para minimizar as possibilida-
des que levem os jovens a uma escolha equivocada. Investir na educa-
ção, na construção de valores morais, em políticas de inclusão social, 
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de distribuição de renda. Combatendo o mal (a violência, fruto das 
mazelas sociais) com o bem (fomentando expectativa de vida).

Alem do mais, se estamos todos juntos nesse mundo de provas e 
expiações, é porque alem de termos débitos, sabe-se lá o que já fizemos 
em nossas vidas anteriores! Quem somos nós para antecipar o destino 
de alguém, antecipando os juízos de Deus?

Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos 
outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas 
observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, 
hábitos a modificar; todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, 
para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, 
haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão ce-
gos com relação a vós mesmos22? 
A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que 
tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derra-
deiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a Hu-
manidade, no começo da Era Cristã, razão por que a vingança constitui 
indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos Espíri-
tos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento 
deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. 
Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: “Per-
doai aos vossos inimigos”, que aquele que se nega a perdoar não somente 
não é espírita como também não é cristão23. 

É preciso lutar por uma sociedade justa. E justiça é transformar o 
mal em bem! “Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito enve-
nenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele senão para 
ajudá-lo24”.  

Bandido bom é bandido preso, julgado, penalizado e reabilitado!

22 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap X, p, 150.
23 Idem, ibidem, cap XI, p, 170.
24 FRANCO, Divaldo Pereira. Florações evangélicas, ditado pelo espírito Joanna de 
Ângelis, cap.36 pág. 84.



211. BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO?

REFERÊNCIAS

FRANCO, Divaldo Pereira. Florações Evangélicas, ditado pelo Espíri-
to Joanna de Ângelis. Ed. G. Holman Ltda, Belo Horizonte/MG, 1972.

JUNIOR, Francisco. B. M.; MORAES, Elias Inácio de (ORG). Além 
das diferenças – Volume II – Espiritismo e Diversidade Social. Ed. 
Aephus, Goiânia/GO, 2018. 

KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, trad. Guillon 
Ribeiro. 131 ed. 1. imp. (Edição Histórica). Ed FEB, Rio de Janeiro/RJ, 
2013.

KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 2.ed. tradução; Maria Lucia 
Alcântara de Carvalho. Ed. CELD, Rio de Janeiro/RJ.



22 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea I

2.
ALTERAÇÕES NOS 
MODELOS ECONÔMICOS 
ATUAIS 

Rafael Martins Gomes6

6 Membro da Comunhão Espírita de Brasília.

Um indicativo de progresso 
dos ideais espíritas



232. ALTERAÇÕES NOS MODELOS ECONÔMICOS ATUAIS - UM INDICATIVO 
DE PROGRESSO DOS IDEAIS ESPÍRITAS

Introdução

Em virtude do significativo alcance da Filosofia Espiritualista 
nomeada Doutrina Espírita, é comum seus adeptos empreen-
derem análises sobre a “visão do Espiritismo” no que concerne 

aos mais variados assuntos. Prova disso é a multiplicidade de publi-
cações, palestras e congressos que abarcam, direta ou indiretamente, 
tópicos que vão da sexualidade à política, da psicologia à biologia, da 
física à sociologia. 

Nessa esteira, o presente artigo procurará esclarecer como a Dou-
trina dos Espíritos amolda-se à temática dos modelos econômicos, 
precipuamente diante de recentes e impactantes mudanças observa-
das. Contudo, em vez de definir um pleno encapsulamento no so-
cialismo ou no capitalismo, serão apresentados diversos argumentos 
que corroboram a tese de que os pressupostos do Espiritismo vêm se 
materializando nas modificações percebidas sobre o modelo predo-
minante, no caso, o capitalismo. 

Cabe antecipar que, para fins de assegurar-se uma credibilidade 
doutrinária, opta-se por centrar as referências da Doutrina Espírita 
em O Livro dos Espíritos (OLE) e, subsidiariamente, em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo (OESE). Desta forma, evita-se o risco de con-
fundir uma mera opinião – seja de encarnado ou desencarnado, ainda 
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que vinda de obras ditas complementares – com algo consolidado via 
Controle da Universalidade do Ensino dos Espíritos7. 

Portanto, é imperioso frisar que a polaridade estabelecida entre 
os “espíritas capitalistas” e os “espíritas socialistas” é, muito provavel-
mente, explicada por argumentos que somente se sustentam diante 
de análises míopes e não especializadas, postura essa bem distante da 
abordagem que Allan Kardec propõe para a Doutrina Espírita em O 
que é o Espiritismo8. 

 Com efeito, valendo-se do melhor referencial já encarnado que 
dispomos – segundo a resposta à pergunta 625 de OLE, KARDEC 
(2005, p. 297) – e tomando por base um espectro interpretativo ra-
zoável, teríamos aparentemente pendendo para os ideias de livre mer-
cado, a partir da Parábola dos Talentos e do oportuno ensinamento 
“a cada um segundo as suas obras”. Pelo reverso, valendo-se ainda de 
Jesus, é possível encontrar mensagens supostamente alinhadas ao so-
cialismo no seguinte trecho: “Não se pode servir a Deus e a Mamom”. 
Além disso, é relatada a dificuldade que seria para um rico entrar no 
Reino do Céu9.  

A polêmica parece ser reforçada quando posta frente a frente a 
resposta trazida à pergunta 806 de OLE com aquela constante para 
a pergunta 913, KARDEC (2005, p. 364, 404), conforme se verifica a 
seguir:  

806. É Lei da Natureza a desigualdade das condições sociais?
“Não; é obra do homem e não de Deus.”
a) - Algum dia essa desigualdade desaparecerá?

7 A hierarquia completa das ideias espíritas entre CUEE, ciência e opiniões está mel-
hor detalhada no seguinte link: https://ignoranciadiversificada.com/2018/03/23/hierar-
quia-das-ideias-espiritas/
8  Vide notadamente o tópico “Oposição da Ciência” constante no Capítulo 1 da aludida 
obra.
9  Ensinamentos esses que podem ser encontrados em sua íntegra em: Mateus 25, 14-30, 
Mateus 16-27, Mateus 6-24 e Mateus 19: 22-24, respectivamente. Todas essas passagens 
evangélicas também são abordadas à luz da Doutrina Espíritas em OESE.
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“Eternas somente as Leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradual-
mente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem 
de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. (...)
913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical?
“Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai 
todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que 
lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes 
o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. (grifos 
nossos).

Face ao exposto, do primeiro quesito poder-se-ia extrair um atri-
buto bastante recorrente nos espíritas defensores do capitalismo: a tão 
propalada meritocracia, especialmente ao se cotejar a permanência 
da “desigualdade do merecimento”, o que tenderia a ser um forte in-
centivo para nossa diferenciação. Por outro lado, é farta, na literatura 
econômica, a premissa do ser humano tão racional quanto egoísta, por 
exemplo, nos processos de tomada de decisão, particularmente dentro 
da temática da Teoria dos Jogos, Teoria dos Leilões, entre outras. Logo, 
desaparece, a priori, a possibilidade de se conciliar os ideais espíritas 
com alguma teoria que traga a postura egoísta – causa de todos os ma-
les – entre os seus pressupostos mais básicos. 

Diante desse cenário que sinaliza, mesmo em rito sumário de cog-
nição, a limitação de tentar enquadrar o Espiritismo em um ou outro 
polo, sobressai a necessidade de pensar de forma disruptiva, não linear 
e não enviesada somente em experiências passadas. É preciso, pois, 
uma mentalidade não acanhada para vislumbrar um encaixe dos prin-
cípios espíritas nas mudanças positivas que estão em curso, o que ates-
taria aderência com a Lei do Progresso e com a atualidade do Ensino 
dos Espíritos que atuaram na codificação.

Com esse propósito em mente, serão abordados conceitos e exem-
plos reais atinentes à Economia Compartilhada, Economia das Habi-
lidades e Capitalismo Consciente confrontando-os com a essência do 
Espiritismo.
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Economia Compartilhada

Segundo CHASE (2015, p. 10-11), a Economia Compartilhada 
consiste em um tripé formado por pessoas, por capacidade exceden-
te e por uma plataforma – geralmente uma solução de tecnologia. Se 
fosse feita uma releitura desses ingredientes à luz da Doutrina Espíri-
ta, ter-se-ia conceitos centrais vinculados aos seguintes pontos: Lei de 
Sociedade, Óbolo da Viúva e Lei do Trabalho. Um exemplo real ajuda 
nessa depreensão.

CHASE (2015) traz então a sua experiência empreendedora com 
a ZipCar10. Basicamente, essa era uma inciativa em que as pessoas com-
partilhavam seus próprios carros com outras pessoas durante o tempo, 
a princípio ocioso, em que esses veículos estavam estacionados. Para 
a efetividade do empreendimento, fez-se necessário um estudo com-
portamental dos potencias clientes, já que motoristas demasiadamente 
apegados a seus veículos – ou que privilegiassem Mamom – não se-
riam convencidos, ao menos nesta vida, das vantagens dessa proposta. 
Encontrando os clientes com perfis mais flexíveis e solucionando de-
safios atinentes ao desenvolvimento de softwares e cálculo de seguros 
para múltiplos condutores, concretizou-se a empresa que causava os 
seguintes impactos: reduzia congestionamentos – aumentando o tem-
po das pessoas com suas famílias – e minorava a emissão de gases de 
efeito estufa, além de uma miríade de externalidades positivas que es-
sas vantagens carregam. 

Tudo isso porque se sai de um estado mental de posse para aces-
so, de “meu problema” para “problema da minha cidade”, propiciando 
uma harmonia mais condizente com a Lei de Sociedade que se espera 
em um Mundo de Regeneração. Sob outro espeque, arrefece-se, em 

10  Maiores detalhes podem ser encontrados nessa palestra do TED Talk: https://www.
ted.com/talks/robin_chase_excuse_me_may_i_rent_your_car?language=pt-br



272. ALTERAÇÕES NOS MODELOS ECONÔMICOS ATUAIS - UM INDICATIVO 
DE PROGRESSO DOS IDEAIS ESPÍRITAS

certa medida, o patamar de egoísmo então vigente, já que é preciso, 
primeiramente, dar um fim útil ao supérfluo antes de alcançar a condi-
ção espiritual da viúva que depositou tudo o que tinha no gazofilácio. 
No mais, esse modelo de negócio está umbilicalmente ligado à Lei do 
Trabalho, já que é preciso buscar novas oportunidades de monetização 
dos “excessos” dos quais já conseguimos abrir mão. De outro modo, 
uma sociedade completamente materialista não daria espaço a esse 
tipo de ideia empreendedora.

Ao observar que a Economia Compartilhada é um ato contínuo, já 
não há contexto para elegê-la um exemplo isolado e de pouco impac-
to. Basta observar as mudanças propiciadas por empresas como Uber, 
Airbnb, Bikesharing e My Open Closet – apenas para citar exemplos 
de grande e pequena escala, mas que mudaram a dinâmica dos setores 
em que atuam.

Se, quando criança, é vital ensinar a compartilhar os brinquedos, 
quando adulto – mas quem sabe infantil do ponto de vista espiritual 
– o mesmo ensinamento implicará menor consumismo e mais tempo 
para burilar nossa condição de seres espirituais em uma experiência 
carnal e não de seres carnais, vez ou outra sensibilizados por ocorrên-
cias do plano espiritual.

Economia das habilidades

Sinteticamente, segundo conceitos trazidos pela cadeira de Futu-
rismo11, o homem, inicialmente, passou pelo Modelo Industrial, o qual 

11 Conceito que, segundo Tiago Mattos, pode ser definido como: “A disciplina que se 
propõe a imaginar cenários futuros, num tempo pós-emergente, sob forte influência do 
pensamento científico (e recolhendo evidências na própria ciência, tecnologia e em-
preendedorismo/mundo dos negócios) com três grandes intenções: explorar possibil-
idades distantes da nossa realidade, traduzir estas abstrações para o grande público de 
maneira empática – ajudando, assim, a sociedade a tomar melhores decisões no pre-
sente”. Maiores detalhes no curso Friends of Tomorrow da Perestroika.
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é fortemente associado à produção em larga escala e que foi brilhan-
temente criticado por Charles Chaplin. Logo em seguida, sobreveio, 
com alguma superposição, o Modelo de Plataforma, que diz respeito 
ao engajamento necessário para a viabilização da Economia Compar-
tilhada. Finalmente e, de forma mais incipiente, já está presente o Mo-
delo de Blockchain, que, em linhas gerais, tem potencial para provocar 
profundas mudanças ao revolucionar o aspecto de confiabilidade nas 
transações e de valorização das habilidades de cada indivíduo. 

A consequência direta disso é uma descentralização acentuada de 
um poder que, hoje, concentra-se na mão de instituições bancárias, 
as quais, diga-se de passagem, estão vinculadas a muitos escândalos 
típicos de um Mundo de Provas e Expiações12. 

Além disso, o aparato tecnológico do Blockchain13 faculta que, por 
exemplo, portando apenas o próprio celular, todos os habitantes de 
uma cidade possam atuar como Uber e/ou como motoristas de Uber, 
dispensando uma plataforma centralizadora e o investimento massivo 
de capital a ela associado14. Ou seja, viabiliza-se a ideia de cada indiví-
duo como uma empresa.

Desta forma, tem-se um arranjo que favorece o convencimento 
em torno da vantajosidade da “desigualdade do merecimento”, uma 
vez que haveria menos monopólios e maior incentivo a cada indivíduo 

12  Exemplos tão emblematicos quanto convincentes podem ser encontrados em 
matérias sobre o caso de corrupção do HSBC e sobre a crise do subprime americano 
nos seguintes sítios eletrônicos: http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2018/02/se-
rie-documental-da-netflix-escancara-crimes-do-hsbc  e https://vimeo.com/39018226, 
respectivamente. 
13 Para melhor compreender o impacto potencial dessa tecnologia sobre o setor 
bancário, visitor as seguintes páginas: https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/no-
ticia/2018/02/como-o-blockchain-pode-revolucionar-os-bancos.html
14 O desenvolvimento dessa possibilidade pode ser evidenciado em: Blockchain Info: 
https://blockchain.info/ Smart Contracts: https://smartcontract.com/ Arcade City: 
https://arcade.city/ RSK : http://www.rsk.co/ Ethereum: https://www.ethereum.org/ 
Aplicações Ethereum: http://dapps.ethercasts.com/
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para ser detentor de diversas habilidades. Tal cenário seria in totum 
aderente ao papel de protagonismo e de total responsabilidade apre-
goado pela Doutrina Espírita para a trajetória evolutiva de cada um, 
seja na ala moral ou intelectual.

Nesse ponto, impende compartilhar exemplos que, em alguma 
parcela, são contra intuitivos e adstritos à holocracia. Conforme RO-
BERTSON (2015, p.12) tal conceito estaria associado a  “uma nova 
forma de administrar uma empresa, o que se daria através da remoção 
do poder de uma estrutura hierárquica, substituindo-se por um siste-
ma de distribuição da autoridade”.  

Percebe-se que tal proposta depende, em seu âmago, de atores 
minimamente conscientes das próprias habilidades e capazes de so-
pesar o bem maior da empresa e dos demais colegas e não somente 
os seus interesses individuais. Ou seja, é indispensável uma postura 
diferenciada dos espíritos encarnados insertos no mercado de traba-
lho para tornar viável a holocracia. Isso porque são os empregados que 
escolhem, em conformidade com os interesses de todos, os cargos que 
devem ocupar. Sob outro ponto de vista, não há o organograma tradi-
cional estruturado segundo comando e controle. 

Para robustecer a pertinência de se cotejar a holocracia, é opor-
tuno comentar que empresas com faturamento bilionário como a 
Zappos e a Morning Star – que atuam em nichos tão distantes como 
e-commerce e processamento/comercialização de tomates – já adotam 
esse desenho organizacional descentralizado, tendo se tornado refe-
rências nessa temática15. 

Outro efeito dessa descentralização e premência de reinvenção 
pode ser constatada até mesmo no setor bancário ao se compulsar o 

15 Maiores detalhes sobre esta proposta podem ser encontradas aqui: https://www.val-
or.com.br/carreira/5187225/o-que-aprender-com-zappos-e-holocracia e https://www.
youtube.com/watch?v=qqUBdX1d3ok&t=55s
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trabalho de YUNUS (2007, n.p), ganhador do Nobel da Paz em 2006. 
Em epítome, enquanto o fluxo de capitais vigente privilegia o homem 
branco, rico e envolvido em grandes investimentos, Yunus resolveu 
abrir uma nova frente de crédito, qual seja: para mulheres pobres e 
sem envolvimento em projetos com uso intensivo de capital. Por isso, 
ele é considerado o pai do microcrédito – uma possibilidade de equali-
zar oportunidades a pessoas antes invisíveis nesse mundo materialista 
– dentro do melhor propósito do papel do homem inteligente e do ho-
mem rico neste planeta, conforme disciplinado em OESE ao discorrer 
sobre os caracteres do homem de bem.

Tal é o efeito dessa revolução no fluxo de capitais – dessa vez olhan-
do também para o pequeno diante de uma psicosfera de menor egoís-
mo – que só o banco conduzido pelo sobredito ganhador do prêmio 
Nobel já beneficiou 8,4 milhões de pessoas, 97% mulheres. No mais, 
há milhares de iniciativas semelhantes sendo replicadas pelo mundo.

Ainda no passo do que se ensina em diversas universidades sobre 
o Futurismo, segundo MATTOS (2017, n.p), o bilionário do futuro 
será o ser capaz de impactar positivamente a vida de um bilhão de 
pessoas e não mais aquele que atender a esse critério apenas sob a óti-
ca financeira. Um exemplo concreto da entronização desse conceito 
pode ser encontrado na Singularity University que, em seu programa 
de avaliação de candidatos, utiliza, justamente, entre os critérios de 
admissão, a capacidade das propostas dos pleiteantes de impactar na 
vida de ao menos 1/7 da população planetária acerca de temáticas re-
levantes, a exemplo de suprimento de água, de energias renováveis, de 
fome no mundo, de tecnologia disruptivas, entre outras.

Do exposto, verifica-se que a Economia das Habilidades é um 
conceito disseminado na cadeira de Futurismo e que traz a capacidade 
de conferir maior poder ao indivíduo, além de poder infirmar seto-
res oligopolistas ou monopolistas do mercado, precipuamente o setor 
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bancário. Mais ainda, ressignifica o conceito de bilionário e materiali-
za-se por meio de estruturas empresariais que dependem da evolução 
moral, além das competências técnicas de cada indivíduo.

Capitalismo Consciente

De plano, vale aqui assentar que, segundo MACKEY (2013, n.p), 
o Capitalismo Consciente possui quatro pilares: i) propósito elevado; 
ii) liderança consciente; iii) cultura consciente, e; iv) orientação para 
stakeholders. Dito isso, mostra-se possível associar tais pilares a objeti-
vos insculpidos pela Doutrina dos Espíritos.

Por propósito elevado há de se entender a geração de um bene-
fício ou de cunho social ou de cunho ambiental. A empresa deve ne-
cessariamente espelhar, na sua missão, a preocupação com o próximo 
e/ou com o planeta. Com isso, o simples fato de se incorporar no core 
business algo além da geração de lucros e do favorecimento dos acio-
nistas, retrata um abrandamento da vertente do egoísmo para uma en-
tidade imersa no mercado.   

Um emblemático exemplo de capitalismo consciente é a empresa 
Whole Foods16. Apenas para se ter uma ideia do alcance dos efeitos 
dessa pretendida “consciência” para o capitalismo vigente, são citados, 
como benefícios concretizados por tal sociedade empresarial, os se-
guintes pontos: i) Whole Planet Foundation – programa de microcré-
dito de 300 dólares que incentiva o cultivo de alimentos saudáveis à 
população de baixa renda, sem contrato e com juros abaixo dos de 
mercado, o que já beneficiou 5 milhões de pessoas em 61 países; ii) 
Whole Trading – programa de certificação em escala mundial para 

16  O documentário que descreve com maiores detalhes a trajetória dessa empresa consta 
no seguinte endereço de sítio eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=AQraMr-
wThac
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acreditação de fazendas que empreguem produtos ambientalmente 
corretos; iii) criação do primeiro mercado de hortaliças suprido por 
fonte de energia solar, dispensando sacolas plásticas e com selo Platina 
de Sustentabilidade do Green Building; iv) Whole Kids Foudation – 
programa que incentiva a conscientização das crianças quanto a cui-
dar do planeta e estimula a implementação de uma dieta saudável. 

Tudo isso, é forçoso dizer, são componentes da história de uma 
empresa cuja gênese remonta ao movimento hippie (década de 70) e 
que superou períodos de intenso descrédito, mas que, atualmente, tem 
capital aberto e possui valor de mercado de US$ 13,7 bilhões. Mais ain-
da, tal agente do mercado visa a, simultaneamente, conquistar os se-
guintes objetivos: manter seu propósito elevado dentro da sua missão 
– que é levar alimentação saudável para o mundo todo, para pobres e 
para ricos – mediante uma condição de sustentabilidade financeira, 
que vem a ser a já conhecida formação de lucros e distribuição de di-
videndos a seus acionistas. 

O curioso detalhe é que já não se mostra vantajoso à empresa abrir 
mão do seu propósito elevado redirecionando os custos associados a 
seus acionistas na expectativa de aumento do valor de mercado. Isso 
porque a mentalidade dos investidores já carrega, intrinsecamente, um 
valor agregado à empresa, que é olhar para o próximo, para o planeta, 
observando, a partir disso, uma experiência de abnegação em alguma 
medida. 

Os demais pilares do Capitalismo Consciente vêm primordial-
mente no sentido de garantir que o propósito elevado seja mantido 
incólume. Não obstante, cumpre trazer aqui dois exemplos finais que 
atestam progresso quando há líderes e cultura conscientes, além de um 
envolvimento salutar dos stakeholders.

Nessa toada, revela-se promissor avaliar o perfil do melhor pro-
fessor de uma das faculdades mais tradicionais do mundo, a qual car-
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rega certa fama na formação dos “bilionários do passado ”, qual seja, 
a Wharton School. GRANT (2013, p. 219-224) é bastante taxativo ao 
centrar sua tese na seguinte colocação: ser generoso – ou “doador”, 
como ele nomeia – é o melhor caminho no mundo corporativo, in-
clusive quando se considera os tão cobiçados altos cargos executivos. 

Esse entendimento desconstrói o pensamento ainda predomi-
nante de que os “tomadores” e os “compensadores” seriam os prota-
gonistas no mundo empresarial. É importante compreender que, na 
terminologia empregada por tal pesquisador, “tomador” seria alguém 
egoísta 100% do tempo, ao passo que “compensador” seria aquele que 
sempre pagaria na mesma moeda – positivamente ou negativamente 
– mas que ainda está distante do “doador”, o qual opta por atitudes 
generosas independentemente do que encontre ao se deparar com o 
colega de trabalho.

O mais interessante entre as conclusões do inquinado docente, é 
que, quando o “doador” atinge o alto escalão – presumindo-se aqui a 
competência técnica para tanto e não apenas a humana – isso se dá 
com maior credibilidade e perenidade por conta da trajetória de bons 
exemplos que os demais testemunharam. O “bem-feito” atua como seu 
advogado. 

A desconfiança e a instabilidade reside em particular nos “toma-
dores” que carregam a pecha de traiçoeiros e, por isso, se veem for-
çados a conviver em um ciclo vicioso que os afasta de uma postura 
moralmente mais evoluída.

Cabe, assim, coordenar as evidências trazidas até aqui no sentido 
de consolidar a propensão da formação dos “bilionários do futuro”, 
haja vista o perfil de maior generosidade, de maior consciência, sus-
citado desde a graduação. E isso, frise-se, contribui para a redução do 
egoísmo e do orgulho que ainda prevalecem, como já comentado na 
questão 806 de OLE. 
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Como derradeiro exemplo, traz-se o emprego da análise massiva 
de dados (Big Data e Aprendizado de Máquina) sendo utilizada como 
ferramental para atestar matematicamente que modelos cooperativos 
superam os modelos competitivos em termos de resultados gerais. 
Esse é o resultado da pesquisa com dados experimentados conduzida 
por Alex Pentland17. 

Destarte, há elementos de convicção para sobrepujar o outrora 
“racional e egoísta” pelo “racional e cooperativista” segundo a farta 
pesquisa de GRANT (2013).

Conclusão

 O presente artigo buscou trazer elementos pautados em casos 
reais a fim de superar ensejos acanhados de encapsulamento da Dou-
trina Espírita, seja no capitalismo, seja no socialismo. Muito mais pro-
porcional ao objetivo maior da espiritualidade com os ensinamentos 
compartilhados é observar, nas quebras de paradigmas em curso, ra-
zões para atestar a confirmação da Lei do Progresso, Lei do Trabalho, 
Lei de Sociedade e redução do egoísmo, causa de todas as mazelas. 

 Nessa toada, foram trazidos conceitos e exemplos da Econo-
mia Compartilhada, Economia das Habilidades e Capitalismo Cons-
ciente no sentido de redirecionar a atenção do espírita ao que mais in-
teressa, ao que busca mudanças para proporcionar melhorias efetivas 
e compatíveis com o Mundo de Regeneração.

 Em todo o caso, é indispensável gizar, que não há lógica em 
criar expectativas positivas com novos e muito menos com velhos mo-
delos econômicos se não for atacada a origem do problema, qual seja, 
o egoísmo. Nesse combate reside a verdadeira disrupção, a mais signi-
ficativa postura exponencial, o mais valioso atavismo a ser quebrado. 
Qualquer sinalização da redução do egoísmo em modelos econômicos 
merecem a atenção da Doutrina Espírita.

17 Pesquisador esse que compartilha vasto material em seu site na internet: http://so-
cialphysics.media.mit.edu/
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De pé, no palco, mais uma vez, aguardávamos, sob a forte luz de 
um holofote. Olhávamos as longas fileiras de cadeiras vazias à 
nossa frente, sabendo que, dali alguns minutos, todas estariam 

ocupadas. 
Logo o foco de luz que incidia sobre nós apagou-se: era a deixa 

para que deixássemos o palco. A marcação de luz e câmera havia sido 
concluída. Abaixamo-nos, e com uma fita marcamos um X no chão, 
onde ficaríamos logo mais. Agora, era só aguardar que o especialíssi-
mo momento chegasse, no qual, por mais um ano, realizaríamos nosso 
trabalho como intérprete na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no 
Congresso Espírita do Estado de Goiás.

Não demorou para que ele chegasse, o aguardado orador. Quan-
do Divaldo Pereira Franco adentrou o Teatro Rio Vermelho e passou 
rente ao palco para sentar-se à primeira fileira, fomos até ele, como 
fazíamosjá há alguns anos.

— Divaldo, bom dia! – disse, estendendo-lhe a mão.
Ele olhou-nos, esboçando um sorriso.
— Bom dia – disse, apertando-nos a mão.
— Hoje serei seu intérprete em LIBRAS mais uma vez.
Ele então abriu um grande sorriso e disse em tom brincalhão:
— Muito bem, procurarei falar mais devagar para facilitar o tra-

balho de interpretação!
Naquela manhã apenas nós interpretaríamos o evento. Por mais 

um ano, não houveram novos intérpretes durante o Congresso, além 
de mim e uma companheira de trabalho.
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Foram cerca de três horas de um belo seminário, proferido pelo 
baiano, um homem sério e tímido que, ao assumir a tribuna, transfor-
ma-se incrivelmente.Durante o rápido intervalo recebemos os cum-
primentos de alguns congressistas, simpáticos à iniciativa. A sensação 
de dever cumprido, todo ano, é gratificante. Mas vem acompanhada 
de uma outra sensação: a de frustração. 

Quando oferecemos, em 2012, o trabalho de intérpretes em LI-
BRAS à Federação Espírita do Estado de Goiás (FEEGO), imagináva-
mos que encontraríamos outros companheiros de trabalho com quem 
pudéssemos compartilhar experiências. O intuito inicial era o de tra-
balhar, claro, mas também buscar aprender com os mais experientes. 
Ledo engano. Não haviam intérpretes em LIBRAS no evento que pu-
dessem transmitir sua experiência na área. A carência era enorme.

Nosso intuito, então, mudou. Estando ao lado de conhecidos no-
mes entre os espíritas, como Haroldo Dutra, Divaldo Franco, Alberto 
Almeida e outros, durante o mais importante evento espírita do estado 
de Goiás, pensamos que talvez pudéssemos, de alguma forma, inspirar 
outros espíritas, ou mesmo outros intérpretes a perceberem o quanto 
a Língua Brasileira de Sinais é importante para a divulgação do Espiri-
tismo entre os deficientes auditivos, uma comunidade que representa-
va em 2010, 9,7 milhões de brasileiros (5,1% da população) dos quais 
344,2 mil efetivamente surdos.

A realidade impressiona: a grande maioria dos surdos não tem 
acesso à religião. Temos conhecimento de uma ou outra igreja, pro-
testante ou católica, bem como raros centros espíritas que possuem 
intérpretes disponíveis, mas o trabalho que tem, efetivamente, levado 
Deus ao maior número de surdos vem dos Testemunhas de Jeová.

Esse grupo religioso espalhado pelo mundo forma uma verdadei-
ra potência religiosa a favor do surdo. Seus DVDs contendo os evange-
lhos canônicos filmados em LIBRAS são interpretados em 43 idiomas 
diferentes. 59 equipes instaladas em diversos países cuidam da produ-
ção de material voltado exclusivamente para aqueles que não podem 
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ouvir e tem, espalhados pelo mundo, 1200 congregações voltadas aos 
surdos.

São números que impressionam, mas ao mesmo tempo servem de 
alerta. Por que nós espíritas não poderíamos desenvolver um trabalho 
semelhante?Nesse momento retumba em nossos ouvidos as palavras 
do Mestre Jesus: “Mas, quando der um banquete, convide os pobres, 
os aleijados, os mancos e os cegos2”.

Dados do Censo de 20103 indicam que o Brasil é um país onde 
45,6 milhões de pessoas declaram-se portadoras de alguma deficiência 
física, ou seja, 23,9% da população. Em tese, isso quer dizer que quase 
¼ dos brasileiros é deficiente, uma pessoa a cada 4 ou 5 indivíduos.

Por questões óbvias acabamos por não perceber esse grande con-
tingente em nosso dia-a-dia: aqueles que têm dificuldades físicas aca-
bam saindo menos de casa. Além disso, muitos têm deficiências me-
nos aparentes.

A legislação brasileira sobre o direito à acessibilidade é excelen-
te, e,na prática,percebemos grandes avanços na efetivação dos direi-
tos dessa parcela da população que necessita de acesso especial.Isso 
significa, entre outras coisas, acessibilidade nos transportes públicos, 
nos prédios públicos e privados de uso coletivo, em restaurantes, em 
universidades, em hotéis e em espaços públicos, em geral. Isso no que 
se refere aos problemas de mobilidade.

Os surdos podem não enfrentar tantos problemas de mobilidade 
quanto um cadeirante, por exemplo, mas têm imensas dificuldades em 
se comunicar.

Entre as diversas deficiências físicas que podem afligir o ser hu-
mano, a surdez talvez seja a mais excludente. Ao passo que o surdo 
não pode ouvir – e mesmo os modernos aparelhos auditivos não con-
seguem transmitir com nitidez palavras faladas, apenas sons ininteli-

2 Lucas 14:13.
3 Censo demográfico 2010 – IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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gíveis – ele acaba não aprendendo a falar, já que a língua portuguesa é 
construída a partir de fonemas.

Nós, ouvintes alfabetizados, quando vemos a palavra ARROZ en-
tendemos perfeitamente o som que RR faz e automaticamente replica-
mos esse som quando vemos RR em alguma palavra. Formam-se uma 
memória digamos “gráfica”, da imagem das letras; uma sonora, do som 
que RR tem; e uma memória física, da articulação da boca, garganta e 
língua para se reproduzir o som que RR faz.

O surdo, nesse aspecto, conserva apenas a memória gráfica, de 
como a palavra é escrita. São 66% menos referências para que aprenda 
a ler e escrever, do que um ouvinte.Não é incomum o surdo escrever 
AZZOR ao invés de ARROZ, afinal a referência principal para se es-
crever essa palavra são as 2 letras iguais no meio e a confusão pode 
ser tida como natural enquanto o surdo está aprendendo a “decorar” a 
posição das letras e o sentido delas juntas.

Outro fator dominante para se estabelecer a surdez como uma de-
ficiência muito excludente é o fato de que o português não é a língua 
mãe do surdo, mas, sim, a LIBRAS. O primeiro idioma que o surdo 
aprende e utiliza são os sinais e a língua portuguesa em segundo lugar.

Esse fato faz com que muitos surdos tenham dificuldades em ler. 
Podemos inclusive fazer um paralelo, guardando as devidas propor-
ções, entre o aprendizado da língua portuguesa nas escolas para sur-
dos e o aprendizado da língua inglesa nas escolas para ouvintes.

Ora, para a grande maioria dos alunos ouvintes das escolas tra-
dicionais, a língua inglesa é apenas curricular. Aprende-se o básico 
da língua, têm-se uma noção de como funciona o idioma estrangeiro, 
aprende-se um número limitado de verbos e palavras e depois cabe ao 
aluno buscar ampliar o vocabulário por conta própria e especializar-se 
em cursos específicos, caso queira.

Dessa forma temos duas grandes barreiras para que o surdo 
aprenda a Doutrina Espírita. Atualmente, a maioria das pessoas toma 
conhecimento da doutrina através, principalmente, de outros espíri-
tas, de palestras e programas disponíveis na internet e dos livros es-
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píritas. São as três vias principais que são possíveis para se conquistar 
novos adeptos.

Como o surdo relaciona-se mais com outros surdos do que com 
ouvintes, acaba que, sem um membro da família ou amigo ouvinte 
que seja espírita e saiba LIBRAS,dificilmente alguém levará ao surdo 
o conhecimento doutrinário. As palestras e programas disponíveis na 
internet não têm legendas nem intérpretes e dificilmente veremos um 
surdo adentrar uma livraria espírita em busca de um livro doutrinário 
ou romance, pois grande parte dos deficientes auditivos tem dificulda-
de com a leitura.

Assim, configura-se nessa primeira barreira,o desafio demostrar 
ao surdo, leigo em assuntos doutrinários, que a Doutrina Espírita pos-
sui relevância; como religião cristã, como filosofia espiritualista, como 
ciência que transcende a matéria e como revelação divina.

A segunda barreira a que nos referimos diz respeito a limitações de 
vocabulário da própria língua de sinais. Palavras como “reencarnação”, 
“fluido cósmico universal” e muitas outras não encontram ressonância 
entre as expressões ou palavras conhecidas da LIBRAS. É necessário 
que o intérprete pesquise, conecte-se com outros profissionais e re-
invente-se. Nesse momento de nossas reflexões vemos que a difusão 
da Doutrina Espírita entre os surdos apresenta barreiras, que não são 
intransponíveis, mas que precisam de empenho para serem vencidas.

Palestras e programas espíritas na internet podem ser legendados, 
não há empecilhos para que isso aconteça, além da boa vontade. Os 
surdos assistem TV com a opção SAP ativada e veem filmes legenda-
dos. Com um pouco mais de boa vontade e um pequeno investimento 
pode-se conseguir um bom intérprete para ser inserido em janela no 
vídeo. Quanto à questão do livro espírita, muitos surdos leem livros, 
embora sejam uma minoria, mas o exemplo dos Testemunhas de Jeová 
nos mostra que é possível gravar livros inteiros em LIBRAS e, inclusi-
ve, comercializá-los em DVD, separadamente do volume original. Os 
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clássicos doutrinários, como as obras da codificação4, ou obras com-
plementares, como “Nosso Lar5” já deveriam ter sido traduzidos para 
LIBRAS há muito tempo. As grandes editoras, campeãs de vendas de 
obras espíritas poderiam sim fazer investimentos na tradução e gra-
vação de DVDs voltados ao público deficiente auditivo. Não faltam 
recursos, falta vontade.

Quanto às limitações de vocabulário, por mais que inexistam pa-
lavras que traduzam certos preceitos espíritas, algumas adequações se 
mostram muito eficazes, como, por exemplo, traduzir “reencarnação” 
ou “reencarnar” utilizando-se dos sinais “entrar / carne / novamente”; 
“períspirito”, utilizando-se dos sinais “corpo / espiritual”, transforman-
do essas palavras em expressões de entendimento literal e aceitável 
pela comunidade surda.

Uma das maneiras que encontramos para melhorar a tradução 
dos termos espíritas foi entrar em contato com comunidades surdas de 
outros estados, sobretudo Rio de Janeiro (cujos sinais deram origem à 
língua de sinais que temos hoje no Estado de Goiás) e São Paulo, que 
muito nos esclareceram no tocante aos sinais doutrinários específicos. 
Nosso ponto de partida foi consultar o que já existe a esse respeito 
entre os próprios surdos.

A LIBRAS, por mais que seja uma língua unificada, sendo o idio-
ma oficial da comunidade surda brasileira, ainda está desenvolvendo-
-se, como acontece com a própria língua portuguesa. Além disso, ape-
sar dos avanços, a língua de sinais ainda apresenta certas discrepâncias 
entre os estados brasileiros e também, assim como ocorre com qual-
quer idioma no mundo, sofre influência dos regionalismos.

Infelizmente, essas tentativas de se criar uma espécie de “dicioná-
rio de sinais espíritas” ainda são improfícuas, tendo em vista que o que 

4 O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O 
Céu e o Inferno e A Gênese, obras básicas da codificação espírita, escritos por Allan 
Kardec. 
5 Livro “Nosso Lar”, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
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temos hoje no país são comunidades independentes, que comunicam 
as questões doutrinárias utilizando-se de sinais “não-oficiais”. Caberia 
aos espíritas, sobretudo à Federação Espírita Brasileira (FEB), às fe-
derativas ou outras instituições espíritas, a iniciativa de formular um 
dicionário doutrinário padrão, a exemplo dos que já existem, voltados 
à tradução do Novo e do Velho Testamento, com sinais próprios para 
locais, palavras, expressões e personalidades bíblicas.

Rememoramos nesse aspecto os grandes esforços empreendidos 
por Bezerra de Menezes, enquanto presidente da FEB, para tornar o 
Espiritismo, em solo brasileiro, um referencial em ações voltadas ao 
campo social, visando a caridade em primeiro lugar.Ponto que, nesse 
aspecto, os espíritas brasileiros vêm deixando a desejar no que tange a 
inclusão social do surdo no movimento espírita.

No entanto, não estamos totalmente carentes. Temos acompanha-
do esforços de grupos isolados, que vem buscando levar adiante a pa-
lavra de fé espírita aos irmãos surdos, como o grupo paulista “LIBRAS 
Espírita”, que através da evangelização, do teatro e da tradução de pa-
lestras, busca romper as barreiras naturais que têm se interposto entre 
a chamada terceira revelação e os surdos.

E, se por um lado, ficamos tristes em saber o quanto o movimento 
espírita vem falhando em chegar aos deficientes auditivos, sob outra 
ótica ficamos animados em saber o quanto nossa querida doutrina 
ainda tem a crescer e o quanto ainda precisa ser feito para que a pala-
vra consoladora do Cristo redivivo chegue àqueles que dela deveriam 
se beneficiar.

Quando começamos nosso trabalho junto aos surdos, em uma 
casa espírita em Goiânia que na época dispunha de duas intérpretes, 
algo que muito nos impressionou foi a grande aceitação, por parte dos 
surdos, dos preceitos doutrinários. 

É claro quea primeira barreira precisa ser vencida, ao explicar ao 
surdo o caráter da doutrina, abrindo-se, então, o campo para as expo-
sições doutrinárias. Nesse ponto, o Espiritismo revela sua força, pois 
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entendemos que o surdo é um dos públicos-alvo a que se destina o 
Consolador, por excelência.

Ideias inerentes à Codificação, como a Lei de Causa e Efeito e a 
reencarnação, têm um impacto impressionantemente positivo sobre o 
deficiente auditivo, gerando imediata identificação. O encadeamento 
lógico dos preceitos espíritas, bem como as ideias relacionadas à vida 
futura despertam no surdo ânimo extra para o aprendizado e a própria 
deficiência abre campo a grandes reflexões.

No entanto, por mais que pensemos em um cronograma de ações 
pronto a ser aplicado em prol da divulgação do Espiritismo entre os 
surdos, ainda faltam recursos humanos suficientes para levar adiante 
tal empreendimento. Recentemente, a FEB publicou o Plano de Traba-
lho para o Movimento Espírita Brasileiro/2018-2022, contendo uma 
série de diretrizes que vão muito ao encontro dos ideais de inclusão 
do surdo no movimento espírita e que destacamos em negrito, abaixo:

 • Difusão da Doutrina Espírita– É clara a necessidade ininterrupta 
de expandir a divulgação do Espiritismo, sobretudo para aqueles que 
ainda desconhecem o caráter da 3ª revelação. A comunidade surda é 
um exemplo vivo de como ainda hoje existem grandes populações po-
tenciais, onde o Espiritismo pode prosperar em seus melhores ideais;

• Preservação da unidade e da universalidade dos princípios da 
Doutrina Espírita;

• Transversalidade da comunicação social espírita– O espiritismo 
é multidisciplinar e multicultural, seus princípios podem ser aplicados 
a todas as ciências, agregado a todos os estudos e implementar o 
conhecimento cultural e religioso de todas os povos. Por isso mesmo 
devemos ser capazes de dialogar com todas as esferas sociais, sem 
exclusão, o consolo precisa ser levado aonde for necessário e não se 
pode admitir que o movimento espírita olvide de sua responsabilidade 
com os deficientes auditivos, excluindo-os por inapetência dos 
próprios espíritas.
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• Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas fi-
nalidades– Cabe aqui uma profunda reflexão: afinal de contas, nossas 
casas espíritas são adequadas para que se pregue o Evangelho a toda 
sorte de gente? O Consolador prometido pelo Cristo precisa consolar. 
Aqueles que mais precisam de consolo estão sendo atendidos pelo Mo-
vimento Espírita? Se em nossas casas não vemos os cadeirantes, pense-
mos, será que não faltam adaptações que deem mais acessibilidade aos 
paraplégicos? Se em nossa casa não vemos os cegos, será que não fal-
tam certas adaptações ou pessoas qualificadas em nossas instalações? 
Se em nossa casa não vemos os surdos, não estarão faltando condições 
para recebê-los? E essas perguntas poderiam ser feitas infinitamente, 
estendendo-as àqueles que vivem em fragilidade econômica, os alcóo-
latras e dependentes químicos, aos esquizofrênicos e enfermos e infe-
lizes de vários âmbitos.

• Multiplicação dos Centros Espíritas – Talvez, realmente, faltem 
casas espíritas com estrutura diferenciada e trabalhos direcionados ou 
especializados com o deficiente físico;

• União dos espíritas e unificação do Movimento Espírita;

• Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas 
– Se os espíritas não se qualificarem, como poderão levar o consolo 
a todos os que buscam a casa espírita ou levar a palavra dos espíritos 
a todas as pessoas? A formação de tarefeiros espíritas para lidar com 
deficientes físicos, sobretudo o surdo, não traz desafios insuperáveis, 
visto que o curso de LIBRAS é acessível a todos, e não é mais complexo 
do que um simples curso de qualquer idioma, além de ser mais rápido 
e barato, cabendo mais esforço pessoal do que um alto investimento.

• Promoção do livro espírita como elemento essencial ao cumpri-
mento da missão do Espiritismo;

• Participação do espírita na sociedade – Participar junto à socie-
dade é atender as necessidades que a sociedade nos apresenta, e hoje as 
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necessidades do surdo são muito claras, sobretudo no que diz respeito 
ao acesso à religião.

Deixemos, então, que a Espiritualidade Superior nos guie aos me-
lhores desígnios, para que nós, como espíritas, possamos dar o me-
lhor de nós na divulgação da Doutrina Espírita e no consolo a todos 
aqueles que, nesse mundo, ainda não foram beneficiados pela palavra 
amiga do Cristo!
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Introdução

O espiritismo é ainda pouco estudado no âmbito das ciências da 
religião. O catolicismo, por motivos óbvios, e, posteriormen-
te, por razões muito justas, as religiões negras, integrantes da 

herança cultural afro-brasileira, receberam mais atenção das ciências 
sociais, nas últimas décadas. Para quê estudar uma religiosidade bran-
ca, situada no ponto mais alto da desigual pirâmide social brasileira?
Há a razão social e política, que considero de altíssima relevância, mas 
sobre a qual não me estenderei hoje, circunscrito ao tema que me foi 
confiado falar. As religiões são manifestações culturais de alta relevân-
cia, constituindo, mais do que a musicalidade ou as festividades não 
religiosas, um lócus típico de compreensão sociológica e antropoló-
gica das sociedades. O espiritismo expressa tipicidades características 
da classe média brasileira e me parece ser um ótimo lugar para com-
preender esse grupo social, seus modos de pensar e constituir relações 
de manutenção e de mudança da cultura brasileira. Num momento de 
conflagração de classes, como o que se encontra o Brasil nos últimos 
anos, penso que só por essas razões sociais e políticas o espiritismo 
constitui um objeto de estudos e pesquisas extremamente relevante.
A razão na qual me deterei neste momento é a razão específica das 
ciências da religião. A religiosidade espírita é desafiadora de forma es-
pecífica dos estudos de ciência da religião. E são esses desafios, isto é, 
as perguntas que podemos fazer em ciências da religião à religiosidade 
espírita no Brasil, a temática que lhes trago à reflexão.
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Ritualidades: um método 
para estabelecer perguntas

Para Viveiros de Castro, num dos mais antigos trabalhos sobre o 
espiritismo brasileiro, a experiência espírita se expressa sob a forma 
de três diferentes ritualidades (a questão se o espiritismo tem ou não 
rituais é atual entre os espíritas, mas ultrapassada nas ciências sociais; 
claro que o espiritismo possui ritualidade própria, e que foi demarcada 
com grande nitidez após o severo processo de institucionalização que 
sofreu ao longo da segunda metade da década de 20, após a instaura-
ção do Pacto Áureo): o estudo, a assistência social e a mediunidade.
A estes três, eu tenho acrescentado um quarto, que sempre foi relevan-
te, mas se tornou mais ainda: a divulgação, que é o nome que os espíri-
tas dão aos esforços conversionistas e um dos modos de preservação e 
reprodução da identidade religiosa espírita, tal como foi padronizada 
pelo espiritismo brasileiro, e que se torna hoje e cada vez mais o pa-
drão internacional hegemônico.

Quais os desafios em ciências da religião 
para o estudo da religiosidade espírita?

Bem, primeiro é a discussão, ainda viva no meio espírita, sobre 
o caráter religioso do espiritismo. Recentemente, este foi o objeto de 
uma pesquisa de mestrado, de Célia Arribas, na USP: “É o espiritismo 
uma religião?” Esse debate não faria sentido se o modo hegemônico 
do espiritismo brasileiro, capitaneado pela FEB – Federação Espírita 
Brasileira –, fosse o único existente. Para este modo, o espiritismo é 
religião, inclusive com o enfraquecimento paulatino de seus aspectos 
filosófico e científico, cujas visadas, fortes no final do século 19 e na 
primeira metade do século 20, tornaram-se cada vez mais colonizadas 
pela religiosidade espírita, que hipostasiou os questionamentos filosó-
ficos, eliminando as dúvidas, e científicos, substituindo qualquer inda-
gação científica pela ratificação bibliográfica.
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Entretanto, a CEPA – Confederação Espírita Pan-Americana –, 
antiga organização internacional de herança cientificista, discordou da 
orientação febiana brasileira desde a primeira hora e manteve a tradi-
ção, autodenominada “laica”, do espiritismo. Essa concepção recebeu 
acolhida por um grupo de espíritas da cidade de Santos, em São Paulo, 
liderado por Jaci Régis, e por alguns ex-dirigentes da Federação Espí-
rita do Rio Grande do Sul, além de outros espíritas e instituições de 
menor importância, em várias partes do Brasil, especialmente no eixo 
sul-sudeste do país. Esses agrupamentos e lideranças, associados com 
instituições espíritas herdeiras dessa concepção, em vários países da 
América espanhola, assumiram a Cepa e, recentemente, alteraram seu 
perfil, aparentemente abandonando o perfil federativo, mas mantendo 
a concepção espírita laica. Foram e têm ainda sido severamente com-
batidos pelas federativas espíritas ligadas à FEB.

O caráter da religiosidade espírita é, portanto, uma questão re-
levante, que remete ao estudo da tradição cultural espírita, desde sua 
origem, na tensão entre uma certa herança positivista e cientificista e 
outra herança, a do espiritismo sincretizado com uma certa experiên-
cia católica no Brasil.

Rito da divulgação

A ritualidade da divulgação é bastante importante para a susten-
tação da identidade espírita, na medida em que o espiritismo não é 
apenas uma religião do livro (como são expressas as religiosidades 
fundamentadas em textos sagrados), mas é uma religião da literatura, 
ancorada num processo contínuo de produção bibliográfica doutriná-
ria. É nas práticas de divulgação que os espíritas vivenciam de maneira 
própria aquela que é a tensão comunicacional de todas as religiões: a 
tensão entre a incomunicabilidade da dogmática e a comunicabilidade 
da conversão e da legitimação social do movimento religioso. Ou, em 
termos espíritas, a tensão entre a pureza doutrinária e a divulgação 



514. DESAFIOS DO ESTUDO DO ESPIRITISMO PARA A PESQUISA 
EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

doutrinária, que o espiritismo tradicional tenta resolver ancorando a 
divulgação na pureza, isto é, tornando a divulgação incomunicativa, 
não dialógica, meramente demonstrativa ou, no limite, conversionista.

Em minha militância espírita do passado, propus a transformação 
da divulgação doutrinária no que àquela época passamos a denominar 
“comunicação social espírita”, numa visão profundamente dialógica 
das interações espíritas, mas a atividade não logrou sucesso, por ra-
zões que hoje eu sei entender. As religiões são dinâmicas identitárias 
e a preservação da identidade exige a manutenção de um núcleo dog-
mático tão rígido quanto possível, e, por isso, qualquer intento conver-
sacional deve estabelecer limites para preservar as características iden-
titárias do credo. Fazer diferente é deixar de ser especificamente uma 
religião (para ser filosofia, ou ciência, por exemplo), mas o espiritismo 
brasileiro possui características religiosas demasiadamente enraizadas 
para tornar isso possível.

Eis porque, de uma reflexão sobre o espiritismo a partir dos pa-
râmetros da ritualidade da divulgação, poderíamos aventar duas per-
guntas, igualmente desafiadoras:

1) Até que ponto as potencialidades dialógicas do espiritismo de-
pendem do debate sobre sua natureza religiosa? Essa é a posição 
da CEPA e por essa razão esse agrupamento rejeita a apropriação 
religiosa ao espiritismo. Eu tendo a assumir que não, na medida 
em que a concordância com essa tese acabaria por acatar a pres-
suposição (falsa, a meu ver) de que as religiões, por definição, são 
incapazes para o diálogo.

2) De que modo efetivamente se dão as interações espíritas, na 
perspectiva divulgacionista? Até que ponto a dialogicidade é de 
fato tolhida, em nome da pureza doutrinária, ou esta cumpre ape-
nas um papel formal, identitário, num quadro de interações dia-
lógicas que terminam por escapar aos seus processos de controle?
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Rito do estudo

A ritualidade do estudo não chega a desafiar de forma peremptó-
ria as ciências da religião. Os espíritas de fato estudam muito e as esta-
tísticas mostram como ocupam a fatia mais alta, mais escolarizada, da 
população brasileira. É interessante observar, porém, que, apesar desse 
forte viés intelectual, dedicam-se pouco à educação, o que, no míni-
mo, é prosaico, numa tradição religiosa fundada por um pedagogo. 
Diferente de sua atuação em outras áreas, como a da assistência social 
e até a da saúde, sobretudo a saúde mental, os espíritas não priorizam 
escolas ou, menos ainda, universidades.

O rito do estudo, descrito por Viveiros de Castro, é um rito inter-
no, de formação específica de quadros doutrinários, de “trabalhado-
res” dos centros espíritas. Assemelha-se ao catecismo católico, tendo 
adquirido, nos últimos decênios, proporções de cursos sistematizados, 
devidamente apostilados, nos quais destacam-se a formação especifi-
camente doutrinária e, em caráter especial, a formação intelectual de 
médiuns.

Nesse sentido, a ritualidade do estudo cumpriu papel fundamen-
tal no processo de institucionalização do espiritismo brasileiro, desde 
a década de 1960, momento em que o espiritismo excluiu, de modo 
quase definitivo, a umbanda de suas hostes, consolidando a movimen-
tação já iniciada durante o período da ditadura Vargas, quando os es-
píritas de São Paulo colaboraram com a repressão às religiões negras, 
consideradas primitivas.

Fazer o médium estudar, antes de autorizar nele a prática mediú-
nica, foi, sem dúvida, uma medida extremamente eficiente de contro-
lar o mediunismo espírita, seja garantindo que orientações considera-
das antidoutrinárias (isto é, discordantes da bibliografia referendada) 
não teriam acolhimento mediúnico, seja arrancando dele suas possibi-
lidades proféticas. Falaremos disso daqui a pouco, com mais acuidade.

Vê-se, pois, que o rito espírita do estudo não tem finalidade pre-
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cipuamente pedagógica, isto é, os espíritas estão pouco preocupados 
com questões educacionais (até porque sua condição social garante 
isso na vida privada, não sendo, portanto, um tema considerado sen-
sível, em seu pensamento social), mas são muito preocupados com a 
qualidade do conhecimento de seus adeptos, de sorte que permane-
çam nos limites estabelecidos tanto da crença, quanto das práticas. Em 
outras palavras, preservar a doutrina é mais importante do que esti-
mular as pessoas.

Entretanto, os espíritas são preocupados com a aproximação de 
sua doutrina com a filosofia e a ciência. São os intelectuais espíritas 
aqueles que sustentam a mediação entre os âmbitos do saber espírita e 
deste com os conceitos científicos e filosóficos. Esse diálogo, contudo, 
possui seus próprios referenciais e trabalha com certos limites, confor-
me a postura do intelectual espírita em questão.

Várias questões interessantes podem ser e têm sido pontuadas, a 
respeito das práticas espíritas do estudo, como a relação entre religião 
e ciência, que é muito específica no espiritismo, pois bordeja a relação 
entre sagrado e profano. E, claro, a questão do estudo como estratégia 
de manutenção da identidade espírita.

Rito da caridade

A caridade espírita possui valor moral e valor institucional. É uma 
disponibilidade individual do espírita, um modo de pensar e sentir o 
mundo e, nesse sentido, trata-se de uma religiosidade profunda, que se 
vincula de modo orgânico e genuíno à moralidade cristã, ao exemplo 
de Jesus Cristo e dos Apóstolos. O espírita é chamado a ser doce e ge-
neroso, a não conflitar, a suportar os sofrimentos e a auxiliar os pobres. 
A ele é ensinado que essa é a medida de seu aperfeiçoamento, de sua 
iluminação e de sua fé em Deus. A fé espírita não decorre da graça de 
Deus, nem proporciona qualquer salvação: religião evolucionista e po-
sitivista, o espiritismo percebe o desenvolvimento espiritual como um 
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fenômeno marcadamente individual, verificável na capacidade que 
conseguiu de ser caridoso. A caridade é a ética do amor, colocada em 
prática. Como valor moral supremo, a caridade faz do espiritismo uma 
religiosidade formosa e admirável, que tange as pessoas para a paz, o 
perdão e o amor. 

É na condição de valor institucional e social, contudo, que o im-
portante rito da caridade espírita se oferece como objeto de pesquisa. É 
exatamente por conta das características rituais que a caridade adqui-
re, quando institucionalizada pelo espiritismo, a forma da assistência 
social. É na assistência social que o espiritismo demarca a relação do 
movimento religioso com os pobres na sociedade. Trata-se de uma ati-
vidade que raramente se constrói como um conceito social ou político, 
isto é, não é de cidadania que se trata, e sim de doação moral (mesmo 
que movimente bens materiais).

Aqui, repousa uma faceta histórica impressionante do espiritis-
mo. Há mais de cem anos os espíritas se relacionam intensamente com 
as periferias das cidades brasileiras. E, mesmo assim, jamais o movi-
mento espírita deixou de pertencer às camadas mais altas da sociedade 
brasileira. A caridade espírita não é includente, não se vincula a direi-
tos, não se preocupa com as questões de desigualdade: ela é apenas 
uma prática de generosidade, formosa do ponto de vista moral, dos 
sentimentos mobilizados, mas não consequente como transformação 
social.

A caridade espírita pontua o espiritismo como religião tipicamen-
te burguesa, embora haja movimentações de transformação dessa ca-
racterística, a partir do desenvolvimento crítico das próprias ciências 
sociais e da legislação brasileira.

O estudo da assistência social espírita pode ser revelador nas mais 
diferentes áreas: Assistência às crianças em creches espíritas, aos doen-
tes mentais em Sanatórios Espíritas e à pobreza em atividades sociais 
em centros espíritas (cestas básicas, sopões, etc), apesar das frequentes 
críticas de certos adeptos a programas de renda básica como o Bolsa 
Família.
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O que indagar? A estruturação da caridade como rito religioso 
específico, como lugar de desenvolvimento espiritual, mas sem a su-
peração das diferenças de classe. A caridade institucional tem hora 
para começar e hora para terminar; após o que o espírita retorna para 
o conforto de seu lar, despreocupado da miséria do mundo (carma 
de reencarnações anteriores) e feliz por ter cumprido o seu papel e 
proporcionado evolução a si mesmo, ainda que o outro permaneça na 
miséria.

Identificar os modos como a tensão entre o sofrimento e a cida-
dania é religiosamente tratada pelo espiritismo parece ser a indagação 
fundamental no estudo dessa tradição religiosa.

Rito da mediunidade

Trabalhamos com diferentes reconfigurações da mediunidade 
ocorridas historicamente no espiritismo. Reconfiguração dos concei-
tos mediúnicos: de fenômeno para função; de sentido orgânico para 
atividade. Reconfiguração prática das funções da mediunidade: de 
efeitos físicos e intelectuais para efeitos terapêuticos. Processo de ins-
titucionalização: privatização e ritualização da mediunidade (modo 
específico do controle sacerdotal da profecia). A tensionalidade do 
médium comum com o “padrão Chico Xavier” (hoje devidamente mi-
tificado e, portanto, simbolicamente situado e controlado).

Tais reconfigurações fizeram emergir tensões desafiadoras ao 
estudo do espiritismo, tais como: A fenomenologia mediúnica, 
que excede à institucionalidade espírita: o “desafio da serra elétrica” 
(Grienfield, 1999, p. 119-120); A temática de mediunidade e saúde: o 
reconhecimento médico da efetividade dos “placebos” e das “terapias 
alternativas” (hoje “integrativas”); Mediunidade como fenomenologia 
especificamente religiosa: a universalidade do transe e da possessão 
como fenômenos religiosos típicos.
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Corolário: só há pesquisa 
se houver indagação

O fundamento deste texto é a orientação à atividade científica, no 
campo das ciências sociais em geral e, especificamente, na área das 
ciências da religião, em particular a abordagem do espiritismo como 
objeto de conhecimento. Orientado também à militância espírita in-
teressada, este texto tematiza, transversalmente, a questão da auten-
ticidade dos que pretendem trabalhar essa temática com suficiente 
cientificidade.

A tese básica é: toda prática científica principia numa pergunta 
pertinente, que a metodologia da pesquisa denomina “questão-proble-
ma”, e que especifica uma dúvida ou um não-saber específico. Em ou-
tras palavras, onde não houver dúvida ou o “não-sei”, deixa de existir o 
interesse ou a possibilidade de se fazer ciência.

Eis porque o espírito desta modesta contribuição é apontar per-
guntas. O espiritismo constitui um vasto campo de pesquisas, ainda 
bastante inabordado. Trata-se de um objeto que se vincula às dife-
rentes religiosidades brasileiras, para além do kardecismo, de forma 
complexa, como a Umbanda (Ortiz, 1999), o Divinismo, a União do 
Vegetal, a LBV, o Esoterismo, o Holismo e várias outras correntes espi-
ritualistas, muitas de origem oriental, que conformam o vasto campo 
do espiritualismo brasileiro.

Indagar para conhecer e conhecer para indagar são as diretrizes 
de qualquer busca bem fundamentada e honesta de pendor científico.
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Introdução

A partir da publicação de “O livro dos espíritos” em 18 de abril 
de 1857 por Allan Kardec (2005), pseudônimo de Hippolyte 
Léon Denizard Rivail, em Paris, na França, o espiritismo es-

tabeleceu o marco inicial de seu desenvolvimento cultural no tempo e 
no espaço, passando a constituir-se um fenômeno da cultura humana 
passível de ser estudado sob os mais variados ângulos epistemológicos.

Neste trabalho, buscamos estabelecer uma descrição do desenvol-
vimento dessa corrente de pensamento sob o enfoque da epistemolo-
gia deleuzeguattariana, caracterizando-a inicialmente como uma mul-
tiplicidade que se realiza num rizoma passível de ser designado sob 
a rubrica de rizoma espírita-literário, de que buscaremos apresentar 
neste estudo as linhas mestras constitutivas no campo geral da poética, 
aqui entendida como a técnica escritural que permeia a cultura huma-
na em todas as épocas e lugares.

Apresentaremos, portanto, um panorama geral da literatura em 
sua vertente espírita de maneira descritiva, intentando configurá-la 
como uma multiplicidade rizomática espiritista.

O rizoma, a multiplicidade e a literatura espírita

Embora o rizoma seja uma metáfora da epistemologia conceitual 
de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011, p.17) associada à botânica 
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como símile, o reino animal também fornece elementos comparativos 
para a sua apreensão imagética. Definem os autores o rizoma como 
sendo o sistema resultante da subtração do uno à multiplicidade, fa-
zendo n-1 (DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 21). Segundo eles:

Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raí-
zes e radículas. Os bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas com raiz 
ou radícula podem ser rizomórficas num outro sentido inteiramente di-
ferente: é uma questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não 
seria inteiramente rizomórfica. Até animais o são, sob sua forma matilha; 
ratos são rizomas. As tocas o são, com todas suas funções de hábitat, de 
provisão, de deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma nele mesmo 
tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em 
todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos. Há rizoma 
quando os ratos deslizam uns sobre os outros (DELEUZE, GUATTARI, 
2011, p. 21).

A partir dessa imagética botânica e animal, sobretudo no que diz 
respeito à concreção dos bulbos e dos tubérculos, os pensadores fran-
ceses desdobram sua abordagem de fundo heraclitiano em torno do 
conceito. Neste contexto, o “n-1” não representaria somente uma uni-
dade subtraída à multiplicidade, mas, antes, uma multiplicidade cuja 
representação, ainda que imperfeita, poderia ser vista como o bulbo, 
cujo sucedâneo epistêmico é apresentado por esse termo. Conforme 
aparece no prefácio à edição italiana:

Mil platôs se baseia [...] em uma ambição pós-kantiana (apesar de  de-
liberadamente  anti-hegeliana).  O  projeto  é  “construtivista”.  É  uma 
teoria das multiplicidades por elas mesmas, no ponto em que o múltiplo 
passa ao  estado  de  substantivo,  ao  passo  que  o  Anti-Édipo  ainda  o 
considerava em sínteses e sob as condições do inconsciente.  [...] As mul-
tiplicidades são a própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, não 
entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As 
subjetivações, as totalizações, as unificações são, ao contrário, processos 
que se produzem e aparecem nas multiplicidades. Os princípios caracte-
rísticos das multiplicidades concernem a seus elementos, que são singu-
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laridades; a suas relações, que são devires; a seus acontecimentos, que são 
hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-tem-
pos, que são espaços e tempos livres; a seu modelo de realização, que é o 
rizoma (por oposição ao modelo da árvore); a seu plano de composição, 
que constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores que as 
atravessam, e que constituem  territórios e graus de desterritorialização 
(DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 10).

O rizoma se configura, pois, neste contexto, como modelo de rea-
lização da multiplicidade em sua polimorfia representacional singular, 
cujo resumo é apresentado pelos autores no recorte acima. Assim, o 
fenômeno rizomático da literatura espírita caracteriza para este estudo 
uma multiplicidade e um estamento de que destacaremos um excerto 
dos princípios conceituais do rizoma para dialogar com essa multipli-
cidade lítero-espírita.

“Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2” secciona o conceito 
de rizoma em seis princípios constitutivos: conexão; heterogeneida-
de; multiplicidade; ruptura a-significante; cartografia e decalcomania. 
O trabalho dos pensadores franceses traz a abordagem detalhada de 
cada um desses aspectos que constituem o rizoma epistemológico, de 
que faremos um recorte que servirá como fio condutor da correlação 
lítero-espírita.

Dizem Deleuze e Guattari sobre o quarto princípio constitutivo 
do rizoma:

4° - Princípio de ruptura a-significante: contra os cortes demasiadosig-
nificantes que separam as estruturas, ou que atravessam uma estrutura.
Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e tam-
bémretoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. 
Éimpossível exterminar as formigas, porque elas formam um rizoma 
animaldo qual a maior parte pode ser destruída sem que ele deixe de se 
reconstruir.Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo 
as quais ele é estratificado, territorializado, organizado, significado, atri-
buído, etc; mas compreende também linhas de desterritorialização pelas 
quais ele foge semparar. Há ruptura no rizoma cada vez que linhas seg-
mentares explodemnuma linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do 
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rizoma. Estas linhas não param de se remeter uma às outras (DELEUZE, 
GUATTARI; 2011, p. 25). 

Infere-se dessas considerações que a multiplicidade pode ser pen-
sada como a estratificação do rizoma. Logo, a literatura em sua ru-
brica espírita pode ser considerada como estratificação de linhas de 
segmentaridade que a territorializam, desterritorializam-na e a reter-
ritorializam de forma dinâmica no conjunto literário humano de que 
faz parte.

Acerca da literatura como um todo e suas peculiaridades culturais 
de país para país, afirma o crítico literário Antonio Cândido:

Em português, não há dúvida: a literatura é o conjunto das produções 
feitas com base na criação de um estilo que é finalidade de si mesmo e 
não instrumento para demonstração ou exposição. Mais restritamente, é 
o conjunto de obras em estilo literário que manifestam o intuito de criar 
um objeto expressivo, fictício na maior parte. Noutras línguas, porém, as 
coisas são menos simples, e demonstram com mais força do que na nossa 
o alto conceito que se faz geralmente da poesia como categoria privilegia-
da de criação espiritual. É o caso sobretudo do alemão, em que Literatur 
é termo muito geral, que levou a singulares confusões o nosso Sílvio Ro-
mero, por exemplo. Literatur em alemão é o conjunto de tudo o que se es-
creveu sobre qualquer assunto. Dichtung é que significa o que se escreveu 
em estilo literário e com intuito criador. Escritor, ou Schriftsteller, é o que 
escreve qualquer coisa, como notícias de jornal, por exemplo; Dichter é o 
escritor dotado de capacidade criadora. Em português eu posso ser um 
escritor, e Carlos Drummond de Andrade também o é; em alemão eu sou 
Schriftsteller, e ele um Dichter. Eu pertenço à Literatur e ele à Dichtung 
(CÂNDIDO, 1996, p. 12). 

 
A abordagem que o renomado crítico estabelece entre a concei-

tuação de literatura no Brasil e na Alemanha como modelo de diferen-
ciação cultural guarda instigantes correspondências com as noções de 
segmentaridade rizomática, introduzindo-nos também ao problema 
da literatura espírita e sua configuração como rizoma.

Sob a perspectiva de Cândido, as noções literárias nos dois países 
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mencionados por ele, Brasil e Alemanha, funcionam como parâme-
tros de ruptura a-significante para a compreensão do modelo a que 
denominamos rizoma espírita-literário. No modo de compreensão 
germânico, toda a vasta produção escrita do espiritismo está inserida 
na contextualização de Literatur (CÂNDIDO, 1996, p. 12). Já no modo 
de compreensão brasileiro, a literatura seria caracterizada pelas produ-
ções criativas do Dichtung (CÂNDIDO, 1996, p. 12).

Considerado, pois, o enfoque germânico da interação espiritis-
mo-literatura, a obra de Allan Kardec, por exemplo, seria pensável 
como um tipo específico literário, enquanto a produção romanesca de 
autores diversos com temática espírita seria analisável com outra es-
pecificidade. O modelo brasileiro parece ser mais sintético, funcional, 
quando pensado sob a angulatura da proposta conceitual do rizoma.

Decorre, portanto, das considerações de Cândido em torno das 
especificidades literárias uma homologia em relação à multiplicidade 
rizomática aplicada à literariedade no espiritismo. A literatura espiri-
tista é uma concreção que passa a existir a partir de determinado mo-
mento, desdobrando-se temporal e espacialmente numa espiral que se 
pode supor, por agora, infinita.

Assumindo neste estudo o rizoma espírita-literário sob uma 
perspectiva germânica, insta observar as palavras de Allan Kardec 
em torno da literatura Dichtung, a que se refere Antônio Cândido, e 
sua expressão espiritista. Afirma o sistematizador da doutrina em seu 
periódico “Revista espírita: jornal de estudos psicológicos” do mês de 
maio de 1868:

A literatura contemporânea, periódica ou não, impregna-se diariamente 
de ideias espíritas. Tanto é verdade, como dissemos há muito tempo, que 
essas ideias são uma mina fecunda para os trabalhos de imaginação, rica 
em quadros poéticos e em situações empolgantes. Assim, os escritores aí 
já colhem a mancheias. As doutrinas materialistas lhe oferecem um cam-
po muito limitado, muito prosaico. O que daí se pode tirar, de natureza a 
tocar o coração e a elevar o pensamento? Que poesia oferece a perspectiva 
do nada, da destruição eterna de si mesmo e daqueles a quem estimamos? 
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O materialista sente a necessidade de falar à alma de seus leitores, se não 
as quiser gelar; de emprestar uma alma a um de seus personagens, se qui-
ser que se interessem por ele. Em todos os tempos, os poetas e os literatos 
tomaram das ideias espiritualistas suas mais belas imagens e suas mais 
comovedoras situações. Mas o Espiritismo, hoje, definindo as crenças no 
futuro, dá um corpo aos pensamentos e uma intensidade que eles não 
tinham; abre um novo campo que começa a ser explorado. Disto já temos 
citado numerosos exemplos, e continuaremos a fazê-lo de vez em quando, 
porque é um sinal característico da reação que se opera nas idéias. Além 
das obras literárias propriamente ditas, também a imprensa registra dia-
riamente, fatos que entram no quadro do Espiritismo (KARDEC, 2018b, 
s.p.). 

Ou seja, se tomada em consideração a abordagem de Antônio 
Cândido sobre o fenômeno literário e sua globalidade, as palavras de 
Kardec sobre o tema assumem foros de metalinguagem, que é carac-
terizada pela explicação do código sobre o próprio código; no caso, a 
codificação semiológica literária.

Já em uma abordagem em torno da relação espiritismo e literatu-
ra, agora sob as lentes do modelo brasileiro de ver o problema, Rivail 
escrevera em sua revista mensal de fevereiro de 1865 um texto mo-
tivado por uma pergunta que problematizava importante ângulo da 
presença espírita na cultura humana. Sob o título de “Obras-primas 
por via mediúnica”, o texto tem como base a pergunta: “Por que os 
Espíritos dos grandes gênios que brilharam na Terra não produzem 
obras-primas por via mediúnica, como fizeram em vida, consideran-
do-se que sua inteligência nada perdeu? (KARDEC, 2018a)”.

O texto kardequiano disserta sobre a proposição nos seguintes 
termos:

Esta pergunta é, ao mesmo tempo, uma daquelas cuja solução interessa à 
ciência espírita, como assunto de estudo, e uma objeção oposta por certos 
negadores à realidade das manifestações. “Essas obras superiores, dizem 
estes últimos, seriam uma prova de identidade própria para convencer os 
mais recalcitrantes, ao passo que os produtos mediúnicos assinados pelos 
mais ilustres nomes quase não se elevam acima da vulgaridade. Até agora 
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não se cita nenhuma obra capital que possa aproximar-se das dos gran-
des literatos e dos grandes artistas. “Quando eu vir, acrescentam alguns, o 
Espírito de Homero dar uma nova Ilíada, o de Virgílio uma nova Eneida, 
o de Corneille um novo Cid, o de Beethoven uma nova sinfonia em la 
ou um sábio, como Laplace, resolver um desses problemas inutilmente 
procurados, como a quadratura do círculo, por exemplo, então poderei 
crer na realidade dos Espíritos. Mas como quereis que neles creia, quan-
do vejo dar seriamente, sob o nome de Racine, poesias que um aluno de 
quarto ano corrigiria; atribuir a Béranger versos que não passam de finais 
mal rimados, sem espírito e sem sal, ou emprestar a Voltaire e Chateau-
briand uma linguagem de cozinheira?” Há nesta objeção um lado sério, 
é o que contém a última parte, mas que não denota menos a ignorância 
dos primeiros princípios do Espiritismo. Se os que a fazem não julgassem 
antes de havê-lo estudado, poupar-se-iam de uma tarefa inútil (KARDEC, 
2018a). 

Na sequência, Kardec explana sobre a ignorância em relação aos 
princípios básicos do espiritismo por parte daqueles que exigiam tais 
provas, assim como trata também da imprudência de espíritas entu-
siastas que publicavam produções indignas dos nomes que suposta-
mente as assinavam, referindo-se à imisção dos espíritos inferiores 
que tomam nomes veneráveis sem o menor escrúpulo para mistificar 
(KARDEC, 2018a).

Nesse mesmo texto, Allan Kardec faz referência ainda às comple-
xidades da fenomenologia mediúnica, enfatizando que para que haja a 
produção de tais obras é necessário que existam médiuns que tenham 
um desenvolvimento intelectual significativo para que possam servir 
de instrumento aos espíritos desencarnados que queiram produzir 
algo digno de suas produções como escritores encarnados.

Vale ressaltar que se infere dos princípios espíritas como um todo 
que Allan Kardec e os espíritos se referem ao desenvolvimento intelec-
tual não especificamente da atual encarnação, mas também das exis-
tências anteriores, quando o medianeiro pôde desenvolver-se intelec-
tualmente nas mais diferentes áreas do conhecimento. Uma evidência 
disso pode ser percebida na trajetória biográfica de médiuns como 
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Francisco Cândido Xavier que, sem possuir formação acadêmica, dei-
xou uma produção escrita assombrosa tanto pela quantidade quanto 
pela qualidade e diversificação temática.

Em seguida às suas ilações a respeito do assunto, Allan Kardec 
transcreve a opinião dos espíritos a respeito da produção de obras-
-primas por via mediúnica. Ao exarar considerações consonantes com 
a do sistematizador da doutrina espírita, a entidade espiritual Erasto 
conclui sua fala com as seguintes palavras: “Em suma, nada é absoluto 
e sempre chegará uma hora mais fecunda, mais produtiva que a hora 
precedente (ERASTO, 2018a)”.

Observando-se as palavras de Erasto com o distanciamento his-
tórico necessário, pode-se concluir que elas foram proféticas. Dentre 
os diversos exemplos possíveis que poderiam servir de apoio a esta 
conclusão, recortaremos para este estudo o caso da produção do gênio 
do romantismo francês, Victor Hugo.

Considerando-se o espiritismo como um rizoma que possui suas 
especificidades, dentre as quais ressalta a da sobrevivência do ser à 
morte corporal e a consequente possibilidade de comunicação com os 
entes que aqui ficaram, através do fenômeno mediúnico, o espírito do 
escritor francês tem registrado uma significativa produção pós-morte 
através da mediunidade de Zilda Gama e de Divaldo Pereira Franco. 
A primeira, já falecida. O segundo, ainda em atividade, em longeva e 
profícua existência.

Detalhar a produção do espírito por ambos os médiuns é tarefa 
que vai muito além da exiguidade espacial de que dispomos no mo-
mento. Aqui, apresentaremos inicialmente a instigante referência do 
médium Franco ao seu contato mediúnico com o espírito do genial 
escritor francês, o que se insere na proposta deste trabalho, que pre-
tende apresentar uma breve descrição correlacional entre o espiritismo 
e a literatura.

Em “O semeador de estrelas”, obra de cunho biográfico sobre o 
médium brasileiro nascido em Feira de Santana, na Bahia, Suely Cal-
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das Schubert registra o depoimento de Divaldo Pereira Franco sobre o 
seu primeiro contato medianímico com a entidade Victor Hugo:

No mês de abril de 1970, terminando as palestras feitas em Juiz de Fora, 
na Semana do Livro, retornei ao Rio numa Kombi, já à noite, deixando, 
por distração, o quebra-vento aberto. Era uma noite muito fria e eu me 
gripei. Cheguei ao Rio afônico e com uma febrícula. No dia seguinte pas-
sei com muita febre e, à noite, apesar de medicado, a gripe não amainou. 
Era o dia de Culto evangélico, na casa de Celeste e Lena e não pude parti-
cipar, tal o estado de prostração em que me encontrava. As duas amigas e 
Honorata, a auxiliar, começaram o Culto, quando de repente vi entrar, no 
quarto onde me encontrava, uma Entidade veneranda que me disse: - Eu 
sou Victor Hugo. Há alguns anos venho entrando em contato psíquico 
contigo, inspirando-te na narração de alguns fatos nas conferências, para 
gerar um clima de sintonia. Tenho uma tarefa a propor-te: eu gostaria de 
escrever dez romances através de ti. Fiquei muito surpreso, porque jamais 
me havia passado pela mente ser “médium de romance”. Acreditava que 
essa parte da psicografia ficaria reduzida a páginas soltas, a temas evan-
gélicos, a estudos doutrinários breves, e julguei que, o que via e ouvia, era 
uma alucinação, um delírio proveniente da febre. Mas, o Espírito instou 
e propôs-me: - Por favor, levanta-te, toma do material, que eu quero es-
crever. Ainda assim, pelo estado em que me encontrava, não me animei, 
por estar convencido de que era uma alucinação, já que eu não tinha con-
dições de ser médium de uma Entidade tão nobre. Todavia, o Espírito 
voltou a insistir e Joanna de Angelis me apareceu, confirmando-o para 
tirar-me a dúvida e pediu-me que fizesse um esforço, porque a febre e 
aquele estado psicológico especial eram também um recurso de que Vic-
tor Hugo usava para “quebrar” as minhas resistências de personalidade, 
a fim de que meus clichês mentais - pelo hábito de falar incessantemente 
- não viessem a interferir na obra que ele tinha preparado para ser psico-
grafada. Com muito esforço levantei-me e, apoiando-me à parede, fui até 
à sala. Quando Celeste e Lena me viram, muito pálido e tiritando de frio 
e febre, ficaram muito surpresas; eu lhes expliquei a ocorrência. Foi pro-
videnciado papel, até papel de embrulhar pão, que foi recortado, e outras 
folhas soltas. Sentei-me à mesa, pedi-lhes a colaboração, e como estava na 
parte final do Culto evangélico, antes da prece derradeira, o Espírito veio, 
curvou-se sobre mim, e, quando começou a escrever, deu-se um fenôme-
no que, a partir daí, me seria familiar: à medida em que a mão escrevia, 
eu tinha a sensação de estar no cinema, vendo a projeção de um filme, 
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mas um filme em “tecnicolor”, em tela muito ampla, com uma beleza in-
comparável. Quando voltei ao normal e li a mensagem que se intitulava 
“O Duque di Biccidi M..”, era exatamente o que tinha visto psiquicamente, 
com a diferença de que eu observava muito mais do que estava escrito. 
Era como se eu tivesse ido ao cinema com um cego e fosse descrever-lhe 
o que estava vendo. O que eu via era muito mais do que podia transmitir. 
Ao terminar a psicografia eu estava total e radicalmente curado, bem dis-
posto, passaram a febre, a indisposição; eu me recuperei. No dia imediato, 
pela manhã, o Espírito escreveu mais dois capítulos e determinou o pro-
grama de prosseguimento do trabalho (SCHUBERT, 1989, p. 88). 

 Prossegue o médium baiano a sua narrativa, de que se infere 
todo um mundo de possibilidades exegéticas no âmbito da teoria 
literária:

Houve um fato muito curioso. Uma das personagens, Girolamo, havia, 
num desses capítulos, cometido um crime hediondo e, como eu o vira, 
fiquei muito chocado; aquilo me produziu um certo ressentimento contra 
a personagem e, naturalmente, enquanto aguardava o desenvolver do ro-
mance, comecei a imaginar como é que a Lei iria alçancá-lo, a fim de que 
resgatasse aquele crime - ele matara três crianças de uma forma impiedo-
sa, depois de dar-lhes um narcótico, porque ia ser o legatário dos bens, 
caso as crianças, herdeiras diretas, viessem a desencarnar. Quando fui 
psicografar, com esse estado de alma, Victor Hugo esclareceu: - Você não 
pode interferir na trama do meu livro. Essas personagens desencarnaram 
no século XVIII, e você está criando clichês mentais que me irão dificultar 
a narrativa. Por favor, não antecipe o desenvolvimento do romance. Para 
minha surpresa, Victor Hugo, a partir daí, começou a escrever de uma 
forma que não dava o encadeamento; ele não numerava os capítulos e eu 
me dava conta que era, digamos, o capítulo sexto, o décimo, a segunda 
parte do livro, etc. Somente quando terminou a obra, que eu ia datilogra-
far, é que me pediu que numerasse os capítulos nas folhas, a lápis, que eu 
grampeava e colocava num classificador, perfuradas, para facilitar a movi-
mentação. Aí então, enquanto datilografava, já coordenado, tive a idéia de 
toda a trama da obra. Foi um fato muito curioso, uma grande lição para 
mim. Mais tarde, quando veio escrever outro livro, Do Abismo às Estrelas, 
eu já estava mais adestrado e ele me disse que ia usar um tipo de literatura 
que chamaria de “sincopada”. A mentalidade moderna não permitia mais 
as narrações antigas, minuciosas, estilo folhetim, em que o autor ganha-
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va pelo número de frases e quanto mais rendia, à semelhança das nossas 
novelas, melhor para o próprio autor. Hugo então me explicou que iria 
fazer obra doutrinária, porque não tivera oportunidade, na Terra, no seu 
tempo, desde que a “Voz do Sepulcro” o chamou para a seara espírita, de 
dar a contribuição que gostaria de oferecer ao Movimento Espírita. Utili-
zando-se de Zilda Gama, que fora sua filha na reencarnação anterior, ele 
conseguiu fazer um trabalho muito próprio também para a época em que 
vivia a médium. Agora, ele ia ter características mais modernas, em que 
faria a narração e, periodicamente, a interromperia para estudo de itens 
importantes, deixando entre espaços o comentário filosófico, psicológico, 
doutrinário, do trabalho, para adestrar o leitor que, por acaso, não conhe-
cesse a Doutrina Espírita, a fim de entender a trama da Justiça Divina, e, 
para o espírita, a fim de corroborar e estimulá-lo a cada vez mais entender 
melhor os ensinamentos que a Doutrina revela (SCHUBERT, 1989, p. 88). 

Em sua obra, Suely Schubert traz narrativas como esta, de que 
retira elementos para analisar a trajetória de seu biografado no con-
texto cultural do espiritismo. A produção mediúnica de Divaldo Fran-
co ainda traz a participação de outras entidades espirituais ligadas ao 
mundo da literatura. O espírito que dirige suas atividades espirituais, 
conforme o próprio médium, foi importante personalidade mexicana 
no campo das letras, que serviu de inspiração para a produção de im-
portantes teóricos da literatura, como o mexicano Octavio Paz, con-
forme já pudemos registrar em outro momento (TEIXEIRA, 2016).

Dentre os diversos campos epistemológicos da teoria literária 
com que o material produzido pela parceria Divaldo Franco-Victor 
Hugo (espírito) se torna passível de ser analisada, o da crítica genética 
pode ser magnificamente contemplado na exposição que o médium 
brasileiro fez da produção textual primeira de Hugo por suas mãos.

A crítica genética tem como fundamento a análise detalhada dos 
rascunhos que o autor fez antes que a obra em si ganhasse publicidade. 
Essa corrente de análise literária suscita instigantes estudos e aborda-
gens em torno da produção do escritor Dichtera que Antônio Cândido 
se refere. No caso do espiritismo, há um elemento cultural bastante en-
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riquecedor, que passa pelas extraordinárias complexidades subjetivas 
que caracterizam a natureza humana em sua globalidade.

Conclusão

 Há um rizoma espírita-literário. O rizoma é a concreção, a 
materialização, a multiplicidade de um dado fenômeno seccionado do 
todo da cultura universal. Esse seccionamento, porém, não representa 
isolamento, mas identidade própria, e se liga a diversos outros fenôme-
nos por hastes rizomáticas em todas as direções.

 A literatura espírita se constitui uma multipheidade, um rizo-
ma. Possui a sua especificidade, a sua identidade, já muito bem defi-
nidas por uma vastíssima massa crítica que cada vez mais se expande. 
Neste estudo apresentamos uma sucinta descrição do fenômeno es-
pírita-literário que assenta bases para ulteriores pesquisas que verti-
calizem objetos específicos para análise. O veio é inesgotável, vasto, 
formando platô que permanece praticamente ignorado pela práxis 
acadêmica em geral.

 O estudo da literatura espírita pode e deve ter a dimensão da 
sua amplitude, que conjuga fatores outros de que a exegese literária 
tem se servido. Psicologia, sociologia, antropologia e praticamente to-
das as outras instâncias de conhecimento da cultura humana represen-
tam possibilidades que se apresentam ao pesquisador interessado em 
estabelecer correlações entre a produção literária espírita e não espírita 
e a cultura humana em geral.

Neste trabalho, buscamos evidenciar essas possibilidades, que se 
apresentam ao pesquisador não somente do campo literário, mas tam-
bém da linguística, do estruturalismo e do pós-estruturalismo e suas 
diversas vertentes e correntes de pensamento. 
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o caso Divaldo Franco e a “ideologia” de gênero

Introdução

Este artigo situa-se nos estudos do discurso espírita em situa-
ções de interação polêmica, tomando como corpus de análi-
se as discussões em torno do pronunciamento do médium 

Divaldo Pereira Franco sobre a atuação do juiz federal Sérgio Moro e 
sobre a “Ideologia de Gênero1”, que gerou uma intensa discussão nas 
redes sociais. Durante a realização do 34º Congresso Espírita do Esta-
do de Goiás, em 13/02/2018, em Goiânia, o médium participou de um 
debate com os jovens, e emitiu sua opinião2: “É um momento de aluci-
nação psicológica da sociedade (...), a tese é profundamente comunista 
e ela foi lançada por Marx”.

Devido ao uso equivocado do termo “ideologia” ao invés de “estu-
dos de gênero”, e à falta de informaçãoprecisa em relação à origem des-
ses estudos, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita publicou um 
texto intitulado “Desinformação, cegueira e idolatria no movimento 

1 O termo “Ideologia de gênero” tem sido usado para criticar os “Estudos de gênero”, e 
não é uma categoria teórica ou objeto de pesquisa na academia. A expressão pejorativa 
é utilizada, principalmente, por movimentos conservadores que tentam deslegitimar 
os estudos contemporâneos sobre a sexualidade humana. Como os estudos de gênero 
nunca tiveram como objetivo modificar a sexualidade de ninguém e nem pertencem 
a bandeiras políticas exclusivamente de esquerda ou direita, a palavra ideologia não é 
adequada.
2 Vídeo completo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fS1YSk-ckqU. 
Acesso em 15 jun. 2018.
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espírita3” em 17/02/2018. No Facebook, onde o texto foi divulgado, 
inúmeros espíritas se posicionaram contra e a favor, estabelecendo a 
polêmica que é objeto de discussão deste artigo.

O objetivo deste trabalho não é validar ou não a opinião do mé-
dium, nem dos que dele discordam, mas entender como se desenvolve 
o debate polêmico a partir dos pressupostos teóricos do discurso. Ana-
lisaremos os tipos de interações conflituosas, como razão e emoção se 
manifestam nessas interações, a forma como se desenvolveu o citado 
debate e, por fim, refletir sobre uma possível ética do dissenso.

Conflito e democracia

Nas sociedades autocráticas, a fala pública sempre causou a ilu-
são dos discursos únicos, notadamente advindos dos poderes hege-
mônicos da aristocracia, da religião e das ditaduras. O controle das 
formas de comunicação de alcance social enquanto poder simbólico 
tem constituído um dos principais elementos das ações estratégicas 
de manutenção dos poderes político e econômico, resultando na pro-
dução de uma comunicação unilateral, destituída de heterogeneidade 
ideológica, apesar de as sociedades sempre as terem produzido.

Mas, com o advento da internet e, também, com a criação das 
redes sociais digitais, acessíveis à maioria das pessoas, essa ilusão da 
unanimidade não é mais possível. No meio espírita, por exemplo, onde 
os processos conflituosos são pouco admitidos e, por isso, pouco estu-
dados nas tribunas oficiais, eles ganham força no ciberespaço, expon-
do controvérsias e discursos contra-hegemônicos.

Nas sociedades democratizadas, situação em que o Brasil busca 
se encontrar, o discurso do pluralismo não causa estranhamento, em-
bora, na prática das situações de comunicação, ele não se manifesta 
de forma tranquila.  A livre manifestação de pensamento divergente, 

3 Texto completo disponível em: https://blogabpe.org/2018/02/17/desinformacao-ceg-
ueira-e-idolatria-no-movimento-espirita. Acesso em 26 ago. 2018.
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mesmo sendo condição de funcionamento do próprio Estado de Di-
reito, as diferentes ideologias políticas e visões sobre a melhor maneira 
de equacionar os problemas sociais ainda não são vistos como virtude. 
E no movimento espírita, a possibilidade da divergência é tida como 
“porteira aberta para a obsessão”.

A maioria dos estudos da retórica argumentativa afirma que os 
debates devem visar a um consenso. Ou seja, as diferentes opiniões 
sobre os mais variados temas controversos precisam ser francamente 
debatidas e argumentadas, com o objetivo de fazer triunfar a razão. 
Uma teoria mais recente nessa linha pode ser percebida nos estudos 
de Habermas (2012), denominada de “Agir Comunicativo”. A teoria 
pressupõe um cenário em que há um acordo sobre as normas do deba-
te, autenticidade e sinceridade por parte dos participantes. Além disso, 
acredita o autor que a racionalidade, se perseguida e valorizada, levaria 
ao consenso.

Mas apesar dessa ética comunicacional proposta pelo autor, mui-
tas interações, mesmo aquelas capitaneadas pelo campo jornalístico, 
não conseguem achar uma solução negociada dos conflitos. Isso se dá 
por alguns motivos, segundo Amossy (2017). Um deles é a constatação 
de que mesmo havendo acordos pontuais que permitem a tomada de 
uma decisão, há conflitos que são onipresentes. Além disso, o ideal 
do acordo tende a apagar as diferenças constitutivas das comunidades, 
pois a parcialidade é um aspecto natural do discurso.

É preciso ainda problematizar o pressuposto da razão universal. 
A racionalidade é relativa às épocas e às culturas. Há lógicas que são 
heterogêneas. Segundo Angenot (2012), mesmo sabendo que não che-
gam a um acordo, as pessoas polemizam por motivos de justificação a 
um “arbitro espectral” que garante que elas pensem conforme a razão 
e a justiça. Chega-se ao que o autor denomina “diálogo de surdos” em 
que, ao não se partilhar a mesma racionalidade, o mal-entendido é 
crônico. Nesse sentido, é importante considerar que as discussões que 
não chegam a um acordo são a regra e não a exceção.
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Amossy (2017) acrescenta que os participantes do debate público 
estão necessariamente limitados pelo tipo de subjetividade propicia-
do pelo sistema simbólico no qual se filiam. Ignorar a diversidade de 
discursos, das razões, das racionalidades é ignorar as diferenças de co-
nhecimento e de poder.

Isso, segundo a autora, não deve ser percebido de forma negati-
va. Citando Simmel, Amossy afirma que a combinação de positivo e 
negativo é necessária, porque um grupo totalmente harmonioso seria 
privado de vitalidade. O conflito, então, deixa de ser algo nocivo, uma 
força de ruptura, para ser entendido como uma forma de socialização. 

Tipos de polêmica

Como visto, a base da interação política e o elemento motivador 
da democracia é o conflito. Esses conflitos emergem nos discursos dos 
sujeitos em interação comunicativa, gerando, na maioria das vezes, a 
polêmica. A polêmica é entendida aqui como uma divisão que se ins-
tala nos processos comunicativos a partir da discordância de interes-
ses, sentimentos e convicções.

Mas existem polêmicas e polêmicas. De polêmicas virulentas e 
agressivas a discussões formais, regradas, educadas e bem organizadas, 
é possível encontrá-las tanto no âmbito privado quanto público. Na 
tentativa de distinguir as motivações e características específicas das 
trocas polêmicas, Dascal (apud NEVES, 2015) propõe uma classifica-
ção que pode ser sintetizada no quadro a seguir:
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Quadro 1 - Tipos de interações polêmicas

Discussão A diferença de opinião sobre uma dada questão deriva de um erro 
que pode ser corrigido, permitindo, assim, uma solução do conflito 
ou problema de acordo com procedimentos aprovados na área em 
questão. Levam ao estabelecimento de uma verdade. Apresentam-se 
provas.

Disputa Ancorada em uma preferência, um sentimento, uma atitude. Pode se 
dissolver ou não, e nem sempre depende de procedimentos acordados 
para a resolução. Levam ao estabelecimento de uma vitória. Apresen-
tam-se estratagemas.

Controvérsia Os participantes defendem sua posição para fazer pender a seu favor 
a balança da razão. Levam à persuasão, ao convencimento. Apresen-
tam-se argumentos.

Fonte: A autora, baseada em Neves (2015)

A discussão diz respeito a tópicos bem definidos e os interlocu-
tores estão dispostos a encontrar a raiz do problema, para solucioná-
-lo. É um tipo de troca idealizada. Os participantes têm um objetivo 
que supera, de certo modo, o caráter polêmico ou de embate. “O seu 
objetivo é determinar qual das posições em confronto é verdadeira, a 
outra sendo forçosamente equivocada; um procedimento aceito pelos 
(comunidade de) discutidores é assumido para ser capaz de produ-
zir uma decisão inquestionável” (DASCAL apud NEVES, 2015, p. 56). 
Dessa forma, vencedores e perdedores enquanto debatedores racionais 
estão comprometidos com o avanço das teses, e a argumentação lógica 
é privilegiada.

As disputas envolvem mais o pathos, termo aristotélico ligado à 
emoção e à paixão. No discurso polêmico, a divergência é bem defi-
nida, enraizada em diferenças profundas, e não há procedimentos co-
mumente aceitos para resolver a disputa. Essas diferenças subjacentes 
tendem a se repetir em disputas sobre outras versões do mesmo tema 
ou em disputas sobre outros temas.

 Um segundo quadro proposto por Neves (2015), resume as carac-
terísticas das discussões e das disputas: 
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Quadro 2 - Diferenças entre discussão e disputa

Discussão Disputa
A verdade A minha verdade
A questão pode ser decidida A questão não pode ser decidida
Lógica Retórica
Racional Irracional
Debate sobre conteúdo Debate sobre atitudes
A opinião sobre rendimento muda A opinião sobre rendimento não muda

Fonte: Neves (2015)

As polarizações são muito comuns nas disputas, e a possibilidade 
da violência verbal é maior. Já no caso das controvérsias, não há uma 
dicotomia essencialista. As divergências podem ser profundas, mas 
não necessariamente insolúveis.  Trata-se de um fenômeno discursi-
vo, pertencente à categoria de diálogo. Não é nem “decidível” como a 
discussão, nem “indecidível” como a disputa. Pode começar com um 
ponto, um detalhe, mas rapidamente se espalha para outros níveis. Por 
isso, elas tendem a ser longas, inconclusivas e “recicláveis” no curso da 
história, sem serem totalmente “irracionais”.

Para o analista das interações comunicativas, essas diferenciações 
evitam o olhar limitante, especialmente desejoso de caracterizar os 
discursos a partir de uma única possibilidade teórica, ora apenas como 
disputa, ora desejosa de consenso. Há que se pensar, ainda, que em um 
debate nas redes sociais, por exemplo, há sequências de turnos de fala4 
que podem mesclar os três tipos, mesmo que um deles se sobressaia.

Não classificadas por Dascal, mas que poderiam ser subgêneros 
da disputa, estão a polêmica lúdica e as disputas pessoais como afir-
mação de “egos”. No primeiro caso, as trocas comunicacionais visam 
tão somente extrair sensações semelhantes às que se têm nos jogos 

4 Turno de fala constitui o processo de alternância da tomada da palavra nas 
conversações.
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para diversão. Não interessa muito o tema em debate, apenas a satis-
fação em testar a própria criatividade e as estratégias discursivas. No 
segundo, há a necessidade de os interlocutores produzirem a imagem 
de “intelectuais” e de “autoridade”. O tema em discussão é somente um 
motivo para se iniciar o desfile das vaidades. 

Dascal (apud AMOSSY, 2017) vê a virtude heurística das contro-
vérsias científicas e filosóficas ancorando-as na argumentação e não 
em ideologias. Essa “arte das descobertas” parte de argumentos ba-
seados em premissas que ajudam a construir um conhecimento mais 
sólido e uma conclusão coerente. Logo, todas as premissas devem ter 
como alicerce um sentido lógico, caso contrário o resultado final pode 
não ser verdadeiro ou válido. A força de uma argumentação se mede 
num contexto dado pela pertinência das razões.

A polêmica em Kardec

Na Revista Espírita de novembro de1958, Kardec aborda o tema. 
Vejamos algumas afirmações do codificador da Doutrina Espírita:

• “Há polêmica e polêmica”.
• “Há uma ante a qual jamais recuaremos - é a discussão séria dos 

princípios que professamos”.
• “Notemos ainda que entre os críticos há muita gente que fala 

sem conhecimento de causa e sem se ter dado ao trabalho de aprofun-
dar-se ”.

• Sobre o Espiritismo: “Qual a ciência que não mais possui fatos 
misteriosos e inexplicados? Confessaremos, pois, sem nenhum aca-
nhamento, a nossa insuficiência sobre os pontos que ainda não pode-
mos explicar”.

• “É a isto que denominamos polêmica útil, e será útil sempre que 
ocorrer entre gente séria, que se respeita o bastante para não perder o 
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decoro. Podemos pensar de modo diverso sem diminuirmos a estima 
recíproca”.

• “Afinal de contas, que buscamos todos nessa palpitante e fecun-
da questão do Espiritismo? Esclarecermo-nos. Antes de mais nada 
buscamos a luz, venha de onde vier, e se externamos a nossa maneira 
de ver, não se trata de uma opinião pessoal, que pretendamos impor 
aos outros. Entregamo-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-
-la, se nos demonstrem que estamos em erro”.

Percebe-se nessas palavras que Kardec situava as divergências 
como positivas no âmbito da “discussão” e da “controvérsia”, para 
usarmos as categorias mencionadas no item anterior. Logo, as disputas 
deveriam ser evitadas, visto que os participantes poderiam “perder o 
decoro”. Isso nos leva a perceber que, apesar de os conflitos serem na-
turais, uma ética precisaria ser preservada.

Ética no dissenso

O grande problema dos estudos nessa área é naturalizar a 
violência verbal como elemento constituinte da polêmica, segundo 
Amossy (2017). O dissenso é legítimo, mas a violência como modus 
operandi não precisar fazer parte dos debates. Dessa forma, a ética 
estaria em evitar uma série de comportamentos discursivos, quando, 
por exemplo:

• Se exerce uma forte pressão ou uma coerção exercida para impe-
dir o outro de se exprimir;

• Se apresenta o ponto de vista do outro totalmente desconsidera-
do ou ridicularizado;

• O polemista ataca a pessoa do oponente;
• O outro é visto como o Mal absoluto (demonização);
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• O polemista deixa marcas lexicais, sintáticas e prosódicas que 
exprimam sentimentos violentos;

• Se faz um insulto ao adversário: o locutor se coloca como aquele 
que tem o direito de desqualificar o outro.

• Se incita a violência contra os outros

Esses elementos estão amplamente presentes nos discursos de 
ódio que se tornaram comuns nas redes sociais e em algumas mani-
festações políticas. Enunciados discriminatórios, ofensivos e intimida-
dores, e que ultrapassam o sentido da “liberdade de expressão” no rol 
dos direitos humanos, ferem a ética comunicativa, mesmo quando o 
conflito de ideias seja desejável.

Dessa forma também raciocinam alguns autores da literatura 
espírita. No livro “Conduta Espírita”, de André Luiz (1998), há uma 
mensagem intitulada “Nos embates políticos”, evidenciando a preocu-
pação com essa ética. Avisos como “distanciar-se do partidarismo ex-
tremado”, “Paixão em campo, sombra em torno” demonstram o receio 
desse autor na ordem das divergências do tipo “disputa”, como tipo de 
polêmica a ser evitada.

O caso Divaldo

Para analisar empiricamente o tema deste artigo, selecionamos 
uma postagem na página do Facebook da Associação Brasileira de Pe-
dagogia Espírita. Essa entidade publicou, logo após a veiculação do 
vídeo de Divaldo gravado no Congresso de Goiás, um artigo intitulado 
“Desinformação, cegueira e idolatria no movimento espírita”, assinado 
pela pedagoga Dora Incontri. 

A publicação ocorreu em 17 de fevereiro de 2018 e trata-se de 
uma crítica à opinião do médium Divaldo Franco, endossada por um 
grupo autodenominado de “Espíritas Progressistas”, manifestando in-
correções acadêmicas e análises doutrinárias em relação à “ideologia 
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de gênero” e ao apoio de Divaldo ao trabalho do juiz Sérgio Moro, 
responsável pela prisão do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva .Realizou-se, então, uma análise de conteúdo referente a 69 posts 
sobre o manifesto da ABPE, chegando-se ao seguinte quadro sumário.

Quadro 3 - Categorias das postagens

Tipos de comentários Qtde Percentual
Menção para que outro leia 4 5,7%
Breve expressão “gostei” em relação ao manifesto 4 5,7%
Breve expressão “não gostei” em relação ao manifesto 7 10,1%
A favor do manifesto com argumento científico 2 2,8%
Contra o manifesto com argumento científico 2 2,8%
A favor do manifesto com argumento doutrinário 10 14,4%
Contra o manifesto com argumento doutrinário 2 2,8%
Opiniões contra a esquerda 11 15,9%
Opiniões a favor da esquerda 17 24,6%
Ênfase positiva ao trabalho de Divaldo 5 7,2%
Direito de se questionar Divaldo 2 2,8%
Decepção com o debate 2 2,8%
Comentários mistos e ponderados, apontando aspectos 
contra e a favor

1 1,4%

Total 69 100%

Fonte: Da autora.

Analisando os maiores índices evidenciados no quadro 2, temos 
que 24,6% dos comentários correspondem à discussão dos internau-
tas sobre comunismo x capitalismo, esquerda x direita. Isso caracteri-
zou-se como “disputa”, a julgar pela troca de imagens postadas nessa 
sequência: 
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Quadro 4 –Postagem de imagens 
com ênfases ideológicas

 
Imagens em apoio à esquerda Imagens contra a esquerda

Fonte: da autora, adaptada do Facebook da ABPE
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Na coluna da esquerda, são listadas as políticas sociais implemen-
tadas pelo Governo Lula (PT), as fotos do juiz Sérgio Moro com o se-
nador Aécio Neves (do PSDB, principal rival político do PT), e uma 
menção às forças da direita no Brasil que manipulam o cidadão (Mídia 
e Federação das Indústrias de São Paulo). Na coluna da direita, ima-
gens associando os governos socialistas às ditaduras e ao extermínio 
humano.

A polarização verificada no Brasil, portanto, transfere-se para o 
debate espírita. Os espíritas se posicionam ideologicamente, mas não 
há argumento doutrinário relevante na interação a favor da direita, a 
não ser por se valorizar a liberdade (somente 2,8%). Os espíritas de es-
querda, porém, utilizam-se principalmente do livro “Socialismo e Es-
piritismo” de Léon Denis, estudioso contemporâneo de Kardec, para 
endossar o alinhamento ideológico de esquerda (14,4%). 

Entre os argumentos doutrinários contra e a favor, recortamos 
também as seguintes falas:

Internauta 01: Sobre a infalibilidade de Divaldo, mais uma vez fico com 
os estudos de Kardec no livro dos Espíritos e livro dos médiuns:
“Os Espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes 
enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir 
o verdadeiro do falso.

Internauta 02: No socialismo não existe Deus.

Quanto à argumentação científica, apesar de o artigo da ABPE 
apresentar dados das pesquisas acadêmicas sobre gênero, os inter-
nautas pouco se preocuparam em repercutir ou comentar (somente 
2,8%). Esse dado é interessante porque um dos princípios definidores 
da Doutrina Espírita defendidos por Kardec era o de quese algum dia 
a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, 
deveríamos abandonar esse ponto e seguir com a ciência.

É bem verdade que na obra kardequiana as questões de gênero 
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não foram aprofundadas porque os estudos acadêmicos são bastante 
recentes nessa área. O que se afirma em O Livro dos Espíritos é que o 
Espírito não tem sexo e ele pode reencarnar em um corpo feminino 
e masculino. Essa questão foi mencionada nesse debate do Facebook, 
mas o diálogo não seguiu os parâmetros da “controvérsia”, se resumin-
doem interpretações subjetivas doutrinárias e sem referência a cientis-
tas contemporâneos:

Internauta 03: Quando o Divaldo utilizou-se da expressão: MOMEN-
TO DE ALUCINAÇÃO DA HUMANIDADE... Provocou a IRA daqueles 
que tem a sua sexualidade invertida na atual encarnação. Estes estudaram 
pouco a Doutrina Espírita e não enxergam a impermanência da sexua-
lidade. Não aceitam que esteja instituído nas Leis Naturais e Divinas, a 
feminilidade e a masculinidade. A terceira via é somente uma inversão 
educativa e passageira para o Espírito Imortal.

Internauta 04: Mas que viagem, heim?
O espírito não tem sexo, meu caro.

Internauta 05: Nossa! Que vergonha alheia me deu agora

Isso nos leva a considerar que temas polêmicos não têm mereci-
do estudos intensivos por parte das instituições e intelectuais espíri-
tas, carentes de interlocução com as ciências modernas, fazendo com 
que o debate ocorra nas redes sociais como mera arena para opiniões 
pessoais e militância política. A discussão e a controvérsia enquanto 
tipos desejáveis de interações polêmicas estiveram presentes em uma 
ou outra conversação deste estudo, mas não prevaleceram no recorte 
desta pesquisa.

Por fim, nos comentários analisados, nenhum dos interlocutores 
mudou sua opinião diante dos comentários sobre o assunto. Se houve 
alguma mudança de posicionamento, elas não se tornaram visíveis no 
discurso até o dia em que esta pesquisa foi concluída.
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Considerações Finais

 Os novos estudos da retórica argumentativa que analisam os 
discursos polêmicos não os veem como mal em si, apenas porque os 
consensos não são alcançados. Afirmam que os conflitos são carac-
terísticos das sociedades democráticas que reconhecem as diferentes 
identidades, e que a manifestação do pensamento diverso é um direito 
dos cidadãos.

 No movimento espírita, os conflitos ainda não são aberta-
mente expostos pelas instituições, mas são facilmente encontrados nas 
redes sociais, nas quais a liberdade é menos controlada e constran-
gida por procedimentos burocráticos. Nessas situações, as diferenças 
aparecem e revelam não apenas as interpretações subjetivas dos textos 
doutrinários, mas também as posições políticas e científicas construí-
das pelos sujeitos fora do movimento espírita.

 Esses debates, todavia, ainda não se caracterizam como dialó-
gicos, no sentido científico do termo, em que se buscam referenciais de 
pesquisa na busca de entendimento ampliado dos fenômenos. Talvez 
pela ausência de tradição de pesquisas, especialmente as de natureza 
social e humana articuladas com os princípios doutrinários, o movi-
mento espírita no Brasil reduz as possíveis contribuições do debate sé-
rio a uma esfera de disputas discursivas de natureza ideológica.
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Introdução

Este trabalho investiga a possível emergência de um subgênero 
televisivo, o das telenovelas espíritas, a partir de materiais para-
textuais: reportagens sobre telenovelas, sites especializados em 

TV, opiniões de críticos televisivos, conteúdo divulgado pela emissora 
produtora e comentários de leitores em sites e redes sociais.

O entendimento teórico-conceitual de gênero televisivo está aqui 
sustentado em Martín-Barbero (2001) e Mittell (2004), que entendem 
gênero como um processo de circularidade sociocultural não restrito 
ao texto de TV, mas constituído e conformado por elementos para-
textuais que indicam a potencialidade dos produtos. Gomes (2011) e 
Rocha e Silveira (2012) também compartilham deste postulado, de-
fendendo os usos sociais que o gênero assume na cotidianidade dos 
sujeitos. Desse modo, interessa-nos captar as nuances da telenovela em 
sua inserção social e a partir do processo dialógico poroso orquestrado 
entre TV e sociedade.

 Nossa caminhada no presente texto investe esforços por deba-
ter a seguinte indagação: é possível identificar sinais quanto à configu-
ração de um subgênero melodramático dentro da narrativa ficcional 
em TV no tocante aos modos como o espiritismo é abordado? Em 
outras palavras, queremos compreender como o debate em torno do 
espiritismo na telenovela está diretamente atrelado ao imaginário so-
ciodiscursivo criado sobre a referida religião e sua presença na história 
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cultural de nosso país. Para tanto, seguimos com explanações sobre 
gênero televisivo e o potencial sociocultural da telenovela na confor-
mação brasileira. 

O potencial cultural da telenovela e o gênero 
televisivo como a mediação por excelência

 A telenovela é um produto cultural consolidado no mercado 
audiovisual latino-americano, com produções que prezam pelo pri-
mor estético e adotam recursos cada vez mais inovadores para con-
tar seus enredos. Dominando o cenário dos produtos televisivos, tais 
obras se consagraram não só como espaços para relatar às nações suas 
próprias histórias como também uma marca de internacionalização 
das TVs latinas (LOPES, 2004). Por esta razão, mesmo com a conquis-
ta de mercados globais, as telenovelas não perderam lastros de identi-
ficação com os públicos locais, com os países de origem.

A produção da telenovela representou, por sua vez, uma certa apropria-
ção do gênero em cada país: sua nacionalização. Pois bem, se é certo que o 
gênero telenovela implica rígidos estereótipos em seu esquema dramático 
e fortes condicionantes em sua gramática visual – reforçacada pela lógica 
estandardizadora do mercado televisivo mundial –, também o é que cada 
país fez da telenovela um particular lugar de cruzamentos entre a televisão 
e outros campos culturais, como a literatura, o cinema, o teatro (MAR-
TIN-BARBERO, REY, 2001, p. 118)

Jesús Martín-Barbero (2001) é um dos principais teóricos do cam-
po da Comunicação na América Latina e seu trabalho desponta como 
um dos baluartes da teoria crítica latino-americana. Ao redimensio-
nar o lugar da comunicação e suas perenes relações com a cultura e a 
política, o autor sugeriu um deslocamento nos procedimentos meto-
dológicos já habituais para, doravante, adotar percursos condizentes 
com a constituição sociocultural do continente latino-americano e 
suas singularidades. A produção cultural da América Latina, miscige-
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nada, híbrida (CANCLINI, 2015) e diversa por excelência, na visão de 
Martín-Barbero, não poderia adotar como aporte teórico-metodológi-
co as mesmas ferramentas, técnicas e insumos empregados em países 
nortistas, onde a circularidade cultural e as diretrizes sociais evocam 
diferentes ordenamentos se comparados ao nosso modo de existir.

 O panorama cultural latino envolve matrizes culturais, forma-
tos industriais, lógicas de produção e competências de consumo que se 
entrecruzam de maneira a dar a ver ritualidades, tecnicidades, sociali-
dades e institucionalidades específicas de nossa região. Tais elementos 
mantêm um estreito laço de intercâmbio, tensionamentos e imbrica-
ções que constituem o chamado mapa das mediações comunicacio-
nais da cultura. Ao centro deste mapa, situa-se o gênero como uma 
categoria cultural (GOMES, 2011), pois sua compreensão não perpas-
sa simplesmente a interpretação textual, mas sim a complexidade cir-
cundante ao produto. É o que Martín-Barbero (2001, p. 314) diz sobre 
o gênero quando afirma que “No sentido em que estamos trabalhando, 
um gênero não é algo que ocorra no texto, mas sim pelo texto, pois é 
menos questão de estrutura e combinatórias do que de competência”. 
Por isso, adotamos a mesma linha de reflexão para investigar gênero 
televisivo em sua potencialidade comunicativa amplificada. “Os gê-
neros, que articulam narrativamente as serialidades, constituem uma 
mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e as do 
sistema de consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos 
usos” (MARTIN-BARBERO, 2001, p. 310-311). Por meio das compe-
tências de leitura dos gêneros, as audiências consomem as diferentes 
narrativas responsáveis por apresentar traços culturais significáveis 
para os consumidores. “[...] na América Latina o gênero midiático que 
apresenta os mais densos cruzamentos das matrizes culturais popula-
res com os formatos industriais é sem dúvida a telenovela” (MARTIN-
-BARBERO, 2004, p. 371).

 Em termos metodológicos, adotar o gênero televisivo como 
categoria cultural implica reposicionar os espaços para onde nossos 
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olhares se atentarão. Alinhamo-nos a Jason Mittell (2004), autor para 
quem o gênero é constituído em função de sua definição, avaliação e 
interpretação. 

[...] nós podemos olhar na direção dos modos nos quais as definições, 
interpretações e avaliações de gênero são parte de uma operação genérica 
culturalmente mais ampla. Ao invés de questões tais como ‘o que uma 
série policial?’ ou ‘como nós definimos o quiz show?’ nós devemos olhar 
para as práticas culturais de interpretação e definição de gêneros difun-
didas que nos levem a questões tais como ‘o que os talk shows significam 
para uma comunidade específica?’ ou ‘como a definição de animação é 
articulada por grupos situados socialmente?’ (MITTELL, 2004, p. 14). 

 Nesse sentido, o gênero não só orienta os produtores como 
também direciona as expectativas sociais de consumo das narrativas. 
Diante de um determinado produto (uma telenovela, por exemplo), a 
audiência estabelece relações de sentido e interpretação norteados pe-
los enquadramentos cabíveis ao gênero em questão. Quando um pro-
duto não atende as expectativas propostas, a resposta pode vir na baixa 
adesão popular, que não reconhece as marcas esperadas em torno do 
item consumido. 

O gênero enquanto uma mediação se interpõe entre os diferentes 
momentos da comunicação e torna possível apreender de forma mais 
clara seus modos de configuração e a natureza dos laços constituídos, 
bem como o próprio processo de produção, consumo e circulação na 
cultura. Tal abordagem chama a atenção para os lugares e modos de 
práticas genéricas que auxiliam no entendimento de como as catego-
rias da programação televisiva tanto definem quanto são definidas por 
contextos culturais e práticas discursivas (ROCHA, SILVEIRA, 2012, 
p. 14)

 Proposto este entendimento, delineamos a seguir os trâmites 
adotados para a condução da pesquisa exploratória aqui desenvolvida. 
Em pesquisas recentes (MEIGRE, 2017; ROCHA, MEIGRE, 2017), já 
adotamos o espiritismo como mote central de análises culturais sobre 
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a telenovela e seu papel de relevância no contexto brasileiro ao longo 
das últimas décadas. Aqui, o novo passo é compreender como este as-
pecto da nossa religiosidade reverbera na constituição de um subgêne-
ro dentro do mais aclamado produto nacional de TV: a telenovela. 

Procedimentos metodológicos 
e composição do corpus analítico 

Neste capítulo, para proceder à investigação sobre a possível 
emergência de um subgênero televisivo, adotaremos como arcabou-
ço teórico-metodológico a análise cultural do estilo televisivo. Como 
ponderado anteriormente, este caminho intenta valorar os discursos 
circulantes ao entorno do material televisual em si, de modo a captar 
indícios referentes ao produto que orientem as interpretações sobre 
seu conteúdo. Para compor a materialidade estudada, adotamos três 
instâncias paratextuais de investigação empírica:

1. Site Memória Globo, responsável por condensar informações sobre 
toda a produção teledramatúrgica já produzida pelo canal;

2. Sites jornalísticos e especializados em debate sobre TV, nos quais se 
localizasse algum material relativo à divulgação da doutrina em tele-
novelas. Neste sentido, foram coletadas 5 reportagens;

3. Postagem do Canal Viva na rede social Facebook, intitulada “Top 
5 novelas espíritas” que, pela relevância e propulsão das interações 
alcançadas, tornou-se proeminente espaço de investigação sobre o 
tema. 

As análises consideram as informações emitidas nos títulos, entre-
títulos, conteúdos de notícias, comentários publicados, reverberações 
explicitadas nas matérias e valoração dos engajamentos (se positivos, 
negativos, indicadores de gradações sobre as obras). As constatações 
obtidas diante deste material estão na seção a seguir. 
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Os usos sociais do melodrama na conformação 
do subgênero telenovela espírita

 Para empreender esforços na delimitação de diretrizes sobre 
o subgênero em questão, primeiramente buscaremos traços emitidos 
pelo discurso oficial da emissora responsável por produzir as obras: a 
TV Globo. Considerando as principais telenovelas listadas por críticos 
e audiência como propagadoras dos princípios espíritas, buscamos in-
formações oficiais sobre as seguintes obras: A Viagem; Alma Gêmea; 
Anjo de Mim; Amor Eterno Amor; Escrito nas Estrelas; Alto Astral e 
Além do Tempo. No site Memória Globo, as produções são definidas 
pelas seguintes descrições:

“A Viagem abordava o tema da vida após a morte de acordo com a dou-
trina espírita kardecista”
“Com uma abordagem lúdica do espiritismo, a novela narrava uma histó-
ria de amor marcada pela tragédia” (Alma Gêmea)
“Em Anjo de Mim, Walther Negrão desenvolveu o tema do espiritismo”
“O desejo do reencontro e a crença em vidas passadas são os temas prin-
cipais de Amor Eterno Amor”
“Espiritualismo, reprodução humana e questões éticas associadas aos 
avanços da ciência genética são os três temas em destaque” (Escrito nas 
Estrelas)
“Um médico tem a missão espiritual de ajudar pessoas e ainda reencon-
trar e lutar pelo amor de suas vidas passadas” (Alto Astral)
“Almas gêmeas e vidas do século XIX se reencontram e podem corrigir 
antigos erros” (Além do Tempo)

 Os relatos de divulgação das obras são claros ao abordar a 
doutrina – seja pela citação literal à religião espírita, seja pela menção 
a princípios básicos do espiritismo, tais como a reencarnação e cren-
ça em vidas passadas. Estas informações, ao circularem antes mesmo 
da estreia das obras, podem ser entendidas como um dos primeiros 
fatores a determinar os enquadramentos sociais dados às produções. 
Os produtos, portanto, já são alçados ao nível da recepção com tarjas 
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orientativas sobre o teor religioso focalizado nas ficções. É também 
pertinente ponderar a pluralidade de abordagens dada ao assunto, 
que se atrelou tanto a aspectos cômicos (“abordagem lúdica”) até a di-
mensões científicas e de maior debate racionalizante (“questões éticas”, 
“avanços da ciência”). 

Outra instância produtora de conteúdos sobre o universo televisi-
vo e conformadora de um gênero diz respeito aos críticos de TV que, 
pela autoridade simbólica alcançada e o respaldo intelectual, fazem 
reverberar análises e balisadores orientativos sobre as produções te-
levisuais que circulam pela sociedade civil em geral. Neste caso, um 
aspecto recorrente nas principais críticas televisivas levantadas foi a 
produção de listagens de obras espíritas já produzidas pela televisão 
brasileira, evidenciando a pulverização vivida pelo fenômeno no âm-
bito televisual e a linearidade com a qual o tema já é trabalhado dentro 
da TV. Dentre as variadas listas produzidas, elencamos abaixo os títu-
los das reportagens como exemplificadores:

“Relembre novelas com tema espírita, como Alto Astral, que estreia nesta 
segunda” (Site Purepeople – 13 de julho de 2015)
“Relembre seis novelas com temática espírita” (Diário Gaúcho – 28 de 
março de 2015)
“Novelas espíritas da Globo” (Site Mundo Novelas – 25 de dezembro de 
2015)
“Relembre novelas da Globo que já abordaram o espiritismo” (Site RD1 
– 13 de julho de 2015)
“13 provas que a Globo adora uma novela mística” (VejaSP – 17 de junho 
de 2015)
“Top 5 Novelas espíritas” (Canal Viva [página no facebook] e blog Tele-
Globo – 10 de julho de 2015)

Informes jornalísticos em geral são lugares de legitimidade midiá-
tica e exposição de discursos assentados na veracidade acessível a am-
plas camadas sociais. Quando diferentes empresas jornalísticas divul-
gam conteúdos referentes às “novelas espíritas”, os quadros de sentido 
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acionados perfazem o caminho da construção e consolidação de um 
imaginário em torno da presença espírita nas mídias em geral. Tem-se, 
portanto, outro espaço institucionalizado de reforço à circularidade do 
discurso sobre o espiritismo na TV. Sendo as mídias um destes lugares 
de autoridade simbólico-cultural, ao trazer o espiritismo para o cen-
tro de exposição, elas referendam o papel da doutrina na composição 
histórica do país. 

Além dos informes, os sites especializados em discussão sobre 
TV são outra instância de autoridade e legitimidade para apresenta-
ção das produções televisivas. Em suas pontuações, também exaltaram 
elementos da doutrina e, quando não o fizeram diretamente, transita-
ram para um discurso apelando ao místico que, na verdade, revelava 
tópicos do espiritismo abordados na televisão brasileira. É o caso da 
VejaSP, citada acima, que não cita literalmente o espiritismo no título 
da matéria, mas em seu conteúdo descreve “uma lista de novelas que 
prova que a Globo não perde uma oportunidade de falar sobre espiri-
tismo e reencarnação”. Apesar do aparente tom irônico na abordagem, 
a visibilidade cedida ao assunto promulga sua relevância no contexto 
sociocultural televisivo e a frequente aparição do assunto nas obras 
ficcionais brasileiras. 

Além destes dois eixos institucionalizados (sites jornalísticos em 
geral e sites especializados no debate televisivo), a divulgação de con-
teúdos sobre o espiritismo na televisão também esteve presente nas 
redes sociais dos canais de TV. O principal caso a exemplificar esta 
inserção é o ocorrido com o canal Viva (pertencente ao Grupo Glo-
bo), que divulgou um “Top 5 novelas espíritas”, também presente no 
blog TeleGlobo, não só conduzindo a circulação do assunto para o 
ambiente digital como adaptando-o a uma linguagem típica das redes 
e própria para o consumo de interlocutores virtuais. Conteúdos em 
redes sociais assentam-se no claro empenho por engajar a audiência 
ao debate, à participação, à colaboração e opinião direta (curtidas, co-
mentários, compartilhamentos). Assim, partimos para as manifesta-
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ções encontradas nestas publicações selecionadas – tanto as críticas 
quanto a postagem da rede social. 

As diretrizes organizativas de um gênero televisivo devem cami-
nhar para um entendimento por parte da audiência que, ao consumir 
os produtos, interpretem-nos conforme padrões cognitivos, estéticos, 
discursivos e simbólicos estruturados pelo gênero. Por isso, as conside-
rações dos populares, seja por meio de comentários em redes sociais, 
em páginas de críticas televisivas ou circulando em espaços da própria 
emissora ajudam a captar as decodificações produzidas pelos sujeitos 
quando em contato com a temática do espiritismo na telenovela. 

Contudo, nas páginas de notícias e sites especializados, o engaja-
mento do público foi ínfimo e pouco esclarecedor sobre as percepções 
dos sujeitos quanto ao espiritismo na TV. Das poucas manifestações, 
ora viam-se clamores por novas produções do segmento (“GLOBO 
FAZ MAIS NOVELAS ESPIRITAS” – postagem no Site Mundo Nove-
las), ora críticas ao modo como os aspectos doutrinários eram aborda-
dos pela empresa jornalística (“A opinião da Abril é clara contra os Es-
píritas” – postagem na VejaSP). Dessa forma, eram opiniões favoráveis 
à divulgação televisual da doutrina por meio da telenovela. 

Entretanto, o efetivo engajamento popular se materializou na pos-
tagem “Top 5 novelas espíritas”, do Canal Viva, com expressiva quanti-
dade de comentários, 66 compartilhamentos e 1,2 mil curtidas no Fa-
cebook. A possibilidade de entrever as opiniões circulantes em torno 
da audiência é, em primeiro lugar, um espaço de disputas de sentidos e 
embates simbólicos de intensa carga cultural. Do mesmo modo como 
foram levantados inúmeros comentários elogiosos, saudosos e afeti-
vos em torno da temática espírita nas telenovelas, há percepções que 
exaltam temores sobre a influência de uma religiosidade nos rumos da 
dramaturgia, a segmentação das audiências em função de critérios re-
ligiosos, bem como ataques e rechaços sem maiores fundamentações 
argumentativas. 



98 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea I

A principal constatação ao longo dos comentários é o caráter nos-
tálgico em torno da novela A Viagem, uma unanimidade no tocante 
ao espiritismo na televisão, exaltando-se a didaticidade, o rigor doutri-
nário, a boa composição estética e o orgulho gerado aos espíritas por 
contarem com tal produção como difusora de seus preceitos:

“Mas A Viagem é a melhor de todas adoro”
“A Viagem e Alma Gemea as melhores. Como espírita, tenho muito orgu-
lho dessas produções e prestigio todas!”
“Pra mim A Viagem é a melhor, nunca farão um tema tão perfeito como 
essa trama inesquecível!”
“A novela A Viagem é um resumo de tudo para quem acredita em um 
amor do passado que resiste aos tempos, e de qualquer forma alguém se 
reencontra pelo amor ou pela dor”
“A Viagem foi sem dúvidas a melhor trama espírita já feita em todos os 
tempos...não tem pra ninguém...prova disso são os altos índices de ibope 
que ela tá levando hj e levando o canal Viva à liderança”
“A bem mais elaborada na minha opinião foi A Viagem...aborda com rea-
lidade o que se acontece pós morte...a revolta de um espírito sofredor e 
vingativo e sua influencia sobre os vivos...”

 Além do caráter nostálgico à referida novela, há pontuações 
claras sobre outros títulos dramatúrgicos que poderiam compor a gra-
de de reprises do Canal Viva, sempre com comentários ressaltando 
obras de teor espírita. De todo modo, o espectro de diversos comentá-
rios ressoavam em torno da consolidação de um subgênero aclamado 
pelos populares (“Amo novelas espíritas”).

Diante das diferentes perspectivas em interpretar as telenovelas e 
os rumos adotados para debater o espiritismo no ar, emergiam comen-
tários que, além de elencar a melhor obra, buscavam estabelecer certas 
hierarquias entre as “melhores” e as “piores” novelas do subgênero, tais 
como “Eu só assisti A Viagem, Alma Gêmea e Amor Eterno Amor, 
essas foram lindas e muito bem desenvolvidas”, “Amava Escrito nas Es-
trelas” e “Só A Viagem dessas aí é que é boa, aliás, ótima. E esqueceram 
de O Sexo dos Anjos, outra excelente novela espírita de Ivani Ribeiro 
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[...]”. Por fim, notavam-se ainda incursões nas quais as opiniões emiti-
das transpareciam maior domínio estrutural sobre o gênero televisivo 
e buscavam justificar a adoção das distintas linhas de condução das 
narrativas em cada uma das novelas abordadas (“Cada autor retrata o 
assunto sob uma ótica, a divulgação pela causa ajuda ao esclarecimen-
to e a desmistificação da doutrina espírita”). 

 Por outro lado, os comentários em tom negativo também apa-
receram na postagem, apesar de em escala significativamente redu-
zida, ora para condenar produções desta natureza, ora para enfatizar 
desinteresse por obras específicas (“Não gostei de nenhuma”; “Anjo de 
Mim horrorosa”). Dessa forma, é possível argumentar que os sujeitos 
motivados a comentar e replicar os conteúdos da postagem eram pes-
soas ou atreladas/simpáticas ao movimento espírita ou sujeitos fãs de 
telenovelas que, independentemente da temática em evidência, costu-
mam reverberar discussões sobre o gênero. Não se notaram comen-
tários imbuídos do intento de atacar, menosprezar ou ridicularizar a 
temática espírita de maneira radical. Como se viu, quando as críticas 
surgiam, eram direcionadas ao universo teledramatúrgico em geral, 
aos modos de organização de uma telenovela (ou de telenovelas es-
pecíficas), sem apontar como razão para tal a presença da doutrina 
em cena. Estas apreensões são fortes sinalizadores para entendermos 
como se dá o diálogo da audiência com o assunto e podem se consa-
grar como indícios relevantes e explicativos para o frequente investi-
mento da principal emissora brasileira na abordagem de uma religio-
sidade atrelada à cultura nacional como é o espiritismo. 

Considerações finais 

 As expectativas criadas em torno de uma telenovela geram re-
verberações tanto por parte das instâncias especializadas quanto por 
parte dos públicos consumidores das narrativas. O que buscamos si-
nalizar neste texto, de alguma forma, foi o investimento num passo 
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adiante para captar nuances quanto às expectativas sobre um possível 
subgênero em emergência: o de telenovelas espíritas. Antes mesmo 
de estrear, determinadas obras já “nascem” atreladas ao discurso do 
religioso (neste caso, do espiritismo) e, como vimos, diversos fatores 
podem ser apontados para tal: desde a estética das produções – de-
notando ambiências celestiais, corpos espirituais, influências de seres 
imateriais sobre a Terra – passando por questões discursivo-verbais 
– os enquadramentos dados por críticos e espaços de divulgação da 
emissora – até mesmo ao lugar da autoria em determinadas teleno-
velas (como, por exemplo, vincular diretamente o nome da novelista 
Elizabeth Jhin à produção de obras espíritas). 

 O imaginário sociocultural brasileiro está permeado por in-
fluências místico-religiosas de diferentes naturezas, ocupando diferen-
tes espaços – uns mais consolidados, institucionalizados e aceitáveis 
que outros – e revelando distintas forças políticas na esfera pública. 
A história cultural do espiritismo no Brasil nos é reveladora deste es-
paço de lutas simbólico-discursivas enfrentadas pela doutrina desde 
seus primórdios nas terras brasileiras. De um início de perseguições 
ostensivas, repressões policiais, condenações e criminalização legaliza-
da pela Constituição (GIUMBELLI, 1997), o espiritismo reconfigurou 
seu lugar na cena histórico-cultural do país e, hoje, apesar dos novos 
enfrentamentos e opositores, é certo que seu lugar de legitimidade so-
cial atingiu patamares significativos, consolidação no contexto cultural 
nacional e relevância até mesmo política. 

As mídias, em geral, captam em diálogo permanente os tensio-
namentos produzidos no seio da esfera pública e reordenam-nos para 
uma lógica discursivo-midiático de amplitude massificada. O espiri-
tismo, parte imbricada da nossa cultura, é uma das temáticas orques-
tradas pelo midiático em diferentes ordens: na literatura, há inúmeras 
produções de fundamentação espírita, com largo espaço no mercado 
editorial; no cinema, atualmente se vive uma “segunda onda” de pro-
duções espíritas declaradamente assentadas nas bases doutrinárias de 
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Allan Kardec; na televisão, para concentrar-se apenas na ficção seria-
da, desde A Viagem até a mais recente Além do Tempo, há claras de-
marcações do espiritismo na centralidade das narrativas exibidas. 

 Tais considerações nos permitem ponderar sobre a possível 
emergência do subgênero telenovela espírita na produção ficcional 
brasileira em função da proeminente circularidade alcançada pela te-
mática, aguçando produtores, críticos e audiência em geral sobre o as-
sunto, além de encontrar subsídios em outros espaços midiáticos (tais 
como a literatura e o cinema). Televisão é um meio eminentemente 
cultural, não reside fora das conformações socio-históricas da realida-
de que a abriga, e o espiritismo se consagra como um dos principais 
traços da cultura religiosa brasileira contemporânea. Desse diálogo 
poroso ainda repercutirão certamente inúmeros novos produtos e 
processos para futuras análises. 

As referencialidades ao espiritismo nos paratextos demonstram 
como a doutrina pulverizou-se pelos debates sociais, tal qual a própria 
história de constituição e difusão do espiritismo no país, o que nos 
leva a presumir a conformação de um subgênero, compartilhado entre 
sujeitos sociais de diferentes esferas – críticos, acadêmicos e audiência. 
Num cenário cultural de intenso sincretismo religioso (CANCLINI, 
2015), como é o caso do Brasil, as evidências nos ajudam a problemati-
zar como dois processos intensamente arraigados em nossa sociedade 
se entrecruzam e se retroalimentam mutuamente: telenovela e religião.
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Introdução

Será a imposição de mãos uma simples crença religiosa, sem efei-
to comprovadamente científico? Este trabalho tem por objetivo 
descobrir algumas evidências científicas dos efeitos da imposi-

ção de mãos. Para tanto, inicialmente trabalhar-se-á o problema do 
sofrimento, implícito à maioria das doenças e, logo em seguida, far-se-
-á um percurso sócio-histórico da imposição de mãos até a atualidade, 
demonstrando que tal prática não se reduz ao âmbito da religião, se 
espraiando para ambientes classificados de científicos, tendo seus efei-
tos comprovados. 

Há muito se observa a imposição de mãos como atitude exclusiva-
mente religiosa, envolta em atitudes sagradas, fazendo parte de cren-
ças nada comprováveis pelos moldes do rigor acadêmico, separada da 
ciência. Porém, descobertas científicas lançam luz nesse tema e jogam 
por terra concepções simplistas de cura e seus ditos efeitos placebos.

A imposição de mãos não só contribui para o restabelecimento 
orgânico – ausência de dor – mas harmoniza sentimentos, diminuin-
do o medo e a ansiedade, proporcionando afetividade nas relações hu-
manas – ausência de sofrimento. 

Dor, sofrimento e monstros

Qual ser humano nunca vivenciou dor ou sofrimento? Todo hu-
mano já atravessou tais estados, inferindo ser algo ontológico da espé-



106 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea I

cie. Dada a inescapável situação, ainda assim não se entrega facilmente 
a ambos, quiçá o motivo de Freud em trazer à luz o princípio do pra-
zer ou pulsão de vida, internamente motivando ações humanas. Vale 
frisar que se a pessoa busca o prazer é porque de certa forma está em 
desprazer, certo desconforto que, em alguns momentos, é sofrimento 
a impulsionar meios de vida indolor. Depreende-se que a dor e o so-
frimento movem, longe de os desejá-los, mas estes animam ações que 
sem eles, seriam improváveis. 

Não se está realizando investigação filosófica da dor e do sofri-
mento, o que também poderia ser prazeroso, como mostra a obra “O 
problema do sofrimento” de C. S. Lewis2. Mas dor e sofrimento de-
sestabilizam, ‘tiram o chão’, anarquizam pensamentos, transtornam 
ações e, provavelmente, produzam doenças, vide as psicossomáticas. 
Especificamente sobre o sofrimento, parte-se do pressuposto que este 
impulsiona a pessoa a sair dele, a buscar alívio, bem-estar, talvez cura.

Logo, o sofrimento que interessa aqui é o relacionado à doença, 
mental ou física. Para Terrin (1998, p.156) “a doença é a primeira ex-
periência pessoal do anticosmo, do caos e da desordem”. Este sofri-
mento doentio não se confunde com dor. Para Marquez (2011), pro-
fessor de neurologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
dor está relacionada a efeitos sentidos em qualquer órgão do corpo, 
já sofrimento aos significados sobre sentimento, sentido do conceito, 
linguagem, relação consigo mesmo, ao outro, a emoções e outros sen-
tidos. Sendo assim, pode haver dor sem sofrimento – a exemplo dos 
iogues – como pode haver sofrimento sem dor – advindo da morte de 
um ente querido, por exemplo – ou o entendimento comum, dor com 
sofrimento. Normalmente a doença está relacionada a esta última, dor 
e sofrimento3.

2 LEWIS, C. S. O problema do sofrimento. São Paulo: Vida, 1986.
3 Mesmo ainda não havendo consenso científico sobre esses dois termos, infere-se que 
doença sem sofrimento pouco muda o quadro inerte; já doença com sofrimento, de 
modo geral, impulsiona.
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Dessa forma, é evidente que o fator mental interfere na interpreta-
ção da dor, constatando que o alívio dela será de acordo com a cultura 
e a compreensão de determinado povo ou grupo, podendo ter vínculo 
religioso ou não. Quando o sofrimento de uma doença mental ou físi-
ca acomete alguém, produz desequilíbrios no indivíduo e, dependen-
do da intensidade desse sofrimento, confunde sua própria identidade, 
criando um caos que impulsiona o humano a pôr fim a isso ou, possi-
velmente, buscando um sentido cósmico. Se este último, em primeiro 
momento, almeja a eliminação imediata do sofrimento, em segundo, 
a compreensão da sua etiologia, evitando possíveis martírios futuros.

Na averiguação desse sentido cósmico, da etiologia do 
desconhecido, a compreensão pessoal está a meio caminho entre o 
cosmos e os monstros - causadores do mal, como os demônios - que 
a religião pode dar conta (TERRIN, 1998). Não é de se estranhar que 
quando um ente querido está gravemente enfermo, entre os brasileiros, 
comumente faz-se uma oração à Deus pedindo alívio ou cura, ou 
quando há desastres com vítimas incontáveis, solicita-se ao ente divino 
recepção e atenção às almas ingressantes no espaço celeste. Religião 
e saúde têm íntima relação, pelo menos em sua história pregressa. 
Para Terrin (1998), as religiões seriam inúteis se não pudessem sanar 
doenças ou sofrimentos. 

Dessa maneira, religião, saúde e salvação estão unidas. O termo 
saúde está vinculado à salvação. “Saúde e salvação são termos co-o-
riginários, ou melhor, nasceram de um mesmo conceito e partilha-
ram por muito tempo a mesma sorte e um mesmo significado geral” 
(TERRIN, 1998, p.154). Proferindo sobre as tradições de cura, Reimer 
(2008) aponta que “o termo grego hyguiés/hyguiáino é conhecido des-
de o século V a.C. e remete para a pessoa que é ‘sã’, ‘saudável’”(REI-
MER, 2008, p.11, grifos da autora). Hygieia era a deusa da Saúde no 
mundo helenístico. As pessoas buscavam salvar o enfermo da doença 
e, se conseguiam, davam graças à divindade pela salvação. 
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De qualquer forma, para o que nos interessa nesta pesquisa, as 
funções terapêuticas da cura faziam parte de todas as religiões do pas-
sado – Terrin (1998) assevera que a salvação era associada à terapêuti-
ca – e, na atualidade, as religiões continuam valorizando esse aspecto. 
Mesmo a terapia sendo prezada pela religião, sabe-se que a religião 
cristã, com o passar do tempo, pouco deu importância ao corpo, mais 
preocupada com a salvação da alma, deixando para a medicina a cura 
do corpo; este entendido como uma espécie de máquina, principal-
mente a partir de Descartes (TERRIN, 1998).

Apesar de não afirmar-se com certeza a soma exata de quais eram 
as terapêuticas utilizadas pelas religiões, estudos mostram que todas 
tinham finalidades curativas.  

Origem da força cultural-religiosa 
da imposição de mãos

Para Lemos (2002), a relação entre religião e saúde são expressas 
pela imposição de mãos, rituais de cura da pajelança cabocla, exor-
cismos e benzeduras. Reimer (2008) aponta a utilização da incuba-
tio4, orações, o uso da água salutífera (incluindo a hidroterapia), e o 
equilíbrio das substâncias do corpo em Alkmaion e Hipócrates entre 
os antigos. Vieira (2012) indica a prática dos ex-votos, a astrologia, 
feitiçarias e amuletos no mundo arcaico e no moderno. Muitos são os 
meios de curas religiosas, condicionados pelo seu tempo histórico e 
espaço cultural. 

Pela limitação do presente artigo, opta-se por tratar especifica-
mente da imposição de mãos, considerada prática antiga da fé. O uso 
das mãos para curar é técnica milenar. Os registros históricos datam 

4 A divindade salutífera denominada Asclépio de Epidauro se utilizava da incubatio 
para curar. Incubatio era “o ato de dormir no espaço interno do templo, sob amplos 
pórticos, a fim de que, através de sonhos, fosse realizada a intervenção divina da cura” 
(REIMER, 2008, p.19).
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de mais de dez mil anos suas práticas no oriente (SOUZA, 2003). Para 
Souza, a massagem é a mais antiga de todas as curas, e surgiu acredi-
tando-se que “o desenvolvimento do contacto como instrumento de 
cura parte do instinto primitivo, existente nos humanos e nos animais, 
para oferecer conforto a outro ser vulnerável” (SOUZA, 2003, p.12); 
após contato violento no corpo, friccionando a região atingida.

Como ato sagrado, a imposição de mão surgiu bem antes de Cris-
to. No Egito, o ‘Papiro Ebers’, 1552 a.C., faz seu registro (SANTOS, 
2011). Hipócrates, aproximando religião e ciência, asseverou:

Médicos experientes podem confirmar que o calor que flui das mãos, 

quando aplicado em doentes, é altamente salutar. Enquanto deixo minhas 

mãos sobre meus pacientes, sinto como se uma força puxasse para fora as 

dores dos locais afetados, assim como diversas impurezas (HIPÓCRA-

TES apud TEIXEIRA, 2009, p.14).

Se a imposição de mãos é anterior a Jesus, com ele, esta prática te-
rapêutica ganhou vigor e grandeza, tornando-se prática especialmente 
religiosa. Pesquisando as tradições jesuânicas, Reimer (2008) afirma 
que Jesus cura os doentes através de seu toque e palavras. Aprovei-
tando o tempo em fazer o bem, Jesus utiliza sua práxis terapêutica no 
restabelecimento orgânico e psíquico das pessoas (dor e sofrimento).
Inúmeras passagens bíblicas descortinam a imposição de mãos.

Em Marcos 6,2 e 6,5 Jesus é visto pelo povo ensinando e curando 
em Nazaré. Apesar de ser proibido fazê-lo, Jesus curava sem exigir 
pagamento algum. Diante de curas primorosas, o povo questionava 
boquiaberto: “[...]E como se fazem tais maravilhas por suas mãos?” 
(Mc 6,2). Correndo alguns riscos em seu contexto social e político, 
Jesus não podia curar muitos, “E não podia fazer ali obras maravilhosas; 
somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos” (Mc 
6,6). Depreende-se que Jesus sabia o que fazia, tendo atenção às coisas 
que não podia fazer, apesar de, talvez, querer.Jesus estava cauteloso, 
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possivelmente não podia precipitar acontecimentos fora do tempo 
planejado. 

O capítulo oito de Mateus é significativo. Nele, muitas curas ocor-
rem, curas devido a convicções de crença, pela força da fé do centurião 
em pedir cura por seu criado, a expulsão de demônios através de suas 
palavras. A sogra de Pedro jazendo de febre no leito foi tocada na mão 
por Jesus e curada (Mt 8,15). Note-se que o toque de Jesus não se res-
tringe a determinada distância do corpo, como ocorre com algumas 
técnicas religiosas de imposição de mãos (espiritismo, messianismo 
e reikismo – este último, de origem budista). Jesus toca nas pessoas, 
não necessariamente mantém certo afastamento; isto é importante na 
pretensão de se definir o termo ‘imposição de mãos’. Por outro lado, 
se Jesus tinha muitas técnicas de cura, é de pressupor que para alguns 
doentes bastava uma ordem verbal, para outros um toque.

No povoado de Betsaida, trouxeram um cego a Jesus. O mestre 
levou-o para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos e, por dois momen-
tos, impôs-se lhe as mãos, obtendo a cura do cego. Após a resolução, 
Jesus pediu ao homem curado que não retornasse à aldeia (Mc 8, 22-
26). Diante dessa ordem de Jesus, entreve-se ou a ideia anterior, de 
que ele não podia precipitar as coisas, ou de que ele alertava o cego do 
ambiente danoso, entredizendo que as doenças também decorrem de 
contexto exterior prejudicial. Quiçá, reafirmando quem colocar vinho 
novo em odre velho estraga o vinho ou, curar-se e voltar para ambiente 
doente é imprudência. Se assim for, Jesus alerta para doenças sociais 
que existem em meio a sociedade, doenças que, pela pressão coletiva, 
enfermam os mais sensíveis. Não é de se espantar que doenças psicos-
somáticas também têm essa origem (JORGE, 2004).

Ainda no caso do cego, pela dupla imposição de mãos de Jesus, 
pode-se avistar que nem sempre uma imposição de mãos é suficiente, 
demandando outras imposições, dependendo da gravidade da doença, 
ou talvez, da renitência do doente. Uma imposição de mãos trouxe 
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resultado, porém, não satisfatório, mas duas imposições brindaram a 
cura. Observando melhor o referido capítulo e versículo, nota-se que 
primeiramente Jesus cuspiu nos olhos do cego, antes de impor-se lhe 
as mãos, o que pode inferir da necessidade, dependendo da doença, de 
ser importante outra técnica de cura primeiramente.

Inúmeras são as passagens bíblicas sobre imposição de mãos5, 
mas termina-se a imposição de mãos no relato bíblico apresentando 
Marcos 16,17: “E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, 
expulsarão demônios; falarão novas línguas; 18 pegarão nas serpen-
tes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; 
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão” (Mc 16,17-18). 
Jesus não estava falando apenas aos seus apóstolos, mas a todos que 
creem. Todos que creem também podem curar, têm o dom terapêuti-
co, e podem acreditar firmemente na força derivada dessa crença di-
vina – uma força despertada internamente –, que gera uma espécie de 
escudo simbólico e imaginário para proteção das intempéries da vida.

Reimer (2008) chama atenção para a dynamis de Jesus, essa força 
de cura que se manifesta na relação. “Esta ‘força’, este ‘poder’ é dinâmi-
co, espontâneo, incontrolável, e não carece de legitimação social oficial 
(...). A dynamis de Jesus é relacional, e também se manifesta nas curas 
(REIMER, 2008, p.71, grifos da autora). Dessa maneira, “e Deus, pelas 
mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias” (Ats 19,11). Pode-se 
afirmar ser a dynamis, uma das hierofanias da manifestação do sagra-
do para um mundo melhor. 

Não resta a menor dúvida que Jesus é o responsável direto pela 
permanência vigorosa de sua prática no ocidente; alguém que elevou 
o gesto de impostar as mãos na cura, a uma hierofania espetacular de 
uso prático em contato com o sagrado. Impostar as mãos não signifi-
cava apenas curar, mas se relacionar, mostrar relevância do próximo 
na vida comum, encontrar bem-estar. A importância de Jesus é in-

5 Atos dos Apóstolos 6,6; Atos dos Apóstolos 8,17-18; Lucas 13,13; Hebreus 6,1-2; Mar-
cos 5,22-23 e outras.
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questionável, não só para curas, mas para sentidos de vida e grandeza 
identitária.

A dynamisin depende de acreditar em Jesus, pois outras religiões 
não-cristãs do mundo oriental também realizam a imposição de mãos. 
Provavelmente Jesus, pensador que era, alertava para forças naturais, 
espalhadas pelo planeta Terra, no qual todos podem ter acesso, como 
se verá a seguir.

Práticas de imposição de mãos 
na Igreja Messiânica, no Reiki e no Espiritismo

Observa-se as curas de Jesus, mas será que esse processo terapêu-
tico da imposição de mãos é algo mágico para quem pratica? Teixeira 
(2009), em sua pesquisa sobre imposição de mãos em três entidades 
filosófico-religiosas (Igreja Messiânica, Reiki e Espiritismo6) descobre 
possíveis estruturas desse fenômeno.

Em entrevista realizada com quinze agentes curadores dessas ins-
tituições, Teixeira relata que todos disseram simplesmente direcionar 
energia que existe em abundância no universo, revelando não uma in-
terpretação mística, mas naturalista, “não encontramos qualquer tipo 
de interpretação miraculosa do ato de impor as mãos: para uns, é a 
força da fé; para outros, é a força da mente. [...] bem sucedidos apren-
deram a motivar a própria cura, na relação com quem lhes impôs as 
mãos” (TEIXEIRA, 2009, p.59).

Não tendo nada de sobrenatural, visto que sobrenatural está fora 
da natureza, o objetivo dos agentes de cura é “promover o reajusta-
mento do equilíbrio interno e externo, provocando no organismo as 
reações necessárias, de acordo com as leis da própria natureza” (TEI-

6 A imposição de mãos é praticada por cada uma dessas instituições, sendo chamada 
no Reiki de reiki (mesmo nome do movimento), na Igreja Messiânica de johrei e no 
Espiritismo de passe (TEIXEIRA, 2009).
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XEIRA, 2009, p.60). Para alguns agentes, trata-se de um poder mental 
que “[...] é imaterial, mas se desenvolveu uma forma de parceria com 
átomos de hidrogênio, carbono e outras partículas cerebrais, tornan-
do-se superior à matéria, é o que demonstram as últimas descobertas 
da neurobiologia” (TEIXEIRA, 2009, p.61).

No entanto, afirmaram os adeptos dessas instituições religiosas, 
que a imposição de mãos está rodeada de luzes astrais – impenetráveis 
à ciência –, necessárias na união humana com energias cósmicas (TEI-
XEIRA, 2009). Assim, infere-se que a doença, para grande parte desses 
agentes, tem intuitos, um deles, a reconexão com Deus, o contato com 
o sagrado; interpretação distante das grandes cidades.

Contudo, para Teixeira (2009), falta uma explicação para a rea-
lidade misteriosa que está subentendida na prática da imposição de 
mãos. Se realmente há um equilíbrio energético no resultado desse 
fenômeno e nas forças de sustentação da vida, talvez “falte um diá-
logo maior com as ciências que hoje se reorganizam em torno da fí-
sica quântica, que deixam espaço para consideração de uma energia 
que permeia todas as coisas – e, portanto, para a compreensão de uma 
energia curativa” (TEIXEIRA, 2009, p.60), presente interna e externa-
mente aos nossos corpos, podendo ser ativada por alguns meios, entre 
eles, a imposição de mãos.

Evidências científicas dos efeitos 
da imposição de mãos

Há constatações empírico-científicas da efetividade da imposição 
de mãos, assim, se abordará duas experiências – com ratos de espécies 
diferentes –, apresentando uma contribuição teórica do entendimento 
desta técnica terapêutica. Logo em seguida, será explicitado a autenti-
cidade que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complemen-
tares no SUS (PNPIC-SUS) corrobora com antigas estratégias de cura.
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A primeira experiência versa sobre a imposição de mãos em ratos. 
Em sua dissertação de mestrado em Medicina, na área de Patologia 
experimental pela Universidade de Coimbra, Antonia M. A. Ferreira 
(2014) avaliou os efeitos práticos da imposição de mãos num grupo de 
dez ratos machos Wistar, todos com oito semanas de idade. O objetivo 
era avaliar a influência da imposição de mãos sobre os leucócitos dos 
bichos. Os ratos foram divididos aleatoriamente em dois grupos. O 
grupo 1 (o grupo de controle) não recebeu a imposição de mãos ou 
qualquer tipo de manipulação. O grupo 2 (o grupo experimental) foi 
submetido, individualmente, a quinze minutos de imposição de mãos, 
três vezes por semana, durante oito semanas.

Após esse período, todos os ratos foram sacrificados e necropsia-
dos. “O sangue foi enviado para se avaliar a fluorescência dos linfóci-
tos e monócitos sem identificar o grupo de cada animal (FERREIRA, 
2014, p.XV). Foi feito um teste cego do sangue, ou seja, os profissionais 
não sabiam de qual grupo era o material recolhido. Os resultados mos-
traram que os que receberam imposição de mãos tiveram um aumento 
dos leucócitos, evidenciando variação imunológica, em comparação 
com o grupo de controle.

Para Ferreira, “este estudo revela que a aplicação deste procedi-
mento provoca alterações semelhantes às observadas em estudos an-
teriores de caracterização da resposta imunitária, contribuindo para a 
elucidação dos efeitos fisiológicos desta terapia energética” (FERREI-
RA, 2014, p.XV). É importante mencionar que rato não tem crenças 
humanas, não possui simbolismos culturais humanos e, principal-
mente, não foi vítima de efeito placebo, levando-se a deduzir que a 
imposição de mãos tem êxito no sistema imunológico, independente 
da crença, se religiosa, agnóstica ou ateia.

Já a segunda experiência trata-se do toque terapêutico em camun-
dongos. O que é o toque terapêutico? “O toque terapêutico, termo que 
vem sendo usado mais recentemente para a imposição demãos, é uma 
técnica terapêutica que tem sido aplicada há muito tempo” (SILVA et 
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al., 1991, p.70). Segundo as autoras, três delas da área médica da Uni-
versidade de São Paulo (USP), há bases conceituais para se entender o 
processo de cura do toque terapêutico:

1. O homem é um campo de energia; 2. O homem e o ambiente estão con-
tinuamente, simultaneamente e mutuamente trocando energia um com o 
outro, entendendo-se por ambiente todo o exterior do homem, inclusive 
outra pessoa e; 3. A ordem universal é uma força inata a todo campo de 
energia (SILVA et al., 1991, p.70).

Outro rótulo para o mesmo ato de imposição de mãos, o toque 
terapêutico está mais restrito à área biomédica, compreendendo o hu-
mano como um composto energético em interação com outras ener-
gias ambientais, todas obedecendo a uma ordem universal. Tais se-
guidores partem do princípio de que deve haver um sistema holístico 
de percepção da saúde, integrando mente, corpo e ambiente. O toque 
terapêutico avança devido “às correntes de força vital7, que fluem natu-
ralmente das mãos de todas as pessoas, que se pode aliviar a dor, ansie-
dade e equilibrar a energia de outra pessoa” (SILVA et al., 1991, p.70).

Como dito anteriormente, o fato a seguir decorre do toque tera-
pêutico em camundongos. Daniella S. dos Santos (2011), pesquisadora 
da Escola de enfermagem da USP, desejando aumentar a qualidade 
de vida das pessoas, principalmente sobre dores advindas de inflama-
ções, fornece evidências da efetividade do toque terapêutico. Seu teste 
consistiu em produzir edema em camundongos machos do grupo ex-
perimental e do grupo de controle, verificar a migração de leucócitos 
antes e após a execução do toque terapêuticono grupo experimental 

7 “A força vital tem sido chamada por diferentes nomes, através dos tempos. Assim, 
Cristo a chamou ‘luz’; os russos de ‘energia bioplasmática’; Wilhelm Reich de ‘energia 
orgone’; os yogues da Índia Oriental de ‘pran’ ou ‘prana’; Paracelso chamou-a ‘munia’; 
os chineses de ‘chi’ ou ‘ki’; Hipócrates de ‘força vital da natureza’; Bruner de energia 
‘biocósmica’. É chamada também de bioenergia, energia cósmica, éter do espaço etc.” 
(SILVA et al., 1991, p.70). Franz Anton Mesmer chamou de ‘magnetismo animal’ (TEIX-
EIRA, 2009).
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e a diminuição da dor. O toque terapêutico foi “aplicado durante 15 
minutos, uma vez ao dia, por quatro dias” (SANTOS, 2011, p.10) no 
grupo experimental.

Santos concluiu que “houve redução significativa da dor no se-
gundo dia de aplicação do toque terapêutico nos animais do grupo 
experimental; este resultado é similar aos descritos na literatura, em 
seres humanos” (SANTOS, 2011, p.50). Como atesta a autora, tal fato 
descarta o efeito placebo, diminui o estresse e confirma o toque tera-
pêutico concedendo efeito anti-inflamatório. 

Os dois casos anteriores tratam dos efeitos da imposição de mãos 
em ratos, animais que não foram aculturados ou condicionados em 
simbolismos linguísticos, descartando qualquer inferência sobre ‘efei-
to placebo’ em seus sistemas orgânicos; concernindo pura e simples-
mente de experiência empírica com exame laboratorial dos efeitos po-
sitivos da imposição de mãos. 

Por estas duas experiências denotam-se os efeitos da imposição de 
mãos enquanto evidência científica, demonstrando, para além do efei-
to placebo ou classificações preconceituosas de crendice, que tal práti-
ca antiga começa a ser validada e valorizada, com tendência de, quem 
sabe um dia, ser recomendação médica para o paciente em convales-
cença. Desse modo, sendo a imposição de mãos realizada de diferentes 
formas e com diferentes nomes, faz-se menção à Amma8, ganhadora 
do prêmio à não-violência ‘King - Gandhi’, pela ONU em 2002.

Ressalta-se que a imposição de mãos, também denominada reiki, 
passe, johrei, toque terapêutico e outros nomes, é atividade que forta-
lece o sistema imunológico, diminui o estresse, alivia as dores e causa 

8 MātāAmritanandamayī Devi, mais conhecida como Amma (que significa mãe), é uma 
mulher indiana que percorre o mundo abraçando as pessoas, distribuindo bem-estar e 
cura. É chamada Amma, a santa dos abraços. Pelos estudos, será o abraço uma espécie 
de imposição de mãos? Se as mãos estão nas extremidades dos braços, e o toque ter-
apêutico se provou eficaz, deduz-se que sim, que o abraço é também imposição de mãos. 
Figueiredo (2012), em recente defesa de dissertação pela Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) incentiva a abraço-terapia, pois esta permite, entre outras, “aquisição de con-
hecimentos sobre tudo que cerca o indivíduo em seu processo relacional” (FIGUEIRE-
DO, 2012, p.41).
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bem-estar aos seres, aumentando a qualidade de vida. E sua prática 
está em conformidade, desde 2006, com a PNPIC-SUS. 

É importante mencionar que essa política busca “atuar nos cam-
pos da prevenção de agravos e da promoção, manutenção e recupera-
ção da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e centrada 
na integralidade do indivíduo” (BRASIL, 2006, p.04-05). Ficando evi-
dente que a PNPIC busca incentivar atuações antes da ocorrência da 
doença, como prevenção, possibilitando que as pessoas se socorram 
antes da existência da afecção ou agravação desta.

Destaca-se que essa política (PNPIC) foi elaborada pelo Minis-
tério da Saúde fomentando o uso de terapias alternativas e práticas 
integrativas e complementares, como fitoterapia, medicina chinesa 
(meditação, tai chi chuan, acupuntura, orientação alimentar e outras), 
homeopatia, crenoterapia (diversa da hidroterapia), medicina antro-
posófica (práticas não alopáticas: massagem, terapia artística, aplica-
ções externas de plantas medicinais e outros). Muitas destas revelam 
tratamento de baixo custo.

Desta forma, as pesquisas cientificas confirmaram os efeitos da 
imposição de mãos e, enquanto evidências científicas, apuraram al-
terações significativas nos seres pesquisados, aprimorando seus orga-
nismos. Espera-se que tais experimentos fortaleçam a qualidade gran-
diosa da imposição de mãos, dirimindo visões estreitas e, por isso, 
preconceituosas, espraiando algo que ficou restrito ao âmbito religioso.

Considerações finais

Sofrimento ou adoecimento impulsionam o ser a aliviar tal es-
tado ou a cura. Nessa procura, aprende-se a se identificar, refazendo 
a própria identidade e agindo de acordo com as interpretações que 
se julga cabível. Cresce-se num ambiente rodeado de simbolismo reli-
gioso, repleto de técnicas terapêuticas visando o restabelecimento da 
saúde. Porém, se muitas dessas técnicas surgiram ou tomaram fôlego 
com a religião, hoje se prova a eficácia da terapia, independe da crença 
no divino.
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Jesus, seguindo seus desígnios, utilizava-se da ‘luz divina ou dyna-
mis’ para curar os doentes, despertando através de palavras, impondo 
as mãos e outras técnicas. Muita cura realizou dizendo que aqueles que 
cressem também poderiam fazer igual. Em sua práxis terapêutica foi 
seguido por muitos. As sementes de imposição de mãos de Jesus fru-
tificaram em algumas religiões ou, criaram campo aberto para insti-
tuições filosóficas e científicas na pesquisa da mesma. Acompanhando 
o reflexo científico de nosso tempo, algumas religiões buscam funda-
mentar suas práticas em atitudes consideradas científicas. 

Tais evidências científicas dos efeitos da imposição de mãos reve-
laram êxito tanto para dores e sofrimentos. No entanto, mais pesquisas 
fazem-se necessárias devido novas descobertas científicas que acon-
tecem e podem responder aos muitos fenômenos religiosos interpre-
tados ainda como milagres ou efeito placebo. Sobre a hipótese ‘efeito 
placebo’, esta foi descartada pelas experiências com ratos, vistas ante-
riormente, isentos de crenças humanas. Contudo, nada desmerecendo 
do efeito placebo em si, em outros contextos, mostrando que a crença 
em algo considerado por muitos inócuo também se prova eficaz para 
outros, motivando estudos sobre crenças.

A imposição de mãos deixou de ser hierofania? Essa pergunta é 
pequena perto do soberbo das hierofanias que ainda estão sendo pes-
quisadas pelo viés científico. Muito do sagrado será profano, mas não 
mais visto como um reles profano, mas um profano de aura sagrada. 
A irmandade entre religião e saúde é forte na cultura humana e a ciên-
cia não pode menosprezar tal ligação, ou, como diz Oliveira (2016), 
“a relação entre religião e saúde não pode ser dissolvida pelo mundo 
científico-tecnológico”. Almeja-se, assim, uma contribuição religião-
-ciência, visto que tais forças culturais têm muito apreender entre si. 
Nesse sentido, concorda-se com Albert Einstein quando sustentou: ‘o 
sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamen-
to à pesquisa científica’. Ou, como asseverou Capra: “necessitamos, na 
verdade, não de uma síntese, mas de uma interação dinâmica entre 
intuição mística e a análise científica” (CAPRA apud TEIXEIRA, 2009, 
p.14). 
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Introdução

Este trabalho traz o resultado de uma pesquisa realizada na Uni-
versidade Estadual de Goiás, Campus Jataí, mostrando a contri-
buição da Doutrina Espírita no tratamento de algumas doenças, 

em especial na cidade deJataí, estado de Goiás. Surgido na França, no 
final do século XIX, graças a um extenso trabalho de pesquisa realiza-
do pelo professor francês H. L. D.Rivail, conhecido como Allan Kar-
dec, o Espiritismo nasceu com uma proposta de unir religião, filosofia 
e ciência. Nesta época,o magnetismo era muito utilizado na cura de 
algumas doenças.Comprovações científicas somaram-se ao longo dos 
tempos, mostrando que muitas das verdades pregadas pela Doutrina 
Espírita realmente têm apoio científico, como acontece com diversos 
estudos no sentido de mostrar a possibilidade de vidas passadas, pro-
vando, assim a reencarnação propagada pelo Espiritismo. 

O principal objetivo deste trabalho foi demonstrar a contribui-
ção do Espiritismo no tratamento e cura de algumas doenças, além 
de relacionar as Casas Espíritas de Jataí e suas atividades no sentido 
de tratar doenças. Buscou-se, também, traçar umperfil daqueles que 
procuram tratamento nas Casas Espíritas da cidade de Jataí (GO). Para 
isso, a pesquisa se deupor meio de levantamento bibliográfico sobre o 
Espiritismo, relação das Casas Espíritas de Jataí, pesquisa in loco nes-
tas Casas Espíritas no sentido de levantar um perfil daqueles que bus-
cam no Espiritismo um auxílio para seus problemas.
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Resultados e Discussões

O Espiritismo nasceu em meio ao século XIX, que vivenciava as 
repercussões e consequências de eventos ocorridos no Século XVIII, 
como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Neste cenário, 
surgiram fenômenos ditos sobrenaturais como o acontecido em 1847 
no vilarejo norte-americano de Hydesville, local onde a família Fox 
passou a ouvir algumas pancadas nas paredes da casa e, posteriormen-
te, conseguiu-se uma comunicação com o mundo espiritual. Ao mes-
mo tempo na Europa, o fenômeno das mesas girantes também mos-
trava uma comunicação com o mundo espiritual, fazendo com que um 
estudioso chamado Hippolite Léon Denizard Rivail passasse a estudar 
os acontecimentos com grande interesse. O professor Rivail, como era 
conhecido, atuou como pesquisador em vários ramos da ciência como 
a Pedagogia, a Gramática Francesa e até mesmo as áreas de Matemáti-
ca, Química, Física e Anatomia. 

Rivail estudou uma série de eventos e conseguiu, por meio da in-
termediação de alguns médiuns (pessoas que servem de mediadoras 
entre o mundo material e o mundo espiritual), conversar com um gru-
po de Espíritos, questionando-os sobre diversos temas. Ele organizou 
todo este material e sob o pseudônimo de Allan Kardec, por orienta-
ção espiritual, codificou o que se transformaria na Doutrina Espírita 
ou Espiritismo, organizando suas pesquisas e estudos em vários livros, 
sendo os mais importantes aqueles chamados Livros da Doutrina Bási-
ca do Espiritismo: O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns 
(1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno 
(1865) e A Gênese (1868). Com Kardec surgia o próprio termo “espiri-
tismo” que ele criou para designar o que teria por princípio as relações 
do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, con-
forme consta na introdução do Livro dos Espíritos (KARDEC, 1995). 

Em seu início, o Espiritismo baseou-se na teoria do magnetismo 
criada por Franz Anton Mesmer (1734-1815), segundo a qual todos os 
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seres possuem um fluxo elétrico dentro de seus corpos e, o desequilí-
brio neste fluxo, seria a causa de inúmeras doenças. Mesmer utilizava 
como terapêutica os chamados passes magnéticos, em que uma pessoa, 
o magnetizador, poderia transferir sua energia, através da imposição 
das mãos sobre o doente, restabelecendo, assim, o fluxo e a harmonia 
energética do doente. Segundo Mesmer, existiria um fluido presente 
em todo o universo que atuaria na harmonia magnética entre todos 
os seres. O Espiritismo trabalha com a teoria de que todo o universo é 
permeado por um fluido-cósmico-universal, que uniria todos os seres 
vivos do planeta ao seu criador, ou seja, a Deus.

O Espiritismo busca, em sua essência, auxiliar o ser humano a 
evoluir moralmente, o que levaria consequentemente à evolução es-
piritual, por isso segue o que Kardec no livro O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, “Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para 
com o próximo,todos os deveres do homem se resumem nesta máxi-
ma: fora da caridade não hásalvação” (Kardec, 1989, p. 248). Assim, 
este auxílio ao próximo pode se dar em muitos sentidos, incluindo os 
atendimentos que visam à melhoria de condições patológicas diver-
sas. Este atendimento espiritual abrange desde a utilização de passes 
pela imposição das mãos até cirurgias espirituais. Vale ressaltar que 
a prática de “tratar” algumas doenças não é exclusiva do Espiritismo, 
podendo ser vista em várias religiões.Entende-se por atendimento es-
piritual vários procedimentos utilizados nas Casas Espíritas, visando 
auxiliar os seres vivos (encarnados) ou mortos (desencarnados), que 
possam estar sofrendo algum problema - seja físico ou espiritual. Cada 
Casa Espírita tem sua maneira de atender aqueles que buscam auxílio, 
utilizando meios como visita espiritual na residência do interessado 
ou consulta na Casa Espírita, onde os problemas e suas possíveis cau-
sas serão estudados. Após este primeiro contato, seguem-se aos pas-
ses, uso de água fluidificada, orações direcionadas ao interessado e até 
mesmo algumas cirurgias, caso a Casa Espírita utilize desta prática. 
Diante deste atendimento espiritual, busca-se auxiliar no tratamento 
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de algumas doenças tanto do corpo físico como do corpo espiritual. 
De acordo com a Doutrina Espírita, o ser humano é composto de três 
partes, o Espírito, princípio inteligente onde está sua sede moral, o cor-
po físico, invólucro utilizado temporariamente e o perispírito, envoltó-
rio fluídico que liga o Espírito ao corpo físico (KARDEC, 1999).

Toda alteração no corpo físico ficaria gravada no corpo espiritual, 
podendo promover distúrbios que se traduziriam em doenças em uma 
vida futura, conforme mostra a Doutrina Espírita (XAVIER; VIEIRA, 
1963).

Muitas doenças que afetam o corpo físico seriam por influência 
de espíritos ditos obsessores, que por meio de vibrações magnéticas 
e fluídicas influenciariam os seres encarnados e promoveriam dis-
túrbios que podem levar a patologias. Neste aspecto o atendimento 
espiritual utiliza um intermediário, o médium, para interpelar junto 
aos obsessores e diminuir a influência destes sobre o ser encarnado. 
Assim, o atendimento espiritual busca harmonizar mais o interessado 
utilizando leituras dos Evangelhos de Jesus, bioenergia, orações, água 
fluidificada, entre outros meios. Muitas vezes, uma simples mudança 
de atitudes impede que o espírito em sofrimento prejudique um encar-
nado, com isso, o atendimento espiritual proporcionado pelas Casas 
Espíritas auxiliaria os espíritos tanto encarnados como desencarnados, 
buscando a “cura” dos males espirituais, as influências nocivas, os acú-
mulos de energias negativas, os desequilíbrios nos chamados centros 
energéticos, desânimos, depressões e diversos outros sintomas que 
surgem devido à influência espiritual e que somatizam sintomas. 

Kardec observou que a Medicina não admite nada que não tenha 
causas fisiológicas para determinar a origem das doenças, sendo que 
ele reconhecia que muitas doenças teriam origem na alteração orgâni-
ca e necessitariam de medicamentos tradicionais utilizados na medici-
na alopática, contudo, procurou demonstrar que muitas vezes as doen-
ças fugiriam da simples origem orgânica, insistindo na necessidade da 
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classe médica também contemplar o ser humano de uma forma mais 
ampla, ou seja, a integração corpo, mente e espirito (NOBRE, 2011).

Admite que não é fácil àquele que pratica a medicina do corpo compreen-
der a ação de um fluido impalpável, como o magnético, que se origina na 
mente e na vontade do agente propulsor e pode curar até mesmo de forma 
instantânea. Ensina que na cura das moléstias desta natureza, pelo influxo 
fluídico, há substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas 
sadias. (NOBRE, 2011, p. 76).

Kardec (1990) nos mostra que o chamado fluido cósmico é o ele-
mento primitivo que comporia tanto o corpo espiritual quanto o físico 
e, ao compor estes dois compartimentos, concentraria no períspirito 
e forneceria reparo para o corpo físico. Com isso, o chamado agente 
propulsor seria o Espírito, seja este encarnado ou desencarnado que, 
lançando parte de seu envoltório fluídico num corpo que se encon-
tra em estado de deterioração, promoveria alguma situação de doença 
que, para ser curada, necessitaria da substituição de princípios fluídi-
cos doentes por outros sadios. 

O passe trabalha com o reequilíbrio junto aos chamados chakras, 
os sete centros energéticos do organismo, que são o Coronário, locali-
zado na cabeça; o Frontal, localizado na fronte; o Laríngeo, localizado 
na garganta; o Cardíaco, localizado no coração; o Umbilical (Gástri-
co), localizado no plexo solar; o Esplênico, localizado no baixo ventre e 
o Radico (Genésico ou Rádico), localizado na base da coluna vertebral 
(figura 01).
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Figura 01: Localização dos chakras no ser humano (Curso Mediunidade Leon Denis, s/d).

A literatura espírita mostra ação fluídica prejudicial ao corpo físi-
co, oriunda de espíritos desencarnados, como apresentado nos livros 
No Mundo Maior, Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, 
psicografados por Chico Xavier e relatados pelo espírito André Luiz.

As Casas Espíritas que atuam no atendimento espiritual costu-
mam trabalhar os mesmos procedimentos, como atendimento por 
várias semanas, participação dos interessados nas reuniões públi-
cas, aplicação de passes bioenergéticos, ingestão de água fluidificada, 
orações e leituras de textos retirados dos Evangelhos. O passe é uma 
transferência de energia, a bioenergia, de um indivíduo a outro, nor-
malmente pela imposição das mãos sobre o indivíduo que necessita 
do restabelecimento bioenergético. O passe é transmissão de energias 
humanas somas com as emanações Divinas encontráveis nos reserva-
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tórios da Natureza, agindo em favor do reequilíbrio continuamente 
rompido pela vivência egoística e orgulhosa dos seres em evolução. 
(JACINTHO, 1984).

A ingestão de água fluidificada também serve como agente de 
reequilíbrio energético, sendo depositados, sobre garrafas, copos, 
bebedouros, entre outros, fluidos espirituais benéficos por intermé-
dio dos espíritos benfeitores que atuam nas Casas Espíritas, durante 
as reuniões que ali acontecem. Uma das mais utilizadas práticas de 
atendimento espiritual são os chamados “tratamentos à distância”, que 
consiste em utilizar trabalhadores espíritas para, em local, data e ho-
rário previamente determinado, direcionarem suas orações e preces, 
juntamente com seus fluidos energéticos (bioenergia), para a pessoa 
que se encontra necessitada. 

O poder da oração é alvo de muitos estudos científicos, compro-
vados por meio de experiências realizadas por instituições de pesqui-
sa, como relatado no livro A Matriz Divina (Braden, 2008), onde são 
mostrados alguns experimentos que figuram o poder da energia ema-
nada pelo ser humano, especialmente em momentos de orações.

Numerosos livros espíritas relatam casos de curas, notadamente 
os livros ditados pelo Espírito André Luiz e psicografados por Fran-
cisco Cândido Xavier, como Libertação, Sexo e Destino, Nos Domínios 
da Mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, No Mundo 
Maior, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu e Nosso Lar. Contu-
do, existem livros não espiritas, em especial alguns de física quântica, 
que mostram relatados sobre a energia humana e o poder da oração, 
como o citado anteriormente A Matriz Divina e também os livros O 
Gene de Deus (Hamer, 2005), A Física da Alma (Goswami, 2008), A 
Mente Move a Matéria (Andrade, 2009), A Cura Quântica (Chopra, 
2013) e Medicina, Religião e Saúde (Koening, 2015). A literatura médi-
co-espírita também traz uma vasta contribuição no sentido de mostrar 
os princípios da Doutrina Espírita na relação saúde-doença, como Leis 
Morais e Saúde Mental (Lopes, 2007), A Reencarnação como Lei Bio-
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lógica (Iandoli Jr, 2011), Doenças ou Transtornos Espirituais? (Franco 
et al, 2011), Fluidoterapia Espírita (Cerqueira Filho, 2012), Da Alma 
ao Corpo Físico (Iandoli Jr, 2014), Fisiologia Tridimensional (Iandoli Jr, 
2016), O Cérebro Triúno (Prada, Iandoli Jr, Lopes, 2017).

O Espiritismo surge no Brasil em 1865, em Salvador (BA), com 
a fundação do “Grupo Familiar do Espiritismo”, com a realização da 
primeira sessão mediúnica presidida por Luís Olímpio Teles de Me-
nezes, em 17 de setembro de 1865 (FERNANDES, 2008).

Desde esta data o Espiritismo se espalhou pelo Brasil, com o sur-
gimento de numerosas Casas Espíritas, lançamento de livros, surgi-
mento de personagens marcantes dentro da Doutrina Espírita como 
Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier (mais conhecido 
como Chico Xavier), Divaldo Pereira Franco e tantos outros. No Bra-
sil o Espiritismo coloca-se entre as principais procuras religiosas pela 
população brasileira e, conforme o Censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o Brasil conta com 3.848.877 
espíritas (que seguem a doutrina de Allan Kardec), representando 
cerca de 3% da população brasileira, sendo 58,9% do sexo feminino e 
41,1% do sexo masculino.

O município de Jataí situa-se na região Sudoeste do estado de 
Goiás, contando com uma população estimada de 93.759, havendo 
6.383 espíritas no município, 6,81% da população (IBGE, 2014). O 
movimento espírita de Jataí teve seu início nas primeiras décadas do 
século XX, com a fundação da primeira Casa Espirita, o Grêmio Es-
pirita Allan Kardec, em 1932. Esta Casa Espírita teria surgido através 
da união de algumas famílias que se reuniam para orar por familiares 
que teriam ido combater na Revolução de 1932 (MATOS; MATOS, 
2011). 

Atualmente o movimento espírita de Jataí conta com 21 Casas Es-
píritas que trabalham constantemente no sentido de auxiliar àqueles 
que necessitarem, através de atividades diversas como preparação e 
distribuição de sopas, palestras, bazares, aplicação de passes, atendi-
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mento espiritual entre outras atividades. A figura 02 mostra a distri-
buição espacial das Casas Espíritas de Jataí.

 

Figura 02: Localização das Casas Espíritas de Jataí.

Este movimento espírita de Jataí conta com uma instituição que 
atua no sentido de representar todas as Casas Espiritas municipais, que 
é o Conselho Espírita Local, entidade que tem como principais obje-
tivos: promover a união solidária e fraterna das Instituições Espíritas 
da cidade de Jataí e a unificação do Movimento Espírita Regional; pro-
mover o estudo e a difusão da Doutrina Espírita em seus três aspectos 
básicos: científico, filosófico e religioso e promover a prática da carida-
de espiritual, moral e material, à luz da Doutrina Espírita (CEL-Jataí, 
2014). 

Foram escolhidas duas Casas Espíritas para levantamento de algu-
mas informações sobre atendimento espiritual, o Centro Espírita Al-
lan Kardec, por se tratar de uma das Casas Espíritas de maior procura 
e atividades realizadas e o Lara Espírita Forças do Amor, por ser uma 
Casa onde são realizadas cirurgias espíritas. 

O Centro Espírita Allan Kardec situa-se na região central de Ja-
taí, sendo uma das mais antigas do município, contando com mais de 
50 anos de existência, onde são realizadas diversas atividades como 
grupos de estudos, trabalhos mediúnicos, atendimento espiritual, as-
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sistência a gestantes, Evangelização infantil com turmas de zero a 14 
anos e Mocidade Espírita.

Há uma sala específica para aplicação de passes, outra para o 
atendimento (tratamento). Nesta sala também acontecem as sessões 
mediúnicas, onde são feitas comunicações com o mundo espiritual 
através dos médiuns.

Nas reuniões de quinta-feira e domingo, as pessoas que chegam 
são triadas na entrada no sentido de saber se apenas querem partici-
par da reunião pública, participar de algum estudo que esteja sendo 
realizado, receber passes ou necessitam de atendimento espiritual. No 
caso de o interessado se manifestar pelo passe, receberá uma senha e 
no final da palestra proferida, serão convidados, através da numeração 
recebida, a adentrarem na sala específica para esta finalidade. Os inte-
ressados no atendimento espiritual são fichados (figura 03), recebem 
uma senha e também serão convidados após o encerramento da pales-
tra do dia, a adentrarem à sala específica para este tipo de atendimento. 

 

Figura 03: Ficha cadastral utilizada no Centro Allan Kardec para o atendimento espiritual.
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De acordo com levantamento realizado, o perfil daqueles que 
procuram o Centro Espírita Allan Kardec buscando atendimento es-
piritual mostra que a maioria trata-se de pessoas casadas (49,18%), do 
sexo feminino (60,66%) e com idade entre 21 a 40 anos (49,18%). Fo-
ram acompanhadas 122 pessoas que buscaram atendimento espiritual 
nas reuniões ocorridas às quintas-feiras e domingos. Vale ressaltar que 
neste levantamento apenas um interessado buscou atendimento espi-
ritual para um espírito desencarnado.

Já no Lar Espírita Forças do Amor existe um atendimento dife-
renciado, onde uma médium realiza consultas e cirurgias enquanto 
mantem-se em contato com o plano espiritual. Esses atendimentos 
são realizados em ambiente preparado para esta finalidade, onde a 
médium num primeiro momento analisa a pessoa que busca atendi-
mento e posteriormente indica onde se encontram os problemas re-
ferentes a cada indivíduo. Todos os dados são armazenados em fichas 
individuais e, caso seja necessária uma intervenção cirúrgica (espiri-
tual), esta será marcada em uma data posterior. A cirurgia ocorre sob 
a coordenação da médium, orientada espiritualmente. As atividades 
nesta casa tiveram início em 2013, no entanto, as cirurgias espirituais 
tiveram seu início em março de 2014. Juntamente ao atendimento físi-
co, faz-se, conforme a necessidade, atendimentos de energização sobre 
alguns pontos específicos, conforme indicado pela médium. Também 
se alia, conforme necessário, um tratamento de desobsessão, que é rea-
lizado normalmente em 9 sessões. Os procedimentos realizados visam 
o restabelecimento da saúde física do indivíduo necessitado, mas tam-
bém busca seu fortalecimento espiritual, motivo pelo qual se realizam 
sessões de desobsessão e de energização conjuntamente com alguns 
atendimentos.Ressalta-se que o tratamento visa, também, o fortaleci-
mento do indivíduo, muitas vezes preparando-o para uma intervenção 
cirúrgica tradicional.

No preenchimento das fichas de atendimento, não são utilizados 
termos técnicos, uma vez que os atendentes, todos voluntários, são 
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leigos. A figura 04 mostra como é preenchida a ficha da pessoa que 
procura atendimento nesta Casa Espírita.
 

Figura 04: Exemplo de ficha utilizada no Lar Espírita Forças do Amor (acervo pessoal)

Os atendimentos ocorrem toda quinta-feira, sendo realizados cer-
ca de 300 atendimentos toda semana, com pessoas não somente de 
Jataí, mas de muitos municípios da região e de outros estados quevêm 
em busca deste atendimento.Foi realizado um levantamento nas fi-
chas do Lar Espírita Forças do Amor, com a autorização dos dirigentes 
da casa, no sentido de traçar um perfil dos atendimentos realizados. 
O levantamento foi realizado por amostragem, analisando-se 210 fi-
chas aleatórias, conseguidas junto ao acervo de fichas da Casa Espí-
rita.Como as fichas não possuem muitas informações a respeito do 
indivíduo, como estado civil, ocupação, entre outras, foram utilizadas 
somente as informações constante na ficha, como data de nascimento, 
endereço, sexo e local (ais) onde foram realizadas as intervenções. Este 
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levantamento permitiu demonstrar que mais pessoas do sexo femini-
no procuram por atendimento (62,86%) do que as do sexo masculino 
(37,14%).Quanto à faixa etária, asde 31 a 40 anos e de 71 a 80 anos são 
as de maior incidência (17,40% e 14,29%, respectivamente).Dentre as 
210fichas analisadas, 1213 procedimentos cirúrgicos foram realizados, 
sendo os locais com maior incidência a coluna (11,38%) e a cabeça 
(8,66%). Quanto ao local de origem das pessoas que buscaram atendi-
mento na Casa Espírita estudada, 170 (80,95%) eram do município de 
Jataí, sendo 40 (19,05%) de outros municípios.

Considerações Finais

Neste levantamento, pode ser observado que várias Casas Espíri-
tas realizam algum tipo de atendimento no sentido de aliviar os males 
físicos do indivíduo, muitas vezes necessitando atuar na esfera espi-
ritual para conseguir benefícios na esfera física. Aplicação de passes, 
uso de água fluidificada, energização, desobsessão, cirurgias espirituais 
- muitas são as ferramentas utilizadas para se conseguir o objetivo de 
oferecer algum tipo de tratamento para as diversas doenças.

A procura por atendimento espiritual nas Casas Espíritas se man-
tém graças aos resultados que estes atendimentos proporcionam, ou 
então não mais haveria procura em tais locais. Diferentemente do que 
muitos julgam, o Espiritismo busca por meio de práticas como a cari-
dade e o amor ao próximo, a elevação moral do ser humano, seguindo 
em sua lida, as orientações de Jesus Cristo presente nos Evangelhos, 
como várias outras religiões o fazem.

O intuito deste trabalho foi demonstrar como a Doutrina Espírita 
pode contribuir com a saúde humana, atuando diretamente no corpo 
físico ou então no corpo espiritual, visando o restabelecimento da saú-
de daqueles que a procuram para sanar seus males, sejam estes físicos 
ou espirituais.
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