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As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se 
desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e 
confusas, mas que se precisam cada vez mais (...). O es-
tado dalma contemporâneo pede, reclama uma ciência, 
uma arte, uma religião de luz e de liberdade, que ve-
nham dissipar-lhe as dúvidas, libertá-lo das velhas ser-
vidões e das misérias do pensamento.

Léon Denis
O problema do ser, do destino e da dor



APRESENTAÇÃO

Este segundo volume da coletânea Ciência, Espiritismo e 
Sociedade é uma publicação conjunta da Associação Espí-
rita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (Aephus) 

e do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar do Espiritualismo Bra-
sileiro e Internacional (Interespírito), vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás (PUC-GO). Conta, ainda, com o apoio do 
Grupo de Pesquisa em Comunicação, Religiosidade e Sociedade 
da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Os textos aqui publicados foram apresentados no II Fórum de 
Pesquisa Filosófica e Social sobre o Espiritismo, realizado de 14 
a 16 de junho de 2019, em Goiânia. Assim, nesta edição, o leitor 
poderá ter acesso a uma diversidade de abordagens no campo das 
ciências da religião, nas quais o espiritismo aparece como objeto 
de estudo sob o olhar da literatura, da história, da linguagem, da 
sociologia e da educação. O objetivo é compreender práticas e 
princípios doutrinários espíritas dentro de uma perspectiva crí-
tico-descritiva a partir de ferramentas metodológicas oferecidas 
pelas ciências citadas.

Trata-se de um esforço que dá continuidade à primeira cole-
tânea no sentido de oportunizar ao público espírita e acadêmico 
um olhar mais atento sobre o saber espírita, na forma como ele é 
apreendido e se faz circular na sociedade. Esse olhar é resultado 
de uma interlocução entre a academia e esse movimento religio-
so, visando arejar as perspectivas de trabalho em ambos os con-
textos, minimizando as visadas preconceituosas que costumeira-
mente afetam essa interlocução.



Os textos foram agrupados por aproximação temática. Em Li-
teratura e Dramaturgia, os dois primeiros artigos discutem a obra 
literária do médium brasileiro Chico Xavier, sendo um deles fruto 
da tese de doutorado da autora, Ana Lorym Soares. O terceiro tra-
balho analisa, a partir do olhar da comunicação, a novela global 
Espelho da Vida, que tratou de alguns pressupostos doutrinários 
espíritas em seu enredo. 

Na área da Sociologia, Luiz Signates propõe um trabalho de 
pesquisa sobre o conceito de sociedade dentro do espiritismo. A 
sessão conta ainda com uma revisão bibliográfica que estuda prá-
ticas da Educação adotadas por Eurípedes Barsanulfo no Colégio 
Allan Kardec entre 1907 e 1918. Questões ligadas aos Direitos 
Humanos, especialmente no que dizem respeito aos das popula-
ções econômico e socialmente vulneráveis, são tratadas nos dois 
artigos seguintes.

As interlocuções com a Filosofia estão nos próximos três 
estudos. No primeiro, há o diálogo com a filosofia social, espe-
cialmente considerando-se o autor John Rawls, enquanto o se-
gundo traz uma discussão epistemológica a respeito dos diversos 
entendimentos sobre o materialismo. Já Diego Alberto de Souza 
Martins desenvolve o terceiro artigo a partir de um diálogo com 
Hannah Arendt e Immanuel Kant sobre a banalidade do mal e 
como ele chega ao movimento espírita. 

A interface com aspectos da Antropologia também se de-
senvolve a partir da discussão sobre o “mal” e a forma como o 
espiritismo entende a sua origem considerando o conceito de 
“evolução”. Por fim, os últimos dois trabalhos fazem uma análise 
dos discursos espíritas produzidos por ocasião da prisão do mé-
dium curador João de Deus, em Goiás, captados pelo jornalismo, 
e sobre as pessoas “índigo”, cujo termo circulou no movimento 
espírita sob diferentes óticas.



As autoras e os autores que se dispuseram a compartilhar 
seus estudos e reflexões deixam seus e-mails de contato para 
quaisquer interessados em aprofundar as discussões, discordar 
delas ou mesmo corroborá-las, a fim de que o conhecimento se 
desenvolva sem dogmas. A intenção é a de que anualmente uma 
coletânea seja disponibilizada ao público para que se construa uma 
tradição de pensar o espiritismo sem pretensões proselitistas ou 
de desqualificação, reforçando o propósito e o desejo de diálogo 
entre os campos.

Boa leitura!

As organizadoras
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1. 
O LIVRO COMO MISSÃO: CHICO 
XAVIER E A COLEÇÃO “A VIDA NO 
MUNDO ESPIRITUAL” (1944-1968)1

Ana Lorym Soares2

1 Este texto aborda questões desenvolvidas em profundidade na seguinte obra: SOA-
RES, Ana Lorym. O livro como missão: a publicação de textos psicografados no Brasil 
dos anos 1940 a 1960. Rio de Janeiro: Gramma,2018.
2 Doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Professora 
Adjunta do Curso de História da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/
Jataí). E-mail: analorym@gmail.com.
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Introdução

A história do espiritismo no Brasil, no século XX, confunde-se 
com a história de Francisco Cândido Xavier (1910-2002), po-
pularmente conhecido como Chico Xavier, pela sua atuação 

mediúnica e produção de livros por meio da psicografia. Foram mais 
de 400 livros originados da parceria dele com centenas de autores es-
pirituais e com várias editoras espíritas, especialmente, a editora da Fe-
deração Espírita Brasileira (FEB), gerando as obras de maior relevo de 
sua carreira. Vista de forma ampla, a literatura psicográfica de Chico 
Xavier está intimamente associada à ideia de produção de livros como 
missão, com significação especial no meio espírita, e a coleção A vida 
no mundo espiritual é o corpus que melhor encarna essa ideia.

Com efeito, neste texto aproximo-me da ideia de produção de li-
vros como missão buscando captá-la em pleno funcionamento quan-
do da elaboração e circulação das primeiras edições da coleção, escri-
ta pelo médium Chico Xavier e publicada pela Editora da FEB, entre 
1944 e 1968. A psicografia, enquanto regime de escrita, fornece um 
modelo de literatura lastreado no profuso uso dos gêneros, ao mes-
mo tempo que encarna e difunde um discurso religioso e um projeto 
institucional que, num dado momento, resolveu eleger o “livro” como 
veículo maior daquilo que se dizia ser uma “missão”. 

À medida que se analisa a obra literário-religiosa de Chico Xavier 
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em perspectiva global e em conexão com a tradição textual espírita, 
constata-se que a coleção A vida no mundo espiritual representa um 
ponto de inflexão na prática letrada psicográfica, configurando, em 
larga medida, a linguagem, o tipo de autoria mediúnica e a relação 
com os textos psicográficos como se conhece hoje. Para tanto, ela foi 
objeto de um cuidadoso projeto de propaganda doutrinária, tornado 
possível graças a condições de possibilidades internas e externas ao 
universo espírita, conforme se apresentava em meados do século XX 
no Brasil. 

Chico Xavier, FEB e a publicação 
de obras espíritas no Brasil 

 
Chico Xavier surgiu na cena editorial brasileira ao publicar sua 

obra inaugural Parnaso de além-túmulo, em 1932, pela Editora da FEB. 
Trata-se de uma coletânea de poemas que em geral tematizam a morte 
e o que advém dela, no “Além”. Os poemas denotam estilos de diferen-
tes escolas literárias (com ênfase para o romantismo e parnasianismo) 
e apresenta como autores espirituais poetas brasileiros e portugueses, 
na maior parte, já amplamente reconhecidos pela sua atuação literá-
ria. Entre eles, os brasileiros: Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Olavo 
Bilac, Castro Alves e Casimiro de Abreu; os portugueses: Guerra Jun-
queiro, Antero de Quental, Júlio Diniz e João de Deus, cujo poema 
“Parnaso de Além-Túmulo”, serviu de título à coletânea, que teve su-
cesso imediato.

Nesse momento, a FEB já havia publicado obras de vários auto-
res nacionais e estrangeiros, alguns já com destacada aceitação en-
tre o público leitor, ao ponto de receberem reedições, como é o caso 
dos romances mediúnicos A vingança do judeu, Na sombra e na luz 
e Redenção, sendo o primeiroda médium russa Vera Kryshanovskaia 
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(1861-1924),3e os demais da médium mineira Zilda Gama (1878-
1969).4 No primeiro caso, a obra foi originalmente publicada em 1890, 
na Inglaterra e atribuída ao espírito do poeta satírico inglês Jhon Wil-
mot (1647-1680), Conde de Rochester. No Brasil, A vingança do judeu 
foi publicada pela FEB em segunda edição nos anos 1920. No segundo 
caso, os livros Na sombra e na luz e Redenção, respectivamente publi-
cados em 1923 e 1931, integram uma coleção de romances históricos 
atribuídos ao espírito do famoso escritor francês Victor Hugo, que em 
vida, aproximou-se dos estudos e fenômenos espirituais em sessões 
que realizava na companhia de familiares e amigos (HUGO, 2018). 

Além de romances, a FEB publicava desde o final do século XIX, 
livros doutrinários, em geral, obras de não-ficção de autores brasilei-
ros como Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Saião, Carlos Imbassahy; 
e as traduções de autores como Léon Denis, Camille Flammarion, 
Jean-Baptiste Roustang e, sobretudo, Allan Kardec. Mas também, li-
vros não espíritas, classificados em seu catálogo como “Obras Alheias”. 
Neste caso, tratava-se de uma rubrica que abrigava desde livros espíri-
tas ou espiritualistas, publicados por outras editoras; livros diversos de 
moral religiosa (sobretudo católicos); livros de referência (dicionários 
e gramáticas de línguas vernácula e estrangeiras); até obras que abor-
davam assuntos gerais, como psicologia e homeopatia. 

Ao longo dos anos 1940, contudo, notamos uma guinada na li-
nha editorial da FEB, que passou a focalizar as publicações espíritas, 
sobretudo psicografadas, em detrimento das “obras alheias”, que dei-

3 A médium Vera Kryshanovskaia teria publicado mais de uma centena de livros de 
autoria ou inspirados pelo espírito J. W. Rochester. No Brasil, entre seus livros mais 
famosos estão: A vingança do judeu, O Chanceler de ferro, A noite de São Bartolo-
meu e Heculanum. Todos inicialmente publicados pela FEB, mas atualmente editados 
por variadas editoras espíritas ou espiritualistas.
4 A coleção de romances históricos escritos por Zilda Gama atribuídos a Victor Hugo 
são: Na Sombra e na Luz (1923), Redenção (1931), Do Calvário ao Infinito (1944), 
Dor Suprema (1945), Almas Crucificadas e O Solar de Apolo (1946). Todos trazem 
temáticas espíritas e espiritualistas e foram publicados pela FEB. 
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xaram de existir como uma rubrica definida dentro do Catálogo da 
Editora da FEB. A parir daí, observamos  as definições dos contornos 
de um  programa editorial que buscava sedimentar uma identidade, 
fornecendo um horizonte de leituras desejado ao leitor espíritano Bra-
sil, contando com uma variedade de obras espíritas, mas fundamen-
talmente, lastreado pelas obras de Allan Kardec e Chico Xavier. Vale 
apontar que esse projeto seguiu em sentido diverso do recomendado 
no Catálogo Racional, que Kardec elaborou em 1869. Neste catálogo, 
encontram-se listadas obras espíritas e não espíritas, religiosas e não 
religiosas, favoráveis ou contrárias ao espiritismo, mas também, obras 
de gêneros literários variados. Percebe-se, no caso de Kardec, a inten-
ção de fomentar ao leitor espírita acesso a um amplo repertório de 
leituras e não setorizar suas preferências, reduzindo-as a livros e perió-
dicos confessionais (KARDEC, 2004). 

A guinada observada em relação às publicações da FEB deve ser 
compreendida, porém, dentro de um quadro maior que envolve um 
pensamento estratégico para os campos institucional, editorial e reli-
gioso, de forma mais ampla, convergentes com o momento histórico 
no qual a entidade espírita estava inserida. No início dos anos 1940 a 
FEB se deparava com alguns desafios frente aos referidos campos. Ins-
titucionalmente era necessário que a FEB se colocasse e fosse reconhe-
cida como representante do movimento espírita no Brasil, de modo 
a atuar mais enfaticamente na defesa de suas práticas junto à justiça, 
visto que nesse período seus membros sofriam vários processos, ten-
do sido acusados de prática ilegal da medicina ou charlatanismo, e a 
própria FEB chegou a ser impedida de realizar suas atividades. O ce-
nário das edições no Brasil passava por um momento de aquecimento, 
as possibilidades nesse setor alargavam-se sensivelmente, permitindo 
a ampliação da produção e comercialização de edições no mercado 
interno; e os administradores da FEB à época enxergaram nesse um 
momento imperdível para a demarcação de uma identidade e um ni-
cho editorial específico. Já no âmbito religioso, o espiritismo precisava 
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se afastar, de certo modo, das referências católicas para reforçar sua 
especificidade frente ao campo religioso brasileiro, de modo a ser con-
cebida como uma opção religiosa clara no país. Com efeito, o projeto 
editorial que a FEB sistematizou nos anos 1940 respondia, de forma 
mais direta e articulada, a esses três aspectos. 

 Nessa conjuntura, os livros de Chico Xavier foram o ingre-
diente que catalisou o projeto editorial da FEB, ao fornecer um volu-
me crescente de obras que, em geral, representavam grande sucesso de 
livraria e de crítica. Parnaso de além-túmulo já estava na quinta edição 
em 1945, tendo posto em circulação 22 mil exemplares. Os números 
ostentados por Chico Xavier nesse quesito, aproximam-se dos escri-
tores mais exitosos do mercado editorial da época. José Lins do Rego, 
por exemplo, entre 1932 e 1943, publicou sete livros, com algumas ree-
dições, contabilizando, em termos de tiragem, números praticamente 
idênticos aos da obra inaugural de Chico Xavier, com média 4,42 e 
4,4 milhares de livros por tiragem respectivamente. A analogia pode 
ser observada entre os resultados desses dois autores, como se pode 
conferir nas tabelas abaixo: 

Tabela 1 – Dados editoriais de 
Parnaso de Além-Túmulo entre 1932 e 19455

Edição Editora Ano Tiragem
1ª FEB 1932 2 mil
2ª FEB 1935 5 mil
3ª FEB 1939 3 mil
4ª FEB 1944 6 mil
5ª FEB 1945 6 mil

5 Para maiores informações conferir:SOARES, 2018.
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Tabela 2 – Dados editoriais da obra de José Lins 
do Rego entre as décadas de 1930 e 19406

Obra/Edição Editora Ano Tiragem
Menino de Engenho (1ª edição) Andersen 1932 2 mil

Doidinho (1ª edição) Ariel 1933 2 mil
Menino de engenho (2ª edição) José Olympio 1934 5 mil

Bamguê (1ª edição) José Olympio 1934 10 mil
Moleque Ricardo (1ª edição) José Olympio 1935 3 mil

Usina (1ª edição) José Olympio 1937 5 mil
Doidinho (2ª edição) José Olympio - 4 mil

Pedra bonita (1ª edição) José Olympio 1938 -
Fogo morto (1ª edição) José Olympio 1943 -

Pode-se dizer que o sucesso de Parnaso de além-túmulo foi ime-
diato dentro e fora do meio espírita. A imprensa periódica da época 
publicou várias matérias sobre a coletânea, apresentando opiniões e 
pareceres de críticos literários e leitores em geral acerca da autentici-
dade das autorias atribuídas aos poetas famosos e falecidos. O jornal 
O Globo, do Rio de Janeiro, manteve em 1935 um repórter correspon-
dente na cidade natal de Chico Xavier, no interior de Minas Gerais, 
para investigar a sua psicografia e cobrir as sessões públicas em que o 
jovem médium recebia caravanas de curiosos e estudiosos interessa-
dos nas suas faculdades psicográficas (SOARES, 2018, p. 11-34).

Em 1944 os livros psicografados de Chico Xavier voltaram a ser 
notícia. As páginas dos principais jornais do país divulgavam o “sen-
sacional caso das obras de Humberto de Campos”. O motivo foi o pro-
cesso judicial que a família do escritor movia contra Chico Xavier e 
sua editora, exigindo que a justiça determinasse a autoria dos textos 
que desde 1937 eram publicados por meio da parceria mediúnica de 

6 Dados coletados de HALLEWELL, 2012, p. 483-487.
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Xavier e Humberto de Campos, falecido em 1934. Mais uma vez as 
obras psicografadas viraram tema de debate de críticos literários, e 
agora também, de pastores evangélicos, médicos psiquiatras e juízes, 
que eram convidados pelos jornais a emitirem pareceres sobre o caso. 
Humberto de Campos, escritor de grande apelo público durante sua 
vida, teria ditado ao médium mineiro várias obras, entre elas: Crônicas 
de Além-Túmulo; Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho; Re-
portagens do Além; e Lázaro Redivivo. A série Humberto de Campos 
vendeu até hoje quase 2 milhões de livros,provavelmente mais do que 
as obras escritas em vida, mesmo que se admita nele um dos poucos 
best-sellers que o Brasil conheceu durante os anos 1920 e 1930, como 
registrou Laurence Hallewell (2012, p. 481-483). 

Quando Chico Xavier entrou em cena, atraindo interesse e publi-
cidade como nunca antes para as publicações espíritas e para o espiri-
tismo no Brasil, o projeto de produzir livros como missão encabeçado 
pela FEB se tornou mais reconhecível e passou a ser justificado em 
termos espirituais e religiosos dentro do movimento espírita. 

 
A coleção A vida no mundo espiritual 
e o livro espírita como missão

Com a publicação dos primeiros livros da coleção A vida no mun-
do espiritual a ideia de produzir livros como missão ficou mais clara 
e consolidada dentro do movimento espírita brasileiro liderado pela 
FEB. Entretanto, quais circunstâncias possibilitaram o nascimento 
dessa coleção? Quem foram os responsáveis por levar adiante esse pro-
jeto? De que modo esse propósito foi posto em andamento? De que 
maneira, efetivamente, um conjunto de livros, inseridos numa coleção, 
poderia contribuir para tal missão?

Quando se pensa no termo “coleção”, em sentido editorial, supõe-
se um conjunto de textos sobre temas considerados homogêneos 
pelo editor. Essas publicações, embora distintas, são ligadas entre si 
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por um título comum que as engloba em uma sequência e por um 
responsável (singular ou coletivo) que as coordena, obedecendo, em 
geral, normas editoriais que regem o formato, a capa, as ilustrações e 
que lhes fornecem um caráter de unidade (FARIA e PERICÃO, 2008, 
p. 175). Trata-se, portanto, de uma classe específica de edições que tem 
sua emergência, como identifica Isabelle Olivero, atrelada ao contexto 
europeu do século XIX, visto que esse período proporcionou, ao mesmo 
tempo, a formação de uma comunidade de leitores em proporções 
anteriormente desconhecidas, em decorrência da “universalização da 
alfabetização”, da introdução de inovações técnicas no meio editorial 
e no setor gráfico, que possibilitou a oferta ao público consumidor de 
novos e variados formatos a um custo menor; e do aparecimento de 
ideologias e projetos culturais que viam no livro o veículo ideal para a 
sua propaganda e difusão (OLIVERO, 1999).

A coleção A vida no mundo espiritual é formada por 13 livros, em 
sua maioria, romances que descrevem a vida no “Além”, em diferentes 
possibilidades. Tal como o primeiro livro de Chico Xavier, boa parte 
dos livros componentes da coleção apresentaram resultados expressi-
vos que ajudaram a dinamizar o projeto editorial da Federação Espírita 
Brasileira.
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Tabela 3 – Dados gerais das edições da coleção 
“A vida no mundo espiritual” (até 31/12/1969)7

Número na 
ordem de 

publicações de 
Chico Xavier

Ano de 
publicação

Título Total de 
edições

Total de 
exemplares

19 1944 Nosso lar 10 100 mil
20 1944 Os mensageiros 6 55 mil
21 1945 Missionários da luz 7 56 mil
24 1946 Obreiros da vida 

eterna
7 45 mil

31 1947 No mundo maior 4 45mil
37 1949 Libertação 4 45 mil
51 1954 Entre a terra e o céu 4 35 mil
53 1955 Nos domínios da 

mediunidade
4 40 mil

56 1957 Ação e reação 3 35 mil
60 1958 Evolução em dois 

mundos
2 30 mil

61 1960 Mecanismos da 
mediunidade

2 20 mil

77 1963 Sexo e destino 2 25 mil
93 1968 E a vida continua... 2 15 mil

Desses livros, três foram psicografados em parceria com o mé-
dium e amigo de Chico Xavier, Waldo Vieira: Evolução em dois mun-
dos, Mecanismos da Mediunidade e Sexo e Destino. São justamente 
esses três os que mais destoam do conjunto, pela forma e pelo conteú-
do. Posteriormente Vieira rompeu com Chico Xavier e com o espiri-
tismo para criar uma nova filosofia religiosa: a conscienciologia, com 
numerosos seguidores.

7 Para maiores informações conferir: SOARES, 2018, p. 134.
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Quanto à coleção, ela nasceu, no dizer de Chico Xavier, em carta 
de 12 de outubro de 1946, como a materialização de um projeto geri-
do por “autoridades espirituais” desejosas de despertar os leitores para 
“aspectos da vida que nos espera no ‘outro lado’”.

Noto, contudo, que Emmanuel [considerado guia espiritual 
de Xavier], desde fins de 1941, se dedica, afetuosamente, aos tra-
balhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de 
“algumas autoridades espirituais” que estavam desejosas de algo 
lançar em nosso meio, com objetivos de despertamento. Falou-me 
que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer as-
pectos da vida que nos espera no “outro lado”, e, desde então, onde 
me encontrasse, via sempre aquele “cavalheiro espiritual”, que 
depois se revelou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Assim, 
decorreram quase dois anos, antes do “Nosso lar” (XAVIER apud 
SCHUBERT, 1998, p. 97). 

Segundo confidenciou Chico Xavier ao correspondente, amigo e 
editor Francisco Wantuil de Freitas, os livros do espírito André Luiz 
(designado pela FEB como autor da coleção) derivaram de um pro-
jeto maior de “autoridades espirituais” que viam, naquele momento, 
o tempo exato de proceder à revelação acerca de realidades que, su-
postamente, estariam no “Além”. Ao espiritismo brasileiro caberia essa 
tarefa e o veículo escolhido para levar a público o que foi qualificado 
como “despertamento” foi a coleção de livros psicografados por Chico 
Xavier. Ao acompanhar as notícias veiculadas na revista Reformador, 
nota-se que era comum manifestações de defesa da missão dos livros 
da coleção:

Chega de silêncio. O livro de André Luiz – “Nosso lar” – está 
revelando coisas novas para nós. Divulgar não é discernir. Chegou 
o momento psicológico para rasgar mais um pouco do véu que 
envolve o nosso espírito. As revelações de André Luiz são oportu-
nas; tem muito de inédito que deixou de ser transmitido por Allan 
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Kardec por não ser aquela época a oportunidade desejável para 
este fim. [...] O Espírito que ditou o livro dá-nos todas as provas 
de estar de posse de grande esclarecimento espiritual. Emmanuel, 
na apresentação dessa obra, avisa-nos que não nos surpreendamos 
com as coisas novas que o livro encerra. [...] Podemos dizer que 
“Nosso lar” representa o início de uma nova era para o Espiritis-
mo. André Luiz foi o escolhido para revelar-nos essas belezas, am-
parado pela força espiritual desse grande Emmanuel (CALHAU, 
1945, p.82).

Logo, a coleção surgiu imbuída de uma missão que transcendia a 
vida material e se projetava no “Além”, segundo justificativa registrada 
no Catálogo geral das 100 primeiras obras de Francisco Cândido Xa-
vier, trabalho cujos organizadores, membros da Comissão de Divul-
gação do Livro Espírita, dividiram os textos do médium por gênero e 
por espécie, esta última em função do teor doutrinário. Nesse sentido, 
registraram que “os romances de André Luiz pertencem à espécie de 
obras reveladoras, pois desvelam aspectos e revelam minúcias da vida 
espiritual, já constantes da codificação, mas aprofundadas ou minu-
denciadas pelo autor” (IBSEN e IBSEN, 1979, p. 03).

Embora se propagasse no meio espírita que a coleção fosse con-
sequência de um projeto de “despertamento” cuja origem remetia ao 
“Além”, seria necessária, para a sua concretização na Terra, a interven-
ção humana, através da transformação de um ideal doutrinário em um 
conjunto de livros dispostos em coleção. Em termos organizacionais, o 
principal responsável pelo projeto de produzir livro espírita como mis-
são foi Antônio Wantuil de Freitas. Ele iniciou suas atividades na FEB 
em 1936, como gerente da revista Reformador, e, a partir de 1943, se 
tornou presidente da instituição, permanecendo nessa função até 1970. 
Segundo seu biógrafo (e amigo) Indalício Mendes, quando Wantuil de 
Freitas assumiu o cargo, a FEB apresentava deficiências financeiras que 
a impediam de reeditar várias obras doutrinárias, como as de Allan 
Kardec, já esgotadas. Por sua vez, tanto os livros quanto a revista Refor-
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mador eram editados, porém com altos custos, impressos fora da FEB 
e com qualidade aquém da desejada. Diante dessa conjuntura, Wantuil 
teria elaborado um plano para a instalação do Departamento Editorial 
da Federação, que não foi imediatamente apoiado por parte do grupo. 
Ele teria então conseguido com recursos próprios, sobretudo, e ajuda 
de correligionários como Frederico Figner8 e Manoel Jorge Gaio,9 ini-
ciar as obras do parque gráfico da FEB, em 1946 (MENDES,1976, p. 
131). O parque gráfico ficaria conhecido na época, entre os espíritas 
ligados à FEB, como a Casa do Livro Espírita.

 Controverso, bastou ocupar a presidência para que Wantuil de 
Freitas fosse visto ora como grande líder, prático e empreendedor, ora 
como intransigente, mercantilista e deturpador da doutrina de Kardec. 
Entretanto, a despeito de seu desempenho considerado paradoxal, foi 
ele o principal protagonista na criação e sustentação da crença na mis-
são da FEB de fabricar livros, como nunca antes. Para tanto, ele soube 
conjugar vários ingredientes fulcrais para o sucesso do projeto que en-
cabeçou: o aprendizado como membro da equipe editorial da FEB, du-
rante mais de sete anos; o conhecimento doutrinário-religioso domi-
nante historicamente na instituição;10 a experiência de administrador 
obtida à frente dos próprios negócios na indústria farmacêutica (que 
provavelmente lhe rendia bons resultados financeiros, visto que por 

8 Frederico Figner foi um imigrante tcheco, de origem judaica que desenvolveu suas 
atividades empresariais no setor da tecnologia, comercializando fonógrafos. Foi pro-
prietário da Casa Edison (primeiro estúdio de gravação e varejo de discos de cera do 
Brasil, em 1900), estabelecida na Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, e que lhe rendeu uma 
situação financeira confortável. Tornou-se espírita e frequentou a FEB até sua morte 
em 1947.
9 A família Gaio, estabelecida no Rio de Janeiro, criou em 1932, nessa cidade, a Fun-
dação Espírita Marietta Gaio, que funciona até hoje. Ela também auxiliava a Chico 
Xavier em suas atividades de assistência em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Quanto à 
atividade econômica da família, não foi possível identificar. 
10 Nesse ponto me refiro ao viés mais acentuadamente religioso que marcou a condu-
ção da FEB e a admissão de elementos da obra de Jean Baptiste Roustaing, o que foi 
motivo de conflitos entre os praticantes da doutrina espírita, no Brasil, desde o final do 
século XIX.  
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volta dos quarenta anos de idade, ele pôde se afastar dos negócios pri-
vados, deixando-os sob a incumbência dos filhos, a fim de se dedicar 
exclusivamente e, sem salário, às atividades administrativas da FEB); 
a parceria quase exclusiva com Chico Xavier, que durante as décadas 
1940, 1950 e 1960, trouxe grandes sucessos de livraria para a institui-
ção; o “capital social” e o “capital simbólico” acumulados ao defender, 
com sucesso, a FEB diante de vários embates judiciais que ameaçavam 
a continuidade das atividades religiosas da instituição; e um enorme 
senso de oportunidade, que o permitiu enxergar, no contexto dos anos 
1940, no Brasil, um “campo de possiblidades” para a concretização do 
seu “projeto”. 

Registram os relatórios apresentados pelo Presidente da Fe-
deração Espírita Brasileira à antiga Assembleia Deliberativa, em 
1946, 1947 e 1948, as “démarches” efetuadas para a ampliação da 
editora febiana. (...) Em 1945, foi estudada a localização do Depar-
tamento Editorial na zona industrial de São Cristóvão (...). 

Finalmente, aos 9 de Setembro de 1948, faz vinte anos por-
tanto, entraram, ali, em funcionamento, as máquinas impressoras, 
dando início ao período áureo da divulgação do livro e a incre-
mentação da propaganda em geral. (...). No correr desse mesmo 
Exercício social [julho de 1948 e junho de 1949], compraram-se 
várias máquinas gráficas, e em pouquíssimo tempo múltiplos be-
nefícios se fizeram sentir em todo o Brasil e mesmo no estrangeiro, 
redundando indiretamente no crescimento do movimento assis-
tencial, não apenas da FEB, como também de inúmeras outras As-
sociações espiritistas.Em 1949/50, a Diretoria da Casa de Bezerra 
[FEB] adquiria mais cinco prédios (...), todos ligados à sua antiga 
propriedade, bem como nova impressora automática, de grande 
produção.Já em 1951, o Presidente apresentava aos membros da 
Assembleia Deliberativa a ideia de futuramente levantar-se, na es-
quina de Figueira de Melo com Souza Valente, um edifício de oito 
ou mais pavimentos. (...).

Quis, entretanto, Ismael [considerado guia espiritual da FEB] 
que a esse mesmo Presidente [Antônio Wantuil de Freitas] fôsse 
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delegada a tarefa árdua e espinhosa de materializar, mais tarde, 
esse mero sonho de 1951. (...).

Agora, em Junho de 1968, com o término das ampliações, 
que podem ser apreciadas por quantos transitam pela rua Figueira 
de Melo, as futuras Diretorias da Casa de Ismael terão possibili-
dade, por muito e muitos anos, de dar plena expansão à obra do 
Livro espírita, de molde a acompanhar, pari-passu, a marcha pro-
gressiva do Espiritismo no Brasil, havendo ainda, caso necessário, 
o recurso de construírem mais três pavimentos sobre o prédio ora 
acabado (L. C., 1968, p. 19-20).

Foi, portanto, esse engenheiro farmacêutico mineiro, o líder da 
equipe responsável por transformar um ideal filosófico-religioso em 
um conjunto de estratégias editoriais que acabaram por reforçar não 
só a hegemonia do seu grupo no movimento kardecista brasileiro, mas 
também consolidar um corpus textual que seria visto como referencial, 
dentro e fora do âmbito espírita. Mas Wantuil não fez tudo sozinho. 
Em relação, por exemplo, ao trabalho de revisão e edição das obras 
da coleção, ele contava com o auxílio doméstico da esposa e do filho, 
que, segundo informou sua ex-secretária, Rúbia da Costa Guimarães, 
chegavam a varar noites revisando os textos.11 Junto com o presidente, 
Wantuil, atuavam também o ex-presidente da FEB, Manuel Quintão, 
que editara o livro inaugural de Xavier, em 1932; o jornalista Ismael 
Gomes Braga12, que a partir da segunda metade dos anos 1940 assu-

11 Em entrevista concedida a mim, em dezembro de 2013, Rúbia Guimarães, funcio-
nária da FEB desde 1956, tendo sido, inclusive, secretária do presidente Wantuil de 
Freitas, informou que somente em 1970 a FEB passou a dispor de editores profissionais 
para a realização das atividades de editoração. 
12 O mineiro, Ismael Gomes Braga (1891-1969), foi jornalista e professor de línguas 
antigas e modernas. Junto com seu colega espírita, Porto Carreiro Neto, foi grande 
divulgador do esperanto. Na FEB, foi membro da direção, redator da revista Reforma-
dor, diretor do Departamento Editorial. Ele foi um dos maiores auxiliares de Wantuil 
de Freitas da defesa da ideia de produção de livro espírita como missão, no contexto 
da FEB.
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miu a chefia “dos escritórios da Livraria” (XAVIER apud SCHUBERT, 
1998, p. 196-197) e dividia com Wantuil a incumbência de editar a re-
vista Reformador; e o professor Porto Carreiro Neto13, que era médium 
e divulgador do esperanto. Segundo demonstrou Chico Xavier em sua 
correspondência, outros companheiros de fé poderiam, por algumas 
circunstâncias específicas, participar desse processo.

Considerações finais

Por materializar e divulgar intervenções que teriam sido origi-
nadas no mundo espiritual, por consolidar uma cultura doutrinária 
própria no Brasil e por instituir uma relação inédita com textos psi-
cografados, a obra de Chico Xavier merece atenção e respeito. Como 
se notou neste texto, a coleção A vida no mundo espiritual que, por 
exemplo, pôs em circulação uma obra de grande impacto doutrinário 
e comercial como Nosso lar, teve um papel central na conformação do 
discurso institucional em defesa da ideia de produzir livros psicogra-
fados como missão. E Chico Xavier, médium prolífico que era, foi um 
dos trunfos para essa empreitada, administrada em termos materiais 
pelo presidente da FEB à época, Wantuil de Freitas. Hoje, o nome de 
Wantuil no meio espírita e, principalmente fora desse universo confes-
sional, é praticamente desconhecido. Enquanto que a figura de Chico 
Xavier, não somente pelas obras publicadas, mas pelas ações posterio-
res que realizou (assistência a necessitados e sessões públicas de “me-
diunidade de consolação”) se tornou cada vez mais célebre no Brasil. 
E isso demonstra, de certa forma, o quão bem feita foi a tarefa inicial 

13 Luís da Costa Porto Carreiro Neto (1895-1964), pernambucano de nascença, radi-
cou-se na década de 1920 no Rio de Janeiro, onde se formou na Escola Nacional de En-
genharia. Foi livre docente em Química Industrial pela Escola Nacional de Engenharia 
e catedrático de Química Inorgânica na Escola Nacional de Química, da Universidade 
do Brasil. Além disso, foi dicionarista, poliglota e divulgador do esperanto. Na FEB, 
atuava como tradutor, fazia parte da diretoria e representava o Estado do Pernambuco 
no Conselho Federativo Nacional. 
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de projetar a imagem de Xavier associada à renovação doutrinária pela 
via de obras psicografadas.

Se inicialmente Chico Xavier se tornou conhecido por associar 
sua psicografia a nomes reconhecidos da cena literária, ao final do pro-
cesso que chamo de projeto de construção de livros como missão, a 
relevância dos nomes se inverte. A partir dos anos 1960, quando se 
findou o trabalho em parceria com Wantuil de Freitas, Chico Xavier 
passou a servir de etiqueta para qualificar os textos, já sendo ele mes-
mo, o grande nome da literatura psicográfica no país.

Em setembro de 1947, o jornalista Ismael Gomes Braga (sob pseu-
dônimo Lincoia Araucano), registrou nas páginas de o Reformador 
que: 

Assim, já se pode prever a obra traçada pelos nossos Maiores 
para o futuro, confirmando com fatos positivos as comunicações 
que declararam ter que nascer no Brasil a nova civilização cristã 
no mundo. Nos primeiros tempos essa obra será exclusivamente 
do livro e só mais tarde, com mais ampla divulgação da rádio-te-
levisão e sua aplicação à propaganda da Doutrina, irá passando à 
pregação pelo rádio, em escala mundial e numa língua neutra e 
comum de todos. Por enquanto temos que aumentar e melhorar 
sempre a produção do livro espírita em português e Esperanto, 
porque o livro ainda é o nosso missionário que leva a palavra aos 
lares (ARAUCANO, 1947, p. 20).

Ao se referir ao livro como missionário que leva a “palavra” aos 
lares, Ismael Gomes Braga (um dos grandes articuladores do projeto 
do livro espírita na FEB) atribui a esse objeto exatamente o sentido eti-
mológico da palavra “missão”, relacionado ao “ato de enviar”, de emi-
tir algo ou alguém a algum lugar.  Significado plenamente condizente 
com a postura apostólica da Igreja que, por encarnar um papel abso-
lutizante de “religião verdadeira e universal”, criara o expediente da 
“missão” para fazer transpor a sua mensagem de uma universalidade 
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potencial a uma universalidade atual e histórica (GASBARRO, 2006).  
Assumindo o papel de herdeiros de um cristianismo primitivo, os es-
píritas acreditavam na “missão” como procedimento de disseminação 
e de universalização de um conjunto de práticas e de discursos. Nesse 
sentido, caberia ao livro, mais do que qualquer outro meio, a possibi-
lidade de “atuar a distância”, porque teria entrada franqueada nos lares 
que o pudessem adquirir. No Brasil, o contato se daria mediante as 
edições em língua portuguesa e, no mundo, prioritariamente através 
das edições em esperanto, a língua neutra internacional. Nota-se, com 
efeito, que essa referência ao livro espírita põe de manifesto o investi-
mento da FEB na construção de uma imagem idealizada do produto 
que sustentava, em larga medida, todo o movimento espírita brasileiro. 
E a coleção A vida no mundo espiritual, que nasceu da psicografia do 
Chico Xavier e ganhou contornos materiais pela gestão dos dirigentes 
da FEB, cumpriu em larga medida o papel de veículo dessa missão 
espírita, tal como se pretendeu mostrar, em linhas gerais, neste texto. 
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Introdução

Francisco Cândido Xavier psicografou pouco mais de quatro-
centas obras atribuídas a um número expressivo de espíritos 
desencarnados, conforme o paradigma espírita. De sua lavra 

mediúnica constam autores espirituais brasileiros e portugueses. Ha-
veria algum índice linguístico na psicografia de Xavier que permitiria 
identificar a lusitanidade dos autores espirituais que escreveram por 
suas mãos, distinguindo-os de seus pares brasileiros?

Neste estudo, pretendemos apresentar um recorte nessa singular 
massa crítica que remete a uma sutileza cultural performática da psi-
cografia de Chico Xavier, inserta no âmbito da filosofia da linguagem, 
que realça o caráter de excelência geralmente atribuído à mediunidade 
xavieriana em uma expressiva performance cultural relacionada à in-
dagação apresentada, motivadora deste trabalho.

Para tanto, utilizaremos da conceituação de um dos principais 
teóricos da performance cultural e artística, Richard Schechner, assim 
como nos serviremos também de pesquisadores ligados ao campo da 
filosofia da linguagem, como Ferdinand de Saussure e Claudio Ferreira 
Costa. Do campo filosófico, este estudo se servirá da historiografia do 
pesquisador e professor Danilo Marcondes para contextualizar o pen-
samento dos filósofos da linguagem selecionados para este trabalho.

Estabeleceremos, ainda, o diálogo entre esses autores e a episte-
mologia espiritista sistematizada por Allan Kardec, além de autores 
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psicografados por Chico Xavier, como André Luiz e Humberto de 
Campos, para estabelecer a interdiscursividade epistêmica entre o es-
piritismo e os campos do conhecimento selecionados.

Como metodologia científica, utilizaremos a pesquisa bibliográfi-
ca. A partir do dialogismo epistemológico entre os autores elencados, 
pretendemos apresentar, descritiva e analiticamente,o que sugere su-
til índice de lusitanidade na fenomenologia mediúnica em torno de 
Francisco Cândido Xavier como resposta à indagação que problema-
tiza este estudo.

Mediunidade e performance

As últimas décadas do século passado viram emergir um 
novo campo de estudos bastante fecundo em suas possibilidades 
hermenêuticas. Conhecida sob a designação de Performances 
Artísticas e Culturais, a área tem como teóricos basilares de suas 
proposições o norte-americano Richard Schechner e o escocês Victor 
Turner. O primeiro deles migrou de sua formação de origem, o teatro, 
para as pesquisas que conduziram à conceituação e à taxonomia em 
torno da novel área de pesquisa:

Certos eventos são performance e outros um pouco menos. 
Existem limites para o que “é” performance. Mas quase tudo que 
existe pode ser estudado “enquanto” performance. Algo “é” per-
formance quando os contextos histórico e social, a convenção, o 
uso, a tradição, dizem que é. Rituais, jogos e peças, e os papéis da 
vida cotidiana são performances porque a convenção, o contexto, 
o uso, e a tradição assim dizem. Não se pode determinar o que “é” 
performance sem antes se referir às circunstâncias culturais espe-
cíficas. Não existe nada inerente a uma ação nela mesma que a 
transforme numa performance ou que a desqualifique de ser 
uma performance. A partir da perspectiva do tipo de teoria da 
performance que proponho, toda ação é uma performance. Mas 
da perspectiva da prática cultural, algumas ações serão julgadas 
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performances e outras não; e isto varia de cultura para cultura, 
de período histórico para período histórico (SCHECNER, 2006; 
grifos nossos).

A vasta bibliografia espírita que surgiu a partir da publicação de 
O livro dos espíritos em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec (2005), 
insere-se no contexto apresentado por Richard Schechner para a ca-
racterização do que é performance. A história da ação mediúnica que 
antecipa a performance do médium Francisco Cândido Xavier está 
imersa num processo histórico e cultural que é muito bem estudado 
e descrito pelo filósofo espírita, Herculanos Pires (1979), em sua obra 
O espírito e o tempo, em que ele apresenta o percurso antropossocioló-
gico preparatório do advento da fenomenologia mediúnica em bases 
kardequianas.

A análise de um recorte rápido de faceta específica em torno da 
mediunidade de Francisco Cândido Xavier vai caracterizar-se, pois, 
no contexto do presente trabalho, como uma abordagem de natureza 
performática cultural. A sua vasta produção enfeixada em pouco mais 
de 400 volumes de uma modalidade de escrita ainda sui generis para 
os padrões cientificistas da contemporaneidade justifica a sua plena 
inserção nos campos de pesquisa referenciados neste estudo.

O vasto campo aberto desde os estudos iniciais de Allan Kardec 
insere o espiritismo em toda a dimensão conceitual schechneriana 
para a performance. Ao compor o edifício doutrinário com seus es-
critos, a partir do fenômeno a que denominou psicografia (KARDEC, 
2012, p. 256), o sistematizador da doutrina espírita descortinou a pos-
sibilidade de futuras performances no campo psicográfico, que desde 
então se multiplicaram no tempo e no espaço, estabelecendo um cor-
pus em aberto que parece inesgotável em seu alcance.

Francisco Cândido Xavier representa um importantíssimo des-
dobramento desse etos performático. Nascido em 1910 e morto em 
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2002, o médium de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, apresentou dotes 
mediúnicos desde a mais tenra infância, o que o acompanharia e se 
dilataria ao longo de sua longeva existência (MAIOR, 2003). Da sua 
polimorfa potencialidade mediúnica se destacou a psicografia, carac-
terizada pela atuação de uma entidade espiritual sobre os implementos 
psicomotores do médium para a produção da escrita que verte o pen-
samento do espírito radicado em outra dimensão para a sua congênere 
física, conforme se depreende da conceituação de Kardec (2003).

Performaticamente imbricada à questão mais ampla da psicografia 
em si, há na mediunidade xavieriana a conexa questão da polimorfia 
de gêneros: poesia, cartas, conto, crônica, ensaio, dissertação filosófica 
e cientificista se espraiam pelas quatro centenas de obras de Chico 
Xavier, alcunha com que o médium se tornou nacionalmente 
conhecido (MAIOR, 2003). Sua primeira publicação, Parnaso de além-
túmulo (XAVIER, 1994), data de 1932. Poetas brasileiros e portugueses 
já falecidos voltaram pelas mãos do então jovem médium mineiro.

Desde o início, portanto, a mediunidade psicográfica de Xavier 
estabeleceu um dialogismo geográfico de autores luso-brasileiros em 
sua produção. A já distante primeira edição de Parnaso de além-túmulo 
(XAVIER, 1994),com suas sucessivas reedições, inviabilizaria no 
momento um cotejo geográfico no âmbito da filosofia da linguagem. 
Isto em função do último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
que uniformizou alguns vocábulos que eram distintos em ambas as 
expressões da língua.

Na sequência, trataremos de um marcador linguístico pré-unifor-
mização, que foi mediada pelo Acordo Ortográfico atualmente em vi-
gência, que sugere um singular índice de lusitanidade ínsito na perfor-
mance psicográfica de Chico Xavier, que tem sua base histórica, social 
e antropológica estabelecida a partir da codificação do espiritismo por 
Hippolyte Léon DenizardRivail, que adotou o pseudônimo de Allan 
Kardec.
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Mediunidade e filosofia da linguagem

A historiografia filosófica registra que a contemporaneidade na 
filosofia pôs em xeque a noção de subjetividade como o caminho cen-
tral na construção do conhecimento (MARCONDES, 2010, p.  256). 
Não significa isto, necessariamente, que a conceituação em torno da 
subjetividade deva ser abandonada em totalidade, conforme se de-
preende dos estudos correlacionais entre a psicologia e a subjetividade 
levados a efeito por pesquisadores como Luiz Fernando Gonzalez Rey 
em Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico-cultural (2003).

Esse deslocamento axial da subjetividade na apreensão do conhe-
cimento fez emergir um outro lugar que já fora historicamente perce-
bido, mas que na contemporaneidade da filosofia assume papel pre-
ponderante:

A linguagem surge então como alternativa de explicação de 
nossa relação com a realidade enquanto relação de significação. A 
análise do significado e de nossos processos de simbolização cons-
titui-se em uma nova via na busca do fundamento, de se encontrar 
um elemento mais básico. Isto se dá principalmente em duas dire-
ções: 1) Em primeiro lugar, é como se o próprio pensamento subje-
tivo, como se os processos mentais dependessem de linguagem, de 
significados, de um sistema simbólico: como mais fundamental; 
2) Em segundo lugar, a linguagem pode ser considerada, de um 
ponto de vista lógico, como constituída de estruturas formais cuja 
relação com a realidade podemos examinar independentemente 
da consideração da subjetividade, da consciência individual.É sig-
nificativo, portanto, que a questão sobre a natureza da linguagem, 
sobre como a linguagem fala do real, sobre o sentido dos signos 
e proposições linguísticas, emerja como um problema central na 
filosofia e em outras áreas do saber na passagem do séc. XIX para o 
séc. XX em várias correntes teóricas que, embora apresentem dife-
rentes formas de tratamento dessa questão, compartilham o ponto 
de partida comum na linguagem (MARCONDES, 2010, p. 256-7).
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É a partir desse contexto de performance cultural da filosofia que 
novas investigações em torno do saber vão constituir-se. Na transição 
do século XIX para o XX, e em toda a extensão deste último, disciplinas 
como lógica matemática, filosofia analítica da linguagem, semiótica, 
positivismo lógico, filosofia das formas simbólicas, hermenêutica, 
estruturalismo, antropologia linguística, teoria linguística chomskiana 
(MARCONDES, 2010, p. 257) se constituem e se reconstituem a partir 
de bases históricas espaço-temporais. Informa, ainda, Danilo Marcon-
des (2010, p. 257),que a simples ocorrência dessas vertentes que são, 
não raro, divergentes e com raízes históricas diferentes, traz à tona “a 
centralidade do interesse pela questão da linguagem no pensamento 
contemporâneo”. Assim, à subjetividade se junta um amplo leque de 
disciplinas vinculadas à filosofia da linguagem.

Claudio Ferreira Costa informa de maneira didática, em sua obra 
Filosofia da linguagem,que:

A expressão “filosofia da linguagem” possui duas acepções 
principais, uma mais estrita e outra mais ampla. Em sua acepção 
mais estrita, ela é o resultado de uma investigação filosófica acerca 
da natureza e do funcionamento da linguagem, sendo por vezes 
chamada de “análise da linguagem”. Quando um filósofo investiga 
questões como a da natureza e função da linguagem, está fazendo 
filosofia da linguagem nesse sentido estrito da expressão. O mes-
mo se dá quando ele investiga questões intrinsecamente relacio-
nadas à linguagem, como a questão da natureza do significado 
de nossas expressões linguísticas, de como somos capazes de nos 
referir às coisas por meio da linguagem, da natureza da verdade de 
nossas proposições, de como podemos, através de proferimentos 
linguísticos, nos comunicar uns com os outros.Na segunda e mais 
ampla acepção, a filosofia da linguagem diz respeito a qualquer 
abordagem críticas de problemas filosóficos metodologicamente 
orientada por uma investigação da linguagem, razão pela qual ela 
é por vezes chamada de “crítica da linguagem”. Uma considerável 
parte da filosofia do século XX caracterizou-se duplamente, como 
uma investigação filosófica acerca da linguagem e também por 
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uma abordagem crítico-linguística de problemas filosóficos em 
geral (COSTA, 2007, p.7-8).

Em uma de suas mais notáveis performances culturais na psi-
cografia, Francisco Cândido Xavier psicografou, em parceria com 
o médium e médico Waldo Vieira, a obra Evolução em dois mundos 
(1993), onde se lê as seguintes asserções do autor espiritual, André 
Luiz, em torno da linguagem, em conceitos que apresentam relações 
interdiscursivas com a filosofia da linguagem conforme a conceituação 
apresentada por Claudio Costa, constituindo-se, ainda, esse trabalho 
psicográfico, em exemplo de instigante objeto de estudo para a filoso-
fia da linguagem em ambas as acepções apontadas Ferreira Costa:

LINGUAGEM ANIMAL - Aperfeiçoando as engrenagens do 
cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunica-
ção com os semelhantes e, para isso, a linguagem surgiu entre os 
animais, sob o patrocínio dos Gênios Veneráveis que nos presi-
dem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os proces-
sos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço 
de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coaxar 
dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo 
de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de 
cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se 
lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se 
na posse de mais amplos recursos (LUIZ, 1993, p. 73).

Em Filosofia da linguagem, Claudio Ferreira Costa interpreta o 
pensamento de Gottlob Frege, um dos expoentes dessa área de estudos, 
ao analisar a estrutura da frase neste contexto filosófico nos seguintes 
termos: “o sentido da frase é o pensamento que ela expressa [...] (grifo 
do original)(2007, p. 14)”. Apesar de parecer óbvio à primeira vista, o 
aprofundamento em torno de problemas suscitados por uma afirma-
ção dessa natureza se mostra bastante complexo (COSTA, 2007), o que 
evidencia que a entidade espiritual André Luiz se mostra inteirado do 
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problema em torno da filosofia da linguagem.
Essas observações em torno da fala homológica de André Luiz em 

relação a esse campo filosófico são trazidas aqui à guisa de parêntese an-
tecipatório dos parágrafos subsequentes. O espírito que se comunicou 
por ambos os médiuns apresenta, ainda, outros tópicos concernentes 
ao advento evolucionário da linguagem por parte do espírito humano 
tanto na dimensão física quanto material. No entanto, a performance 
psicográfica que observaremos mais de perto se encaminha em outra 
direção no âmbito da linguagem e da filosofia que lhe é afeita.

Um dos mais eminentes precursores da filosofia da linguagem 
em sua acepção contemporânea é o suíço Ferdinand de Saussure, que 
alçou a linguística ao status de ciência da linguagem. O estruturalis-
mo, que serviu de base a importantes setores de estudos acadêmicos 
ao longo do século XX, teve como influência genética as ilações do 
eminente linguista. Em seu clássico Curso de linguística geral, Saussure 
(2006) traz uma gama de conceitos que serviram de base a pesquisas 
futuras em torno da linguagem.

Nesse trabalho, Saussure (2006) estabelece dicotomias que marca-
riam os estudos da linguagem nas décadas seguintes. Langue x parole 
(língua x fala), sincronia x diacronia, sintagma x paradigma, signifi-
cante x significado, passaram a fazer parte de especulações e pesquisas 
por parte dos mais respeitados linguistas mundo afora. Epígonos do 
teórico genebrino desenvolveram abordagens correlatas ao estrutura-
lismo linguístico saussuriano que contribuíram de maneira significati-
va para a consolidação da filosofia da linguagem.

Assim, em Curso de linguística geral são estudados diversos 
ângulos da questão alusiva à linguagem mediante a aplicação dos 
princípios dicotômicos mencionados. Tais princípios são aplicados 
sobre problemas instigantes da língua, como a sua geografia, difusão, 
estrutura fonológica e fonêmica (SAUSSURE, 2006). Sobre o proble-
ma da fonética, conexa à fonologia, no estudo da acústica dos vocábu-
los, afirma o filósofo da linguagem: 
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O fenômeno fonético é, outrossim, ilimitado e incalculável 
no sentido de que afeta qualquer espécie de signo, sem fazer dis-
tinção entre um adjetivo, um substantivo etc., entre um radical, 
um sufixo, uma desinência etc. Isso tem de ser assim a priori, pois 
se a gramática interviesse, o fenômeno fonético se confundiria 
com o fato sincrônico, coisa radicalmente impossível. Isto é o que 
se pode chamar de caráter cego das evoluções dos sons (SAUSSU-
RE, 2006, p. 176).

Esse caráter cego da evolução sonora das palavras oferece material 
a pesquisas que podem ser quantitativamente inesgotáveis. Ferdinand 
de Saussure (2006) afirma a primazia da língua falada sobre a sua mo-
dalidade escrita. Numa abordagem em torno da geografia linguística 
do português, conforme os apontamentos saussurianos, buscaremos 
na sequência descrever e apresentar uma configuração performática 
em torno do fenômeno da mediunidade psicográfica de Chico Xavier 
em uma referenciação que estabelece sutil índice de lusitanidade na 
expressão escrita que contrapõe Brasil e Portugal, o que, por sua vez, 
funciona, sob a perspectiva da filosofia da linguagem, como uma sin-
gularidade performática xavieriana.

Chico Xavier, André Luiz,
Humberto de Campos e um índice lusitano

No ano de 1944 era publicada em sua primeira edição a obra Nosso 
Lar, de autoria espiritual de André Luiz (2018). Nosso Lar é a primeira 
produção de uma sequência atribuída a esse espírito, conforme a 
perspectiva paradigmática do espiritismo, constituindo-se em ponto 
de partida de uma sequência de narrativasem que são relatados acon-
tecimentos vivenciados por ele nas dimensões espirituais.

Nesse trabalho, o autor relata sua chegada ao mundo dos espí-
ritos e todas as peripécias experimentadas nas fases de adaptação à 
nova realidade que para ele se apresentava surpreendente.O contexto 
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da narrativa de Luiz é bastante conhecido na cultura espírita. Após 
um período de oito anos (LUIZ, 2018, p. 49) vivendo em uma região 
a que denomina de umbral, conceptualmente remissiva ao purgatório 
católico (LEGOF, 2017), André Luiz finalmente consegue libertar-se 
mediante uma atitude de contrição sincera.

Nesta condição de enfermo espiritual, ele é recambiado a uma 
cidade, ou colônia, espiritual. Conhecida como Nosso Lar, a cidade 
estruturada na dimensão espiritual o acolhe. Após sua recuperação, 
torna-se ele cidadão daquela urbe situada em uma dimensão do mun-
do dos espíritos. A cidade de Nosso Lar funciona no trabalho que An-
dré Luiz escreve pela mediunidade de Chico Xavier como a base onde 
se situam todas as ações e interações que são descritas ao longo de 
pouco mais de uma dezena de livros que produziu pela mediunidade 
de Francisco Cândido Xavier, que dividiu com o médium e médico, 
Waldo Vieira, a recepção mediúnica de quatro obras andreluizianas.

Ao buscar inteirar-se sobre a historiografia da região em que passa 
a residir após a saída do umbral, o autor de Nosso Lar colhe a seguinte 
informação da personagem Lísias, com quem desenvolve grandes la-
ços de amizade e camaradagem:

— Mas “Nosso Lar” terá igualmente uma história, como as 
grandes cidades planetárias?

— Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea pos-
suem, igualmente, natureza específica. “Nosso Lar” é antiga fun-
dação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século 
XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em 
nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias 
ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se 
caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enor-
mes extensões de potencial inferior, como há, no planeta, grandes 
tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais fo-
ram desanimadores, mesmo para os Espíritos fortes (LUIZ, 2011, 
p. 33; grifo nosso).  
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Esta informação acerca da historiografia espiritual da cidade em 
que o autor passa a residir após seu retorno ao mundo dos espíritos se 
reveste de significância em determinado marcador linguístico passível 
de ser rastreado em sua obra e sobre o qual passaremos a sumária des-
crição e análise que, por motivos de logística, deve aguardar pesquisas 
futuras para maiores aprofundamentos e conclusões. Os dados pre-
sentes funcionam, pois, como pistas que possibilitam vislumbrar uma 
possibilidade cartográfica sobre a temática deste estudo em pesquisas 
ulteriores.

O índice de linguagem, que aparece em edição específica da pro-
dução literária de André Luiz, diz respeito à ortografia com o acento 
fonético lusitano.Em 16 de dezembro de 1990 os países falantes da lín-
gua portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que, Portugal, São Tomé e Príncipe, que juntos formam a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, assinaram o Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa (SILVA, 2009, p. 11). Num momento posterior, o 
Timor Leste passou a fazer parte da CPLP, sigla com que é conhecida 
a comunidade dos países que têm na língua de Camões o seu idioma 
oficial (SILVA, 2009, p. 11).

O Acordo Ortográfico entre as nações lusófonas se justificaria pela 
dificuldade de expansão internacional do português em função da du-
pla grafia existente entre vocábulos, sobretudo dos dois países mais 
representativos do idioma, Brasil e Portugal, e ocorreria meramente 
no campo ortográfico, sem representar alteração alguma no âmbito 
da oralidade dos países lusófonos, que guardariam suas peculiaridades 
fonéticas e fonológicas no ato da fala (SILVA, 2009, p. 11).

Assinado em 1990, o Acordo Ortográfico deveria ter entrado em 
vigor a partir do ano de 1994, sancionado pelo parlamento dos países 
lusófonos, o que acabou não ocorrendo por motivos vários (SILVA, 
2009, p. 11). Informa José Pereira da Silva em seu artigo “O que mu-
dou para os brasileiros com o Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa”:
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Diante dessa situação, em 2004, decidiram que bastaria a 
manifestação ratificadora de três dos oito países para que ele pas-
sasse a vigorar. Por isto, como em novembro de 2006 São Tomé 
e Príncipe o ratificou, em princípio está vigorado e deveríamos 
implementá-lo. No entanto, embora o Brasil tenha sido sempre o 
maior defensor da unificação, só em 2008 determinou seu calen-
dário oficial, que irá de 2009 a 2012 (SILVA, 2009, p. 12).

O calendário brasileiro, no entanto, sofreria novos reveses. O site 
do governo brasileiro registra que o acordo foi ratificado em setembro 
de 2008, com as novas regras sendo usadas em caráter não obrigatório 
(WWW.BRASIL.GOV.BR, 2019). Informa, ainda, o sítio oficial do go-
verno (2019), que: “A princípio, as medidas seriam aplicadas de modo 
obrigatório a partir de janeiro de 2013, mas o governo brasileiro, após 
consultas a envolvidos no processo, preferiu dar mais tempo para a 
implantação”. O tempo foi de três anos. Assim, no dia 1º de janeiro de 
2016 o Brasil tornava obrigatórias em seu idioma escrito as mudanças 
acordadas na reforma ortográfica dos países lusófonos (G1.GLOBO.
COM, 2019).

Dentre as mudanças efetivadas, registra José Pereira da Silva 
(2009, p. 14) em seu artigo uma alteração em torno de uma estrutu-
ra de vocábulos que interessa diretamente ao que é apresentado neste 
estudo: “Não se usa mais o acento nos ditongos abertos éie ói das pa-
lavras paroxítonas, de modo que alcatéia passa a alcateia, assembléia 
para assembleia, colméia para colmeia, Coréia para Coreia, epopéia 
para epopeia [...] idéia passa a ideia[...].” Ou seja, as palavras paroxí-
tonas com os citados ditongos abertos, cuja sílaba tônica recai na pe-
núltima silabação, deixaram de levar o acento no português brasileiro, 
adequando-se assim à normativa lusitana para as palavras com essas 
características estruturais.

O status de cidadão de Nosso Lar, cidade fundada por espíritos 
de origem portuguesa ainda no início do processo de colonização do 
território brasileiro, aparece na escrita de André Luiz pela psicografia 
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xavieriana, assim como fica sugerida também na parceria mediúnica 
com Waldo Vieira, conforme demonstraremos nos parágrafos subse-
quentes, com a sutil assimilação da grafia lusitana que remete à ori-
gem dos fundadores da cidade.Para efeito das descrições e análises que 
seguem, recordamos, conforme apresentado, a cronologia do Acordo 
Ortográfico dos países lusófonos, cuja assinatura ocorreu no início de 
1990, sendo implementado em terras brasileiras como norma a ser 
obedecida definitivamente a partir do ano de 2016.

No ínterim entre a subscrição do acordo e a sua adoção definitiva 
pelo Brasil, houve uma janela linguística em que o paísconviveu com 
a norma anterior e a atual, sendo ambas aceitas como legítimas. De 
2016 para cá, no entanto, editores de todas as áreas tiveram de atuali-
zar-se em suas publicações, apresentando seus textos de acordo com 
as novas determinações do Acordo Ortográfico. A Federação Espírita 
Brasileira, detentora dos direitos das obras psicográficas da parceria 
Chico Xavier/André Luiz, também buscou ajustar-se aos novos tem-
pos ortográficos, como pode ser constatado nas edições recentes de 
seus trabalhos (LUIZ, 2018).

Na obra Evolução em dois mundos o ditongo aberto ei aparece 17 
vezes em vocábulos paroxítonas contemplados pela reforma ortográ-
fica. Na edição de 1993 dessa obrapodem ser lidos trechos como este:

Procurando fixar  ideias seguras acerca do corpo espiritual, 
será preciso  remontarmos, de algum modo, aos primórdios da 
vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas 
quais os Ministros Angélicos da Sabedoria Divina, com a supervi-
são do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo 
ciclópico do Planeta. A matéria elementar, de que o eletrão é um 
dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa 
análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro  criador da Eterna 
Inteligência, dera nascimento à província terrestre, no Estado So-
lar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não 
conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A 
imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes 
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da vidae, sob o impulso dos Gênios Construtores, que operavam 
no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mor-
nos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar se no colo 
da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio 
inteligente, em suas primeiras manifestações... (LUIZ, 1993, p. 31; 
grifos nossos).

O vocábulo ideia, neste trecho, aparece já com a característica 
lusitana, destituído, portanto, do acento agudo que indica a fonética 
brasileira para o ditongo que fonologicamente se apresenta com uma 
sonoridade aberta, em contraposição à pronúncia de Portugal, que é 
marcada pela pronúncia fechada do referido encontro vocálico. A data 
da publicação, 1993, encontra-se no início da janela temporal entre a 
assinatura do Acordo Ortográfico e sua aplicação legal no Brasil.

É pouco provável que os editores já houvessem realizado àquela 
altura o ajuste necessário, mesmo porque, como se depreende da 
cronologia apresentada por José Pereira da Silva (2009), as incertezas 
ainda eram intensas com relação ao futuro do Acordo Ortográfico. No 
entanto, para dirimir qualquer dúvida, seria necessário buscar uma 
edição de Chico Xavier/André Luiz que fosse anterior à assinatura do 
acordo por parte dos países signatários.

Ainda no contexto da adoção de uma ortografia mais direcionada 
ao lusitanismo dos fundadores de Nosso Lar, cumpre assinalarque o 
outro termo em destaque no excertosupracitado de Evolução em dois 
mundos, a palavra eletrão, aparece com a grafia com que em Portugal 
se escreve o correspondente elétron do registro gráfico brasileiro. Se-
gundo as palavras do dicionário virtual Wiktionary (2019): “eletrão: 
grafia usada em todos os países falantes de língua portuguesa exceto 
no Brasil, onde se escreve elétron”.

Para este trabalho, especificamente, que não objetiva esgotar o 
assunto, conseguimos localizar uma edição do quinto volume desse 
autor espiritual psicografado por Chico Xavier que foi publicada antes 
do ano de 1990. Em 1986 vinha à publicidade a décima terceira edição 
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de No mundo maior, que registra a ocorrência de cerca de quarenta 
ditongos abertos ei grafados à lusitana quatro anos antes da assinatura 
do Acordo Ortográfico que se arrastaria até 2016 para a sua entrada 
em vigor. É uma data que parece não deixar dúvidas quanto à intenção 
do autor espiritual de assumir um índice de lusitanidade em sua grafia 
psicográfica.

Das quarenta ocorrências, traremos duas, exemplares, para efei-
to de registro. No capítulo “Estudando o cérebro”, André Luiz (1986, 
p. 56; grifo nosso) escreve: “Verificando-se pausa natural nas elucida-
ções, ocorreram-me inúmerase ininterruptas associações de ideias”. 
Em outro momento, a mesma grafia aparece em vocábulo congênere 
no capítulo oitavo, intitulado “No santuário da alma” (1986, p. 109; gri-
fo nosso): “Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida 
assembleia,consagrada ao bem e à iluminação do espírito”.

Num rápido exercício de linguística comparativa, o escritor bra-
sileiro Humberto de Campos, nascido no estado do Maranhão em 
1886, escreveu postumamente através de Chico Xavier obras exten-
sas registrando suas impressões e reportagens sobre o além-túmulo. 
Contemporâneo de André Luiz em seus escritos, em Campos-espírito 
não há a mesma nota lusitana em relação aos vocábulos terminados 
em ditongos abertos que se percebe na edição do material do espírito 
André Luiz. 

Em Contos desta e doutra vida, por exemplo, cuja sexta edição é 
de 1986, estão registrados os seguintes vocábulos na então vigente nor-
ma ortográfica brasileira, caracterizada pela acentuação dos ditongos 
abertos ei e oi. No prefácio do volume, escreve o espírito Humberto 
de Campos:“Aqui, neste punhado de crônicas humildes, encontrará o 
leitor amigo apenas o desejo de aprender com todos, na permuta de 
idéias e sentimentos [...] (CAMPOS, 1986, p. 10; grifo nosso)”.

No conto intitulado “O mancebo rico”, pode-se ler:
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Após algum tempo, achou-o entre homens cansados e tris-
tes e, ao fitá-lo, enterneceu-se-lhe o coração... Como que tocado 
de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das jóias 
que trazia, conquanto adotasse, naquela hora, a indumentária que 
lhe era comumente mais simples (CAMPOS, 1986, p. 159; grifo 
nosso).

 
Atualmente, encontram-se disponíveis em formato digital, na 

rede mundial de computadores, todo o acervo psicográfico de Chico 
Xavier (CHICOTERRA.COM, 2019), com a sua produção digitaliza-
da. Todavia, não traz esse acervo em sua plataforma digital as datas 
dos materiais de que foram trasladados, o que inviabiliza o cotejo do 
ponto de vista temporal da assinatura do Acordo Ortográfico. Resulta, 
portanto, desse fato, que o aprofundamento em torno da possível as-
sunção lusitana do espírito André Luiz em seus escritos necessitaria de 
pesquisas materiais junto à casa publicadora de seus originais.

O material apresentado neste estudo se configura, assim, como 
uma pista indicativa de uma instigante pesquisa a ser aprofundada 
para compreender-se o percurso da possível lusitanidade ortográfica 
desse espírito que, no âmbito do paradigma espírita, trouxe um ma-
terial que parece inesgotável à pesquisa, além de reforçar o caráter de 
excepcionalidade em torno da performance cultural e psicográfica de 
Francisco Cândido Xavier.

Considerações finais

A subjetividade se apresenta na filosofia contemporânea não mais 
como o eixo de suas especulações, como noticia Danilo Marcondes 
(2010) em sua historiografia da tradição filosófica. Não significa, toda-
via, que sua importância esteja posta totalmente de lado no panorama 
cultural da atualidade. Pesquisadores como Fernando Gonzalez Rey 
(2003) dão notícias em seus trabalhos de uma conceituação superlati-
va em torno da subjetividade, quando se cunha a expressão sujeitidade 
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para expressá-la em toda a sua importância.
Neste estudo, a subjetividade de um dos pesquisadores exerceu 

papel mais preponderante que o comum, já que a ideia de um estudio-
so totalmente despojado de qualquer identificação com o seu objeto 
de pesquisa, num paroxismo positivista, revelou-se histórica e epis-
temologicamente absurda do ponto de vista conceptual. Em nossa já 
distante fase juvenil lemos a coleção de André Luiz com uma quase 
indignação de natureza linguística. Por que aquele espírito, que escre-
via tão bem, teimava em não acentuar os ditongos abertos ei e oi de 
seus livros?

Na época, ignorávamos a diferenciação fonética e fonológica, nes-
se caso particular, do português brasileiro em contraposição ao lusi-
tano. O amadurecimento intelectual, haurido no curso de Letras em 
suas fases de graduação e pós-graduação, trouxe o esclarecimento da 
diferença. Mas a cisma do então aparente lapso andreluisiano foi soter-
rada por camadas arqueológicas foucaultianas de outras preocupações 
intelectivas.

No processo de escavação das diferenças entre o português do 
Brasil e o de Portugal, para compreender as alterações do novo Acor-
do Ortográfico com finalidades didáticas relacionadas à prática peda-
gógica e profissional, chegamos ao estrato mnemônico em que estava 
depositada, bem escondida, a birra com o médico desencarnado que 
retornara pela performance cultural e psicográfica de Chico Xavier.

Dos escaninhos da memória emergiu o descontentamento que até 
então nutríramos em relação ao detalhe linguístico de que trata este 
estudo. Mas agora ele se apresentava aclarado mediante as conexões 
que se estabeleciam. O registro desse percurso mostra o quanto a asso-
ciação entre a subjetividade, central na filosofia moderna, e a filosofia 
da linguagem, axial na filosofia contemporânea, pode configurar-se 
como uma performance cultural do sujeito, seja ele um pesquisador 
profissional ou não.

Assim, neste estudo, apresentamos pistas em torno de material es-
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pecífico da performance cultural e psicográfica de Chico Xavier que se 
abre a uma pesquisa mais profunda, passível de ser realizada oportu-
namente no âmbito das ilações que a filosofia da linguagem pode pro-
porcionar. O índice de lusitanidadeem André Luiz, aqui apresentado, 
mostra-se como a ponta de um iceberg de natureza linguística pronto 
a uma investigação de campo mais ampla no âmbito tanto da própria 
linguística, quanto da performance ou da filosofia da linguagem.
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Em 25 de setembro de 2018, estreou na TV Globo, na faixa das 
18 horas, a telenovela Espelho da Vida. A trama foi escrita por 
Elizabeth Jhin, uma das principais novelistas contemporâneas 

da emissora, que vem frequentemente abordando a temática espiri-
tualista em suas obras. A crença na reencarnação, na comunicabili-
dade entre seres vivos e do plano espiritual, processos de regressão e 
ainda a ocorrência de fenômenos mediúnicos são alguns dos elemen-
tos mais proeminentes nas tramas assinadas por Jhin. Quando ainda 
atuava como colaboradora, trabalhou na telenovela Anjo de Mim, com 
abordagem também espiritualista, na década de 1990. Desde então, 
dedicou-se em suas obras próprias a tematizar centralmente tais as-
pectos. Autora de Escrito nas Estrelas, Amor Eterno Amor e Além do 
Tempo, Elizabeth Jhin tem ajudado a consolidar o que muitos críticos 
de TV e a audiência em geral vem denominando de “novela espírita”, 
destacando-se como a principal autora neste subgênero melodramáti-
co (ROCHA, MEIGRE, 2017; MEIGRE, 2018a,b; MEIGRE, 2019a,b). 

Atento a esta manifestação da cultura midiática contemporânea 
e interessado em articular a insurgência de um subgênero televisivo 
com a problematização religiosa que o sustenta, meu investimento de 
pesquisa é apreender os sentidos socioculturais circulantes em torno 
do que significa ser espírita quando tal alcunha é construída, represen-
tada e projetada, em termos midiáticos, por uma telenovela. A rele-
vância da comunicação massiva na constituição de sociedades latinas 
nos faz indagar em torno do espaço que a cultura popular assume na 
problematização religiosa. 
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Sob estas premissas, a presente proposta científica investiga as re-
verberações da telenovela Espelho da Vida no ambiente da rede social 
Twitter, considerando os comentários publicados em razão do último 
capítulo da trama. Dadas as expectativas sociais que uma produção 
ficcional aciona em torno de sua estrutura narrativa (MARTIN-BAR-
BERO, 2013), busco compreender como as audiências interagentes nos 
espaços virtuais selaram opiniões, críticas e elogios ao trabalho das 18 
horas da TV Globo, tomando por base os preceitos do espiritismo para 
subsidiar suas manifestações na rede social. Assume-se aqui a proemi-
nência da telenovela na cultura brasileira (LOPES, 2017), bem como 
a relevância do gênero para o campo da comunicação (LOPES, 2013).

A proposta não envereda em questionamentos em torno das 
apreensões feitas pelos sujeitos, tampouco se assume como uma ins-
tância a validar ou rechaçar as considerações levantadas pela audiên-
cia. Em termos comunicacionais, interessa entrever como a telenovela, 
através da abordagem religiosa que lhe sustenta, é capaz de desencadear 
processos comunicativos e trocas interativas entre os usuários da rede 
social Twitter e, assim, permitir circular críticas, valores morais e sen-
tidos religiosos acerca do que é o espiritismo. Não se trata, portanto, de 
verificar a presença de “esforços conversionistas” (SIGNATES, 2019, p. 
49) praticados por espíritas, valendo-se das redes sociais para tal. Tam-
pouco se trata de avançar em debates profundos em torno do caráter 
filosófico, científico e religioso do espiritismo. A premissa do traba-
lho é, pelo viés comunicacional, apreender as demandas suscitadas em 
torno do que é o espiritismo na visão das audiências consumidoras de 
telenovelas com tal abordagem. 

A religiosidade na televisão brasileira

Desde a década de 1950, quando chegou ao Brasil, a televisão es-
tabeleceu uma porosa relação com instâncias religiosas, ao ponto de, 
em sua inauguração, ter sido batizada por lideranças católicas (RIC-
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CO, VANNUCCI, 2017). De lá até os dias atuais, nos mais diferentes 
gêneros e formatos, o arsenal religioso povoou construções ficcionais e 
não-ficcionais que vem mexendo com o imaginário sociocultural. Nas 
narrativas jornalísticas, por exemplo, não são raras as ocorrências de 
reportagens apelando a santos católicos, relacionando datas religiosas 
ao contexto cultural, destacando ações de grupos religiosos e também 
daqueles que lhes são contrários. Se pensarmos em termos de entrete-
nimento, são inúmeras atrações que ora satirizam determinadas cren-
ças religiosas2, ora exaltam alguns de seus preceitos. 

Em termos de produção ficcional, as telenovelas brasileiras tra-
çam caminhos que notadamente centralizam o catolicismo como reli-
gião predominante, ao passo que outros segmentos também assumem 
notoriedade nos últimos anos. Segundo Junqueira e Tondato (2009, p. 
194):

O panorama da presença da religiosidade nas telenovelas nos 
mostra claramente uma maior diversidade de representações re-
ligiosas nos anos mais recentes. Este perfil está de acordo com a 
evolução da vida social do brasileiro que “se abre ao mundo” após 
mudanças nas áreas da política e da economia, com reflexos, não 
necessariamente para melhor, no estilo e qualidade de vida, dis-
posições morais e estéticas e valorativas, aspectos sintetizados nos 
símbolos sagrados de uma dada cultura. 

Como se pode observar, a crença numa pretensa secularização 
(BERGER, 1985) da sociedade não é exatamente o que se materializa 
na vivência religiosa de nosso país, com a forte presença do religio-
so nas ações públicas e privadas. No Brasil, as distintas religiosidades 
enfrentaram, cada qual a seu modo, entraves para se firmar no pano-

2 Um caso polêmico nesse sentido aconteceu com o programa Tá no Ar, a TV na TV, da 
Rede Globo. Em uma de suas temporadas, o programa humorístico satirizou religiões 
de matriz africana e recebeu inúmeras críticas ao modo como tratou o assunto. No 
quadro em questão, a atração apresentava a “Galinha preta pintadinha”, em alusão ao 
personagem infantil de grande sucesso. 
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rama cultural, como destaca Giumbelli (1997). No caso dos espíritas, 
a própria luta contra agentes do Estado, contra os médicos que se sen-
tiram ameaçados pelas práticas curativas e pelos líderes católicos foi 
alvo de embates que levaram a um intenso trabalho de conformação 
da unidade religiosa para se firmar no cenário nacional (GIUMBELLI, 
1997). Na formação de sua base unificada, o espiritismo se embebeu 
de princípios oriundos de outras matrizes religiosas e soube compor-
tar a pluralidade de crenças que matiza o cenário do país.

Por estas razões, o espiritismo merece ser alvo de investigações 
nos mais diferentes campos do saber – inclusive na Comunicação 
Social, dado que por este universo perpassam as lógicas de difusão, 
conversão e perpetuação de qualquer instância religiosa que se quei-
ra vívida em tempos de globalização acelerada e recursos técnicos de 
primeira linhagem para a interconexão entre os sujeitos. Como bem 
disse Giumbelli (1997, p. 237), “é impossível entender os caminhos 
pelos quais passou e passa a religiosidade no Brasil sem considerar a 
referência que representam o espiritismo e os cultos afros [...] mesmo 
sem nunca ter chegado perto de se tornar maioria, são muito mais do 
que minorias”. 

Apesar de reconhecer a caracterização identitária do espiritismo 
como “uma religião letrada, no sentido de seu enraizamento em temas 
e emblemas que caracterizam a modernidade Ocidental desde o sé-
culo XIX, como o racionalismo iluminista, o cientificismo e o gênero 
romance” (LEWGOY, 2000, p. 12), é importante identificar as contem-
porâneas formas de circulação da doutrina por outros espaços que não 
somente o da instrução dada por meio de livros, apostilas e materiais 
verbais. Numa sociedade altamente diversificada, com índices eleva-
dos de analfabetismo e problemas graves de acesso a educação, não 
se pode ignorar que o caminho trilhado pelos meios de comunicação 
sinaliza para formas adaptadas de recepção de conteúdos e difusão de 
ideias no Brasil. A telenovela é um destes lugares privilegiados de diá-
logo poroso com as mais distintas camadas sociais e, por isso, desperta 
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interesse para esta investigação. Porém, atento às novas tecnologias, 
convém relacionar a circulação de saberes em aliança com as mais re-
centes possibilidades de comunicação e, por tal razão, as redes sociais 
também aparecem como instrumento de investigação para este capí-
tulo. Em síntese, para pensarmos os modos como o espiritismo (so-
bre)vive no país, como se atualiza o “espiritismo à brasileira” (STOLL, 
1999, p. 282), não se pode marginalizar o papel que os meios de comu-
nicação de massa assumem neste processo.  

Caminhos metodológicos, procedimentos 
e operadores analíticos

A proposta do trabalho levou em conta a coleta de dados por meio 
do aplicativo TweetDeck, ferramenta própria do microblogging que 
permite a visualização instantânea dos tuítes e recruta em tempo real 
as postagens publicadas sobre determinado assunto no referido am-
biente digital. No horário de exibição do último capítulo da novela, em 
1º de abril de 2019, acionamos o aplicativo e todas as mensagens com 
a hashtag #EspelhoDaVida foram monitoradas. Alinho-me a Borges 
et all (2017) quando elencam Social TV como um conceito norteador 
de pesquisas no ambiente das redes sociais para tratar de postagens 
ocorridas simultaneamente à exibição dos conteúdos na televisão. Ao 
acionar o conceito de Social TV, a concepção pretendida é destacar 
como as mídias digitais emergem não para extirpar o espaço de con-
sumo de mídias consideradas tradicionais – tais como a TV – e sim 
para enfatizar a transmigração do debate interacional antes restrito ao 
face-a-face a esferas mediadas pelas novas tecnologias. Portanto, con-
vocar o Twitter ou outros meios de comunicação digitais torna-se uma 
forma de referendar o lugar já sacralizado pela televisão, por exemplo, 
e como as atualizações em termos de consumo midiático se dão atra-
vés do compartilhamento de usos e consumo simultâneo de dois ou 
mais meios distintos. 
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Conhecendo os conteúdos publicados pelos usuários, com o uso 
da ferramenta screen capture software Snagit tornou-se viável a captu-
ra otimizada dos materiais anteriormente minerados. Na cultura da 
convergência, conforme salienta Jenkins (2008, 2015), tem-se uma 
transformação cultural e não meramente tecnológica em torno das 
produções. No ambiente das redes sociais, os sujeitos assumem o pa-
pel de interagentes ávidos (BORGES, 2017) interessados em publicizar 
suas impressões em relação ao produto e, assim, fazem aflorar a noção 
de cultura participativa. Neste caso, interessava-me a publicização em 
torno da relação entre telenovela e espiritismo. 

Esta primeira etapa metodológica envolveu o acompanhamento 
simultâneo das ações nas redes sociais, de modo que a coleta se efeti-
vou enquanto o próprio capítulo era veiculado. Finalizada a exibição 
de Espelho da Vida, encerrei a mineração e limitei o material aos con-
teúdos postados durante a hora da novela. Seria inviável, neste mo-
mento, coletar, categorizar e analisar os mais de 70 mil tuítes publica-
dos ao longo do dia com a hashtag #EspelhoDaVida, que figurou como 
a líder nacional nos trending topics da rede social – ou seja, tornou-se 
o assunto mais comentado durante mais de cinco horas consecutivas. 
De toda forma, ao menos em termos quantitativos, é notório observar 
a capacidade de circulação da telenovela nos ambientes digitais, seja 
antes, durante ou depois da exibição de seu capítulo final.

Mas, para efeitos de delimitação neste trabalho, não nos cabe de-
senvolver análises de cunho quantitativo. Para compor o corpus ana-
lítico, dentro das menções a #EspelhoDaVida, afunilamos a coleta e 
direcionamos as análises a textos em que se combinava a menção à no-
vela com a palavra “espírita” ou “espiritismo”. Dessa forma, nosso uni-
verso analítico pretendeu apreender os sentidos evocados pela trama 
em torno da religiosidade em questão, quais pontos de tensionamento 
se tornavam evidentes e os principais posicionamentos dos usuários 
digitais em torno da relação entre melodrama e religião. Apenas para 
constatação, o número de tuítes coletados ao longo de uma hora de 
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telenovela superou a marca de 30 mil tuítes e, afunilando para a re-
lação telenovela e espiritismo, no intervalo de uma hora, foi possível 
constatar a presença de mais de mil publicações ligando melodrama e 
religião. 

Com base nestes apontamentos gerais, a etapa metodológica 
subsequente foi a avaliação de cada um dos tuítes coletados a fim de 
apreender as intencionalidades comunicativas dos sujeitos e categori-
zar as opiniões expostas na rede social. Sem a utilização de qualquer 
recurso de software, esta etapa é efetivamente manual e criteriosa, 
atenta às singularidades de cada tuíte, no intuito de captar as proxi-
midades e distanciamentos entre os conteúdos circulantes no Twitter. 
A partir deste agrupamento de conteúdos em função de suas peculia-
ridades características, traços distintivos e padrões estabelecidos em 
suas mensagens (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011), uma série 
de categorias analíticas emergiram da materialidade componente do 
corpus. Como se trata do universo comunicacional e da formatação do 
subgênero telenovela espírita, trago ao debate as categorias que mais 
tangenciaram aspectos relativos a este universo temático, a saber:

1. Rememoração de outras telenovelas com temática espírita: 
referências a A Viagem, Alma Gêmea e às obras de Elizabeth 
Jhin (Amor Eterno Amor, Escrito nas Estrelas e Além do Tem-
po), destacando a memória televisual como um importante 
fator de engajamento nas redes sociais; 

2. Refutações de aspectos doutrinários: tweets contestando a 
abordagem religiosa da trama, apontando falhas no roteiro 
em relação ao espiritismo, tais como os modos de evidenciar 
encarnações distintas, as temporalidades simultâneas de-
monstradas na obra e a interação dos viventes presentes com 
encarnações anteriores;

3. Elogios à condução da trama: em contraponto ao item ante-
rior, uma série de tweets buscavam apreciar a boa condução 
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da obra, sua pertinência em relação à temática espírita e a 
adequada apresentação de aspectos espiritualistas.

É importante ressaltar que não diferenciamos se os comentadores 
se autodeclaram espíritas ou não, mas interessa o repertório sociocul-
tural acionado em torno do assunto “novela espírita” e como as intera-
ções virtuais capitalizam imaginários circundantes relativos à doutrina 
espírita. 

A novela espírita e suas predecessoras 

 Uma das abordagens mais comuns localizadas entre os inú-
meros tweets foi a rememoração de telenovelas anteriores com temá-
tica espírita em sua condução central. Este argumento aciona um im-
portante entendimento em torno de gênero televisivo como categoria 
construída culturalmente (MARTIN-BARBERO, 2013), a convocar 
sentidos a partir das experiências e valores já partilhados pelos sujei-
tos. Para delimitar conceitualmente uma trama como “novela espírita”, 
portanto, um dos caminhos encontrados pela audiência é relacioná-la 
com obras que lhe antecederam e trouxeram a mesma alcunha temáti-
ca para a configuração melodramática.

 Nos tweets coletados, a principal referência encontrada foi à 
telenovela A Viagem, produzida em duas versões (em 1975, pela TV 
Tupi, e em 1994, pela TV Globo), mas sem que os comentadores fizes-
sem distinção a qual das versões se referiam. Aliada a esta memória 
afetiva, com inúmeros elogios à trama, vinham também exaltações à 
autora, Ivani Ribeiro, considerada a precursora na abordagem espírita 
na telenovela brasileira. Em diversos casos, as referências apresentam 
tonalidade humorística, apropriando-se do universo dos memes, tão 
comuns e de grande circulação nas redes sociais.
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Figuras 1-6: Tweets rememorando novelas anteriores
com temática espírita. / Fonte: Reprodução Twitter.

Além de A Viagem, outras tramas foram lembradas pelo público 
no Twitter e a principal delas foi Além do Tempo, obra anterior de Eli-
zabeth Jhin para a mesma faixa das 18 horas. Elogios à condução do 
enredo, referências à composição melodramática da trama e exaltação 
doutrinária eram os principais aspectos levantados pelos usuários. Em 
outros casos pontuais, foram rememoradas tramas como Alma Gêmea 
e as predecessoras de Jhin: Amor Eterno Amor e Escrito nas Estrelas. A 
alusão a tais tramas consolida um imaginário circundante em torno da 
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presença do espiritismo na ficção nacional, de modo que, logo ao ver 
uma obra com teor espiritualista, boa parcela dos usuários remete a 
conteúdos já exibidos e organizam cronologicamente o espiritismo na 
TV. Há, dessa forma, um repertório cultural em torno do espiritismo 
na teleficção nacional, que é apropriadamente bem trabalhado por au-
diências competentes em termos de consumo de narrativas.  

 
Contestação aos princípios doutrinários 

Numa outra categoria, deve-se destacar a presença de um grupo 
de comentários posicionados contrariamente à telenovela, bem como 
aos modos como ela escolheu abordar o universo religioso espírita. 
Muitas críticas eram severas e buscavam sustentação em preceitos 
doutrinários para se contrapor ao que o melodrama trouxera à cena. 
Questionavam as representações da mediunidade da personagem 
principal, Cris Valência (Vitória Strada), os modos de figuração das 
distintas reencarnações trabalhadas na telenovela ou ainda a peculiar 
transmutação de temporalidades adotada na trama (que trazia um 
espelho como portal para a personagem contemporânea acessar sua 
encarnação passada). Não foram, em verdade, o maior grupo de co-
mentários, mas demonstravam significativo embasamento, mesmo na 
reduzida porção de caracteres aos quais se limitavam. 

Outras publicações, no entanto, apenas se assumiam contrárias à 
trama, sem apresentar argumentos para tal. Nesse sentido, é importan-
te frisar que a própria lógica desta rede social (com a delimitação de 
poucos caracteres para compor uma mensagem) restringe a possibili-
dade de argumentações delongadas. Bem como no eixo anterior, algu-
mas delas preferiram apelar para o humor como forma de validação 
argumentativa para criticar o enredo de Jhin. 
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Figuras 7-11: Tweets contestando a abordagem espírita 
da trama, ou demonstrando confusão em relação ao enredo. / 

Fonte: Reprodução Twitter.
 
Como também é possível notar nos exemplos acima, um dos re-

sultados deixados pela telenovela foi uma fatia de público que se sen-
tiu confusa, desnorteada diante do enredo “sem pé nem cabeça”. Sem 
destacar que o problema estava na abordagem dada ao espiritismo, tais 
tuítes demonstram como a inserção de uma temática religiosa no rit-
mo narrativo de um melodrama deve vir permeado por assimilações 
e acomodações estruturais que não impeçam a apreciação do material 
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audiovisual. A telenovela enquanto fenômeno cultural de vitalidade 
no Brasil, ao alçar o espiritismo ou preceitos similares a ele para criar 
seus enredos, não pode ignorar a condição de recepção das audiências 
e não pode minimizar o papel de decodificadora que assume do letra-
mento típico do espiritismo. Em termos de popularização, os efeitos 
podem ser negativos e mais afastar o público pouco familiarizado com 
os debates doutrinários. 

Elogios à trama e aos princípios doutrinários 

Apesar das críticas levantadas por inúmeros comentadores no 
Twitter, a maior parcela dos usuários utilizou a hashtag #EspelhoDaVi-
da para elogiar a condução da trama, exaltar o espiritismo, apresentar 
argumentos para defender a abordagem trazida pela autora e agrade-
cer pela mensagem deixada ao fim da obra. Nesse sentido, vale frisar 
a emergência de um universo de comentários que não faziam alusão 
direta ao espiritismo em sua estrutura, mas dedicavam-se a enfatizar a 
moral e os valores de serenidade, amor, esperança e paz apresentados 
pela telenovela. 
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Figuras 12-15: Tweets que elogiam a trama e sua abordagem espí-
rita. / Fonte Reprodução Twitter.

Dessa forma, há dois tipos de elogios elencados no material: os 
que se fundamentam em princípios espíritas, cristãos, para fazê-lo, e 
aqueles que o fazem de maneira arbitrária, sem alicerçar-se no dis-
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curso religioso como vertente, mas notadamente aos valores da moral 
humana. Pelas mensagens, o intento comunicativo transmitido pelos 
usuários é a de que a novela espírita priorizou elementos basilares do 
espiritismo para a construção narrativa e, mesmo para quem a trama 
evocava valores genéricos não vinculados diretamente à doutrina, a 
dimensão da caridade (reverberada no amor, no respeito ao próximo 
e em outros valores típicos da moral cristã) se fez presente e, por isso, 
auxiliou a categorizar a trama. 

Nesta categoria de comentadores, vale frisar ainda que as opiniões 
eram sustentadas em termos de preceitos claramente definidores do 
espiritismo, tais como a reencarnação, a imortalidade da alma, a co-
municabilidade entre seres encarnados e desencarnados, dentre ou-
tros. Além de ressaltar conhecimento espírita, os sujeitos ainda esbo-
çavam reverências ao espiritismo, a nomes consagrados da doutrina 
(Chico Xavier foi citado em algumas ocasiões), ou ainda teciam curtas 
sintetizações sobre obras de Allan Kardec e Chico Xavier. Em outros, 
levantavam fatos curiosos sobre o espiritismo, ou ainda faziam convi-
tes ao grande público para que conhecessem com mais profundidade 
o espiritismo – como se sinalizassem que a telenovela era uma janela a 
descortinar para as massas as bases doutrinárias que não poderiam ser 
explicadas somente por ali, devendo os interessados buscar maiores 
esclarecimentos na codificação kardequiana. 

Considerações finais 

Este capítulo intentou contribuir para o debate em torno do espiri-
tismo na mídia televisiva, especificamente no caso da telenovela Espe-
lho da Vida. Ao promover tal reflexão, interessa frisar que o campo da 
comunicação é norteador central das investigações aqui estabelecidas. 
Verificar apontamentos sobre os usos sociais do Twitter gerou a pos-
sibilidade de entrever como as novas mídias dialogam em profunda 
riqueza com as ditas mídias tradicionais. Em termos gerais, o trabalho 
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aqui empreendido se esforça por avançar e contribuir para o debate em 
duas frentes: no campo da Comunicação, questionar os modos de cir-
culação de sentidos socioculturais em torno da telenovela e sua ligação 
com a religião espírita; no campo do debate religioso, reflete sobre o 
papel dos meios de comunicação na forma como as religiosidades são 
postas em cena e assumem valores, tendências e fazem valer métodos 
próprios do meio para dialogar com audiências amplas. 

Os espaços que as telenovelas espíritas vêm assumindo na produ-
ção ficcional brasileira podem, em alguma medida, ser reflexo da ne-
cessária difusão doutrinária a fim de garantir uma sobrevivência reli-
giosa mediante o plural e sincrético cenário religioso que caracteriza a 
sociedade brasileira. Por ser uma doutrina marcadamente identificada 
pelo conhecimento letrado, com uma vasta produção científico-bilio-
gráfica que se atualiza a uma rápida velocidade, o espiritismo enfrenta, 
como qualquer outra religião, “a tensão entre a incomunicabilidade 
da dogmática e a comunicabilidade da conversão e da legitimação so-
cial do movimento religioso” (SIGNATES, 2019, p. 50). As telenovelas, 
nessa visada, se tornam uma das instâncias que melhor traduziriam 
este anseio de transcodificação da mensagem espírita a um universo 
significativamente mais amplo e pulverizado que aquele atingido pelos 
livros, pesquisas e saberes dominados por uma reduzida parcela da 
membresia do campo espírita. 

Não sem entraves, todavia, se dá este ajuste do domínio religioso 
para o universo da comunicação massiva. Conforme identificado nas 
análises deste capítulo, os tensionamentos entre os que defendem a 
imutabilidade doutrinária e aqueles que compreendem as razões pelas 
quais uma trama televisiva deve se adaptar ao discurso midiático con-
duzem a constatações típicas dos processos religiosos em geral: grupos 
rígidos focados na preservação de conteúdos, em oposição a grupos 
maleáveis que pretendem ressignificar mensagens religiosas para, as-
sim, atrair novos agentes para seu campo de fé. 

De modo geral, foi possível observar que a conformação do sub-
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gênero telenovela espírita tem assumido uma força comunicativa rele-
vante, que transpassa o universo dos críticos de TV e circula com tran-
quilidade entre a audiência. Obviamente, um estudo desta natureza 
não carrega consigo pretensões generalistas nem imagina representar 
o conjunto das mensagens circundantes em torno de uma obra, como 
é o caso de uma novela da TV Globo. Mas o que se quer destacar é a 
maneira como uma novela adjetivada como espírita produz uma série 
de sentidos socioculturais em torno do que é telenovela, seus papéis 
sociais, bem como do lugar demarcado à religião quando se mescla 
ao melodrama. Nesse sentido, um dos levantamentos centrais que se 
pode deixar é a ideia de que, ao falar em novela espírita, parecem evi-
dentes dois modos dos usuários do Twitter justificarem tal alcunha 
para uma obra: ou se fundamenta em termos doutrinários (remete a 
Chico Xavier, a livros espíritas, a codificação, a preceitos basilares e a 
explicações religiosas sobre os fenômenos vistos na TV), ou se remete 
ao universo midiático já construído em torno do que é novela espírita, 
retomando sucessos anteriores, outros autores e enredos já sacraliza-
dos no imaginário em torno do que significa localizar o espiritismo na 
ficção televisiva brasileira. 

A pujança do assunto não parece se esgotar nesta mais recente 
telenovela e, por isso mesmo, as pesquisas ainda se farão necessárias 
para consolidar uma apreensão mais detalhada e efetiva em torno da 
circularidade espírita no melodrama televisivo. Em trabalhos anterio-
res (MEIGRE, 2019), já apontei como parece haver uma evolução nos 
modos de debater o espiritismo na ficção, partindo de uma velada rede 
de obscurantismos até trazer à cotidianidade temáticas como a mediu-
nidade, numa espécie de mimetismo do religioso com a ritualidade 
da experiência ordinária. De toda forma, a vitalidade do subgênero 
iniciado em A Viagem parece dar sinais de clara tendência à manuten-
ção na grade televisiva e não se encerrar na recém-concluída Espelho 
da Vida.  
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Introdução

Não é segredo para ninguém que as religiões constituem mun-
dividências. Diferentes de meros pontos de vista, as teologias 
e teogonias religiosas em geral sustentam discursos totalizan-

tes, em relação ao universo e à vida, que buscam dar conta de todas as 
perguntas do homem a respeito das coisas. Derivadas de um tempo 
em que representavam o único saber sistematizado disponível, as des-
crições religiosas do mundo ainda hoje disputam com a filosofia e a 
ciência o privilégio de dizer a verdade e determinar as regras morais 
e sociais, embora na atualidade isso ocorra com menor consequência, 
em vista de terem as instituições religiosas perdido a capacidade polí-
tica de imposição de ideias.

A fragilidade política e, até certo ponto, cultural da discursividade 
religiosa, decorrente da laicização do Estado e, também, da diversifica-
ção das alternativas interpretativas no mercado das crenças, não inibiu 
as pretensões totalizantes das mundividências religiosas. Elas conti-
nuam a produzir sentidos totais e absolutos, ancoradas em produções 
dogmáticas, ainda que cada vez mais em negociação com os sentidos 
da ciência e da filosofia. Encantoadas pela sombra do êxito da emprei-
tada científica e tecnológica do capitalismo moderno, as religiões nem 
por isso se restringiram aos terrenos nos quais a racionalidade instru-
mental do desenvolvimento da ciência não alcança. Tanto é verdade 
que, no auge do saber contemporâneo, teses como o criacionismo e o 
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terraplanismo ainda vicejam, como a dizer que o obscurantismo não 
se extingue nem sob a luz solar da mais eficaz racionalidade que a Hu-
manidade já conheceu.

O espiritismo se insere de forma própria nessa realidade. Surgida 
em pleno apogeu do chamado “século das Luzes”, na França positivista 
e sob a batuta de um intelectual que se destacava pela posição raciona-
lista com que tratava os temas, o espiritismo fundou um novo modo 
de efetuar o debate entre ciência e religião. Distanciando-se da consa-
grada separação entre razão e fé, Allan Kardec propôs o diálogo entre 
essas duas dimensões, por meio do conceito de “fé raciocinada” (KAR-
DEC, 2013, p. 256) –, que antecipa determinados sentidos da episte-
mologia contemporânea (SIGNATES, 2001a), e originalmente subme-
te a fé à razão e à própria racionalidade científica (KARDEC, 2013). 
Embora não tenha sido praticada por seus seguidores, especialmente 
no Brasil, onde a religião estabelecida utiliza largamente as obras de 
Kardec numa perspectiva claramente dogmática (SIGNATES, 2018a), 
o debate científico é profundamente sensível dentro do movimento 
espírita. A busca por conciliar o pensamento religioso com a racio-
nalidade possível prossegue no movimento, a ponto de fazer emergir, 
recentemente, instituições voltadas para essa mediação – como a AE-
PHUS, que patrocina esta publicação –, fundamental para a justifica-
ção e a legitimação ideológica da doutrina.

Este texto se insere nesse debate, em uma especificidade pouco 
aventada pelos espíritas, por razões históricas: a da correlação entre 
o pensamento espírita e o pensamento social. Como temos feito ver 
em outros trabalhos, o espiritismo brasileiro pouco discute e até, em 
certos casos, renega o debate social e político. Ancorado desde Kardec 
numa visão individualista do espírito e estruturado como religião, no 
sentido moderno do termo – em que a religião é uma atividade priva-
da, na qual a inserção política aparece como contaminadora e negativa 
–, o espiritismo no Brasil promoveu ao longo do século XX uma busca 
nem sempre bem sucedida por aproximação com as ciências médicas e 
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psicológicas, especialmente a biomedicina e a psicologia behaviorista, 
afeitas a uma forma de pensar na qual o indivíduo ocupa a centrali-
dade da subjetividade e as suas relações constituem apenas um conse-
quente subalterna dessa centralidade. 

Com base nesse composto, o espiritismo brasileiro tornou-se so-
bretudo uma religião de autoajuda, inerte para os problemas e temá-
ticas sociais, inclusive os debates sobre moral – que tendeu sempre a 
perceber pela perspectiva das escolhas individuais, distante até mesmo 
das abordagens filosóficas, que interpretam a moral pela perspectiva 
das regras e costumes coletivos herdados social e historicamente.

Por isso, este ensaio pretende ser crítico-prospectivo, no sentido 
teológico do termo. Primeiro, parte de reconhecer a literatura espíri-
ta consagrada como um texto de tipo teológico, já distanciado de sua 
pretensão científica inicial, não evidentemente por suas origens e sim 
pelo modo como é tratada nos dias de hoje: como códex do espiri-
tismo, indisponível ao debate contraditório, exceto em alguns grupos 
pequenos e raros, que temos por exceções que confirmam a regra. Em 
seguida, este trabalho busca operar uma estratégia intelectual específi-
ca: a do desentranhamento conceitual (BRAGA, 2011; YAMAMOTO, 
2014), método que de ordinário funciona com um propósito específi-
co e declarado, o de fazer ver aquilo que não está imediatamente cla-
ro, à superfície dos textos. O que a hermenêutica fenomenológica um 
dia denominou “intencionalidade” e que a análise marxista inscreveu 
como “ideologia”, aparece aqui como metodologia despida dos pressu-
postos dessas duas correntes, mas orientada para o desvelamento espe-
cífico de conteúdos não expressados, embora passíveis de prospecção, 
considerando os fundamentos estabelecidos.

Dessa forma, este trabalho prospecta a visão social embutida nos 
conceitos fundamentais do espiritismo, e a isso denominamos, pro-
visoriamente, uma “sociologia da mentalidade espírita”. Não se quer, 
evidentemente, conferir a essa prospecção o caráter de ciência estabe-
lecida, sendo relevante dizer que pelo termo “sociologia” não se quer 
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denominar a disciplina científica e sim a “visão social” percebida. O 
fato de não termos logo utilizado esta expressão se deve à intenção 
de trabalharmos, de fato, os conceitos sociológicos, a partir da pers-
pectiva doutrinária espírita. Trata-se, pois, rigorosamente, de uma “so-
ciologia de uma mentalidade” e não de uma sociologia enquanto tal, 
embora tenhamos razões para crer que esse estudo cabe nos estudos 
de sociologia da religião ou de análise do conteúdo social do discurso 
religioso ou, ainda, talvez melhor, de teologia social da religião.

Por fim, há que se assumir os limites da análise aqui empreendi-
da. Busca-se neste texto, de forma específica, os fundamentos de uma 
visão social relativa à mentalidade do espiritismo brasileiro. Por tal 
razão, não serão abordados vários aspectos do pensamento do espi-
ritismo francês, inclusive dos textos de Allan Kardec, porquanto esta 
abordagem obrigaria abranger os contrastes entre o modo de pensar 
espírita contemporâneo e o de seu codificador, embora tenhamos por 
razoável postular que as coerências nesse sentido são mais frequentes 
do que as incoerências. Deixaremos, portanto, a outro texto o supri-
mento dessa lacuna.

Sociologia das mentalidades: 
uma nova concepção de mundividência

Este estudo tem a pretensão de buscar as bases do que poderia ser 
uma interpretação social do pensamento espírita. Considerando que 
o espiritismo, especialmente o brasileiro, por conta da hegemonização 
de sua vertente religiosa, sempre se furtou a esse debate, trata-se, com 
efeito, de buscar na cultura doutrinária espírita aquilo que não esta-
ria expressamente lá. Epistemologicamente, não há problemas nisso: 
tanto nas ciências da linguagem, quanto nas próprias ciências sociais, 
o trabalho científico constitui-se justamente no desvelamento – daí a 
ideia de “descoberta”, isto é, retirar aquilo que cobre, que esconde; des-
cobrir, desvelar – dos sentidos ocultos tanto nas palavras, quanto nas 
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práticas humanas. De um ponto de vista metodológico, contudo, esse 
gesto demanda ser definido e explicitado ou, no mínimo, ser nomeado 
adequadamente, a fim de garantir a cientificidade de seus resultados.

Numa busca prévia por alguma tradição nas ciências humanas e 
sociais para esse empreendimento, este estudo perpassou várias ca-
tegorias. A talvez mais desejada pelos espíritas, em sua pretensão de 
harmonização de seu pensamento com a ciência, seria a de conferir 
status de teoria à sua doutrina. A aspiração científica do espiritismo é 
tão entranhada na discursividade espírita que praticamente constitui 
um dogma a afirmação de que a concepção espírita de espiritualidade 
possui fundamentos científicos sólidos e garantidos.

A afirmação do “aspecto científico” soa para os adeptos como uma 
garantia insofismável de verdade dos postulados. Assim, a partir des-
sa concepção, os resultados de uma pesquisa que buscasse as noções 
sociais ou sociológicas entranhadas nas narrativas dentro dos textos 
espíritas só poderiam obter o selo de uma “teoria” social espírita, ou 
uma autêntica sociologia do espírito. As poucas publicações espíritas 
voltadas para a temática social bordejam sem assumir essa caracteri-
zação, como na conservadora obra de Nei Lobo (1992; 1994) intitula-
das “Estudos de Filosofia Social Espírita” e “Plano social de Deus e as 
classe sociais segundo o espiritismo”, nas quais ele aplica uma técnica 
positivista e fragmentária de cotejamento dos textos de Kardec para 
garimpar hipotéticas opiniões do codificador do espiritismo a diferen-
tes elementos do pensamento marxista, chegando a posicionamentos 
fortemente conservadores.

Outros autores, intelectuais espíritas que sempre fizeram a media-
ção entre o espiritismo e o pensamento científico e filosófico de suas 
épocas (SIGNATES, 2014), quando se dedicaram ao trato das temá-
ticas sociais, reagiram aos contextos em que estiveram inseridos. O 
texto clássico sobre o assunto, sem dúvida, é o de Léon Denis, fran-
cês contemporâneo de Kardec, com seu livro póstumo “Socialismo e 
Espiritismo” (DENIS, 1982), no qual assume uma postura crítica ao 
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marxismo e de retomada a um tipo de socialismo utópico inspirado 
no espiritismo. No Brasil, com semelhante antiguidade, Lavigne e Pra-
do (1955) publicaram “Os espíritas e as questões sociais” como uma 
“interpretação progressista da obra de Kardec O Livro dos Espíritos. 
Nos países de fala espanhola, é forçoso ressaltar os estudos do espírita 
argentino Manuel Porteiro, morto em 1936. Suas duas obras “Espiritis-
mo dialectico” (1990) e “Concepto espírita de la sociologia e Origen de 
lasideas Morales” (1998) podem ser consideradas referências de uma 
aplicação da concepção espírita de vida à sociedade. Deve-se destacar 
ainda a primeira dissertação de mestrado defendida sobre o espiritis-
mo, no Brasil, de Cleusa Beraldi Colombo (1998), que, mesmo com 
declarada adesão doutrinária, não assume o postulado de teoria para 
o que denominou “ideias sociais espíritas”. Por fim, o filósofo espíri-
ta Herculano Pires parece ter sido quem mais se aproximou de uma 
abordagem epistemológica da visão social espírita, no que ele denomi-
nou de uma “parassociologia” (PIRES, 1983, p. 55).

Estes autores, contudo, pouco ou nada foram levados em consi-
deração, no desenvolvimento do pensamento espírita brasileiro que se 
tornou hegemônico, ao longo do século 20, sob a liderança da Federa-
ção Espírita Brasileira. O debate social e político que provoca jamais foi 
adiante e nunca se tornou uma política de intervenção na esfera públi-
ca, nem, menos ainda, uma proposta estratégica ou tática de influên-
cia no Estado ou na sociedade brasileira. Tornada religião organizada, 
o conjunto dos postulados espíritas perdeu, portanto, a dimensão de 
teoria, pela impossibilidade interna do contraditório, e ganhou o status 
de “doutrina”, no sentido contemporâneo do termo2, ou de “teologia”, 
tal como se apresenta para os estudos de ciências da religião. 

2 Um dos principais dicionários de religião disponíveis define de forma precisa o con-
ceito de doutrina como um “conjunto de conhecimentos que embasam uma determi-
nada religião. Sistema religioso. Catequese, ensino ou pregação de verdades de fé e 
normas de conduta. Discurso moral” (SCHLESINGER e PORTO, 1995, p. 875). Em 
qualquer desses casos, a noção de doutrina parece adequada ao modo como o espiritis-
mo brasileiro trata historicamente seus postulados.
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A pretensão de realização científica, presente na ideologia espírita 
e recomendada como método pelo seu iniciador, não se verifica nas 
práticas religiosas – e nem seria necessário que isso ocorresse, para a 
afirmação religiosa desse movimento –, razão pela qual este trabalho 
trata os conteúdos espíritas como um organum doutrinário ou teoló-
gico, numa postura epistemológica de acato antropológico dessa reli-
giosidade, mas não destituída de crítica.

Esse é o contexto que este texto se limita a abordar neste momen-
to. Assim, nessa condição, como denominar o “desentranhamento” 
das ideias sociais? A definição metodológica, estabelecida nesse qua-
dro de análise, conduziu-nos a três possibilidades categoriais: ideolo-
gia, imaginário e mentalidade. Em outras palavras, pode-se buscar a 
“ideologia social”, o “imaginário social” ou a “mentalidade social” do 
espiritismo. Avaliemos rapidamente cada uma delas.

A noção de ideologia é ampla, porém ambígua. Segundo Stoppino 
(1994), há um sentido forte e um sentido fraco desse conceito. O sen-
tido forte é o marxista, que define a palavra como “falsa concepção da 
realidade”; e o sentido fraco, porque amplo em demasia, é o de Destutt 
de Tracy, criador desse conceito, em 1796, o de conjunto orgânico de 
ideias relativas a um agrupamento (BOSI, 2010). Para este trabalho, 
a noção forte é incompatível, pois presume uma realidade social por 
antecipação: a “falsa concepção da realidade” não é outra coisa senão o 
modo como as classes dominantes no capitalismo iludiriam as classes 
trabalhadoras, para que estas adiram e defendam os interesses domi-
nantes, contra seus próprios interesses. 

Por método, devemos evitar um pressuposto social tão evidente, 
sob pena de contaminarmos as análises que pretendemos fazer. Além 
disso, é forçoso admitir que a concepção “forte” de ideologia contém 
um problema epistemológico aparentemente insolúvel: toda atribui-
ção de sentido que sinaliza uma “falsidade” presume-se verdadeira por 
antecipação, embora saibamos que o adjetivo “falso” em Marx não tem 
necessariamente a tonalidade epistemológica, e sim política, no sen-



80 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 2

tido de descrever o trabalho do dominador de não permitir aos que 
lhes têm interesses antípodas, que conheçam seus próprios interessese 
ajam em conformidade com eles. Assim, a noção de ideologia, no sen-
tido fraco, é, sim, compatível com os propósitos deste trabalho; entre-
tanto, sua ambiguidade induz-nos a buscar alternativas.

O conceito de “imaginário” é instigante, pela abertura que conce-
de às possibilidades de produção do sentido.Os estudos do imaginário 
remontam a obra seminal de Gilbert Durant (2012), As estruturas an-
tropológicas do imaginário. Trata-se de uma noção que se parece com 
a de ideologia, no sentido “fraco”, mas a ultrapassa, por não pressupor 
uma racionalidade, ou seja, o conceito de imaginário insere também as 
perspectivas de afetos, sonhos, desejos (MAFFESOLI, 2001).

O imaginário, mesmo que seja difícil defini-lo, apresenta, 
claro, um elemento racional, ou razoável, mas também outros 
parâmetros, como o onírico, o lúdico, a fantasia, o imaginativo, o 
afetivo, o não racional, o irracional, os sonhos, enfim, as constru-
ções mentais potencializadoras das chamadas práticas. De algum 
modo, o homem age por que sonha agir. O que chamo de “emo-
cional” e de “afetual” são dimensões orgânicas do agir a partir do 
espírito. Evidentemente que a prática condiciona as construções 
do espírito, mas estas também influenciam as práticas (MAFFE-
SOLI, 2001, p. 76-77).

Se, por um lado, a noção de ideologia racionaliza a tal ponto a 
abordagem, que nos coloca diante de uma dicotomia, capaz de produ-
zir interpretações ambíguas, por outro lado a noção de imaginário am-
plia a interpretação para além da racionalidade e nos situa numa pers-
pectiva antropológica densa demais, para os propósitos deste trabalho. 
Denominar como imaginário a racionalidade social estabelecida nos 
textos espíritas lança-nos num debate que ainda não pretendemos en-
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trar: o de inserir a visão social espírita no campo das expectativas afe-
tivas e desejos dos espíritas – que não duvidamos que exista, mas não 
constitui o objeto de atenção neste momento.

Eis porque passamos a adotar a alternativa do conceito de men-
talidade. A noção de mentalidade é relativamente antiga nas ciências 
sociais e suficientemente ampla para ancorar diferentes definições. 
Sua herança mais relevante encontra-se nos estudos históricos. Conta 
Ortega Noriega (1985) que a chamada “história das mentalidades” foi 
uma invenção de historiadores europeus em meados dos anos 1960, 
numa aproximação com outras ciências sociais e, em especial, com 
a antropologia, orientados pelo propósito de “estudar a dinâmica de 
uma sociedade através da análise da ‘mentalidade’ das classes e grupos 
que a integram” (ORTEGA NORIEGA, 1985, p. 127). A questão ime-
diatamente seguinte é saber o que, afinal, significa a noção de “men-
talidade”. O autor admite a imprecisão do conceito e afirma que sua 
definição 

se aproxima ao que Althusser denomina ‘ideologia prática’, 
ou seja, uma complexa formação de ideias, representações e ima-
gens que correspondem a certos comportamentos e atitudes dos 
indivíduos, de tal modo que em seu conjunto funciona como a 
norma prática que rege a posição correta dos homens frente a sua 
história”. (ORTEGA NORIEGA, 1985, p. 127).

A noção de mentalidade é mais do que ideologia e menos do que 
imaginário, sendo, pois, estabelecida num plano intermediário entre 
ambos estes conceitos. Outra característica que a torna interessante 
para estes estudos foi apontada por Jacques Le Goff: a sua qualidade 
categorial de apontar para a captação daquilo que é residual nos mo-
dos de pensar e viver.
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A primeira atração da história das mentalidades está preci-
samente em sua imprecisão, em sua vocação para designar os re-
síduos da análise histórica, o não sei o quê, da história (LE GOFF, 
1976, p. 68)3.

Temos pouca dúvida de que os aspectos sociais da interpretação 
espírita da realidade são apenas residuais, para a interpretação hege-
mônica da doutrina, feita pelos adeptos brasileiros. Historicamente, 
sempre lhes interessou pouco ou nada o aspecto social e político do 
ser humano, especialmente porque a crença individualista preside pra-
ticamente todas as compreensões e estabelece todas as atividades que 
os envolvem. A busca pelo social na mentalidade espírita é, portanto, 
uma busca pelo residual, pelo que pode restar de interpretação social 
numa forma de pensar que não se dispõe hegemonicamente a isso.

De um ponto de vista metodológico, a diferença fundamental nes-
te trabalho, na adoção da categoria mentalidade, é a ultrapassagem do 
interesse histórico, em benefício de uma percepção de tipo hermenêu-
tico, próximo ao sentido teológico do termo, isto é, como “arte de com-
preender”, cujo ponto central estaria “na exposição ou na interpretação 
dos restos da existência humana preservados na escrita” (DILTHEY, 
1999, p. 15). Busca, este trabalho, pois, os traços fundamentais de uma 
hermenêutica da mentalidade social espírita, cujos resultados analí-
ticos podem ser traduzidos como uma espécie de sociologia ou visão 
social dessa mentalidade.

Evidentemente, este trabalho tem limites, por conta de suas di-
mensões. O que traremos aqui são conceituações fundamentais e pre-
liminares. A articulação densa e exaustiva de uma sociologia da men-
talidade espírita exigiria algo de muito maior fôlego, inclusive o seu 
cotejamento com as teorias sociais existentes (grande parte do debate 

3 Tradução nossa. No original bibliográfico:“La primera atracción de la historia de las 
mentalidades está precisamente en su imprecisión, en su vocación por designar los resi-
duos delanálisis histórico, el no sé qué de la historia” (LE GOFF, 1976, p. 68).
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já havido dos espíritas com questões de natureza sociológica e políti-
ca se concentrou no enfrentamento do marxismo, abordagem sobre 
a qual não trataremos aqui). Entretanto, esperamos que a discussão 
sobre estes fundamentos possa permitir incursões futuras de melhor 
qualidade e maior densidade.

Fundamentos de uma sociologia 
da mentalidade espírita: a visão 
de sociedade e das relações sociais

Como toda e qualquer articulação do pensamento social, é preciso 
indagar sobre o que é o homem e como se constituem suas relações, no 
tempo e no espaço.Para o espiritismo, o homem é um ser individual, 
quase monádico, e essa concepção ordena todo o resto, inclusive suas 
relações de contiguidade espacial e de duração temporal.

É o individualismo espírita exacerbado, aquilo que epistemica-
mente impede a produção de um pensamento social no espiritismo. 
Superá-lo, portanto, é indeclinável – ainda que não seja a pretensão 
deste trabalho “fazer doutrina”, e sim possibilitar uma dedução do que 
pode ser um pensamento social articulado com os fundamentos dou-
trinários espíritas.

A superação da metáfora individualista exige a análise dos aspec-
tos relacionais contidos na mentalidade espírita, desde sua fundação. 
A mentalidade espírita trabalha pragmaticamente com três tipos de re-
lacionamento: aquele entre seres encarnados, aquele entre seres desen-
carnados e, por fim, o que se dá entre encarnados e desencarnados. A 
divisão entre os mundos físico e espiritual, típica das religiões, aparece 
aqui numa condição que ultrapassa os âmbitos da dicotomia sagrado/
profano. Temos abordado isso em outros trabalhos.

Por um lado, o espaço do sagrado se torna profano, na pos-
tulação de que o mundo espiritual é constituído de matéria em 
estado não perceptível aos sentidos físicos, no qual habitam os es-
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píritos, definidos como homens desencarnados; e, por outro lado, 
o profano se sacraliza, na medida em que, pela reencarnação e a 
mediunidade, torna-se possível defender que a evolução do pensa-
mento humano pode ser capitaneada pelos espíritos, convertendo, 
assim, todo o saber significativo em revelação (SIGNATES, 2014, 
p. 437).

Aprofundemos um pouco a abordagem dessas dimensões 
relacionais.

A percepção das relações dos encarnados entre si pode ser feita 
a partir da ritualidade quádrupla do espiritismo (SIGNATES, 2019): 
divulgação, estudo, caridade e mediunidade. Após o processo de ins-
titucionalização (SIGNATES, 2002)4, tornou-se praticamente estan-
dardizado que estudo e mediunidade são ritos internos, de relaciona-
mento dos espíritas entre si, e caridade e divulgação constituem ritos 
externos, isto é, de relacionamento dos espíritas com os não espíritas.

Como se pode perceber, o desenvolvimento de uma sociologia 
da mentalidade espírita passa, obrigatoriamente, pela crítica do mo-
vimento espírita. É a partir dessas relações que o espiritismo se insere 
na sociedade e, por tal razão, é assim que a concebe. Não há uma dife-
rença epistêmica entre a percepção social geral e a autopercepção do 
espírita.

Uma demonstração típica disso é a concepção espírita do Brasil 
e do mundo – aquilo que Laplantine e Aubrée denominaram “brasi-
lodisseia espírita” (LAPLANTINE e AUBRÉE, 2009) –, contida espe-
cialmente nos livros A caminho da luz (EMMANUEL/XAVIER, 1996) 
e Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho (CAMPOS/XAVIER, 
2008), cujos relatos conferem ao espiritismo uma centralidade funda-
mental nos destinos do Brasil e do mundo.

4 A noção de institucionalização é mais ampla do que a sua aplicação às condições de 
desenvolvimento das religiões. Para uma percepção de sua formulação como teoria 
social, ver Signates (2001).
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O Espiritismo brasileiro baseia-se muito menos num funda-
mento teórico (a obra de Kardec e dos sucessores) do que numa 
epopeia mítica, que é a própria história da humanidade, uma nar-
rativa inteiramente orientada em direção de um desfecho escato-
lógico, transmitida oralmente, apesar de conhecer também um 
grande número de formulações escritas (LAPLANTINE e AU-
BRÉE, 2009, p. 291).

Evidentemente, a escatologia espírita não se explica em termos de 
mentalidade apenas nas concepções sociológicas do movimento es-
pírita. Há que se destacar a interessante sociologia contida no modo 
como o espiritismo concebe o mundo espiritual, as relações dos de-
sencarnados entre si. 

Nesse âmbito, o individualismo espírita persevera, ancorado na 
concepção das classes e ordens dos espíritos, por meio da qual o es-
piritismo praticamente padroniza os indivíduos desencarnados em 
superiores e inferiores. Interessante observar que a noção de “classe” 
neste caso não remete a uma visão social ou a uma concepção de socie-
dade, e sim a uma percepção naturalista que autoriza imediatamente a 
estigmatização dos espíritos. É como se a desencarnação retirasse das 
pessoas a condição de seres humanos comuns, complexos e contra-
ditórios, e os tornasse moral e espiritualmente transparentes, a ponto 
de poderem ser classificados como elevados e inferiores, assumindo 
assim padrões de visão e comportamento estritamente definidos, con-
forme previstos pela moralidade espírita. 

Um estudo simples dos padrões de personalidades espirituais 
que comparecem a reuniões de desobsessão nos centros espíritas 
demonstraria isso com enorme facilidade, uma vez que todas 
as manifestações mediúnicas ocorridas dentro dessas reuniões 
extremamente ritualizadas tendem a seguir os padrões pressupostos 
pela mentalidade compartilhada pelos médiuns e devidamente 
prevista nos livros doutrinários.
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Contudo, o desenvolvimento da literatura mediúnica ao longo 
do século 20, especialmente aquela que veio à luz a partir do lápis de 
Francisco Cândido Xavier, trouxe uma nova concepção ao espiritismo 
da percepção do mundo dos espíritos: a noção de cidade espiritual. 
Trata-se de uma concepção que não é recente no pensamento cristão 
– Santo Agostinho pensou uma cidade espiritual, a Jerusalém eterna 
(AGOSTINHO, 1996), mas no plano de uma escatologia da realização 
da conversão do mundo e não numa descrição naturalista do mundo 
do sagrado –, mas que emerge no espiritismo brasileiro como uma 
utopia que articula conteúdos do imaginário católico, reinterpretados 
de forma espírita, e valores do integralismo brasileiro da primeira me-
tade do século 20 (DA SILVA, 2012).

... a cidade espiritual Nosso Lar é, sem dúvida, uma forma de 
representação do paraíso, uma utopia celeste. É uma representação 
que possui elementos do imaginário católico (...), mas que incor-
pora valores do mundo contemporâneo, como a valorização do 
trabalho. (...) Se (...) ela pode ser uma releitura do Jardim do Eden, 
então podemos ver nela também a representação das cidades pla-
nejadas da época, inclusive o ideal das ‘cidades jardins’. Transpor-
te público rápido e eficiente por meio do ‘aerobus’, ruas amplas, 
limpas e arborizadas, edifícios públicos imponentes, residências 
confortáveis e graciosas fazem parte de Nosso Lar, mas também 
de qualquer utopia de planejamento urbano. Nosso Lar, por outro 
lado e ao mesmo tempo, propõe uma forma de sociedade baseada 
em princípios que não são estranhos à cultura brasileira: centrali-
zação administrativa em um líder carismático que se justifica pela 
necessidade da manutenção da ordem e do progresso. Isso não nos 
é estranho (DA SILVA, 2012, p. 32).

A constatação de que a mentalidade espírita produz uma visão 
de cidade espiritual a partir de parâmetros sociais da atualidade não 
é estranhável: todas as concepções religiosas de paraíso são afiveladas 
nos parâmetros vivenciais e ideológicos das sociedades onde essas reli-
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giões vicejam, e não poderia ser diferente, salvo se concebêssemos que 
algum ser humano possa viver e pensar desataviado de sua realidade 
histórica. Entretanto, o que chama a atenção, para os termos deste tex-
to, não é esse aspecto, e sim aquilo que se desdobra para além dele, em-
bora, ainda assim e sempre, articulado com a mentalidade da época.

Referimo-nos à interpretação daquilo que viabiliza a relação so-
cial num mundo espiritual assim constituído: a onda mental, con-
cebida como instrumento de poder, meio de comunicação e critério 
de estratificação social. Em outras palavras, o espiritismo descreve o 
mundo dos espíritos como um lugar em que o pensamento se manifes-
ta concretamente, como energia materialmente realizadora, canal de 
transmissão de sinais simbólicos de toda ordem e signo de detecção da 
categoria intelecto-moral em que se situa o indivíduo. O mundo espi-
ritual é, imaginariamente, o lugar da transparência individual comple-
ta – embora a noção de “sintonia”, típica das comunicações eletrônicas 
e de modo semelhante lançada para as possibilidades das relações in-
terespirituais, permita efetuar restrições às situações sociais possíveis 
descritas. Em coerência com o sistema hierarquizante da mentalidade 
espírita geral, aplicada, como dissemos, de forma estandardizada aos 
desencarnados, as descrições espirituais assumem que “superiores” 
têm mais poder e controle sobre si próprios e sobre os outros do que 
os “inferiores”, razão pela qual a cidade espiritual Nosso Lar não acolhe 
os valores democráticos – o que é assumido aproblematicamente por 
autores espíritas vinculados à visão espírita hegemônica que trataram 
desse assunto (TELES, 1959; DA SILVA, 2012).

É, contudo, na relação entre encarnados e desencarnados que a 
mentalidade espírita estabelece sua concepção integral de sociedade. 
O conceito central, evidentemente, é o de morte, ou, melhor, de “de-
sencarnação”, a percepção da morte como passagem ou como mera 
desvinculação, sem a cessação da vida e, sobretudo – o que é nodal na 
concepção espírita de mundo, como já fizemos ver –, sem a interrup-
ção da individualidade. O espiritismo rejeita, desde o princípio, em 
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Kardec, as concepções panteístas, segundo as quais a individualidade 
se perderia com a morte pela reinserção da alma no todo universal, 
como uma gota que passasse a se confundir com o oceano de onde 
teria vindo.

Importante salientar que a noção espírita de morte implica dire-
tamente na noção de corporeidade. O espiritismo não é, nesse sentido, 
uma doutrina espiritualista, em seu sentido radical. A própria ideia 
de que os espíritos dos mortos habitam uma cidade, constituída com 
prédios, avenidas e meios de transporte, já deixa clara a admissão do 
que temos denominado de “materialismo espiritualista” espírita (SIG-
NATES, 2019).

A relevância da noção de corporeidade para o espiritismo é fla-
grante: morto, o espírito não assume uma condição diáfana ou in-
corpórea, mas deixa o corpo como abandona uma veste temporária 
e grosseira, para assumir um “corpo espiritual”, o perispírito, em tudo 
semelhante ao corpo físico, e por meio do qual viverá em um novo 
ambiente, o mundo espiritual, dotado também de materialidade e 
peculiaridades semelhantes ao mundo físico, com as diferenças pro-
porcionadas, como dissemos, pela visibilidade e a concretude da onda 
mental.

Trata-se, pois, de uma concepção multicorpórea da manifestação 
da vida, feita sob medida para garantir o individualismo como con-
cepção primaz de espírito. Aparentemente, não há individualismo 
possível fora de algum materialismo, ainda que lançado para o mundo 
do espírito e do sagrado. Mesmo os imaginários cristãos católicos, so-
bretudo os populares, que presumiram, desde sempre, a corporeidade 
de anjos e santos ou até a do próprio Deus, jamais ousaram materiali-
zar tanto o espaço sagrado, como fazem os espíritas.

A multicorporeidade espírita é um dado doutrinário. Para com-
preendê-la como fundamento de uma mentalidade social, é preciso es-
tabelecê-la como base para um âmbito relacional. E isso o espiritismo 
procede por duas dinâmicas bastante características: a mediunidade e 
a reencarnação.
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O espiritualismo moderno concebe o homem a partir de 
uma pluralidade de corpos interpenetrados e em contínua inter-
dependência, o que decorre em várias e ousadas concepções so-
bre a vida e a morte (esta, por exemplo, passa a ser considerada 
extinção de apenas um ou alguns dos corpos disponíveis para a 
manifestação da vida). Essa pluralidade, contudo, não se restringe 
às concepções dos corpos múltiplos dos indivíduos, mas também 
remete à mediunidade como interpenetração de corpos de indi-
víduos múltiplos, assim como a reencarnação consiste na ideia de 
transmigração de corpos múltiplos na composição de identidades 
e subjetividades igualmente múltiplas, sem a quebra da unidade 
do individual enquanto essência. A corporeidade espiritualista, 
portanto, é complexa e plural, apesar das simplificações às vezes 
trazidas pela dogmática espírita e suas assemelhadas (SIGNATES, 
2016, p. 181).

Identificadas essas concepções como interações sociais, o corolá-
rio analítico é de que a reencarnação e a mediunidade caracterizam 
diferentes formas de articulação espaço-temporal da multicorporeida-
de espírita.

Dois são os meios pelos quais se dá, na interpretação espírita, 
a economia de trocas simbólicas ou físicas entre mundo espiritual 
e mundo material: a reencarnação e a mediunidade, ambas singu-
larizadas pelo modo plural como o espiritismo concebe a corpo-
reidade. A reencarnação é a corporeidade múltipla, estendida no 
tempo; e a mediunidade é a corporeidade múltipla, estendida no 
espaço. Em outras palavras, pela reencarnação o mesmo espírito 
permuta de corpos, ao longo do tempo, experimentando existên-
cias diversas, a fim de aprender e evoluir. E, pela mediunidade, vá-
rios espíritos desencarnados, usufruem de um único corpo, para 
manifestarem-se no mundo corpóreo (SIGNATES, 2019, p. 129).

Percebe-se, pois, uma noção de sociedade pela mentalidade es-
pírita como uma rede complexa de relações plurais, demarcadas no 
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tempo e no espaço por uma concepção múltipla de corporeidade, e 
sempre articuladas a partir de uma visão racionalista e positivista de 
mundo. O racionalismo e o positivismo espíritas imprimem a todas 
essas concepções relacionais implícitas uma característica utilitarista e 
evolucionista diretamente aplicada à noção de indivíduo – muito mais 
cara ao espiritismo do que a de sociedade.

Todos os conceitos fundamentais aqui articulados assumem, no 
espiritismo, a intertransponibilidade teorizada a partir da antropolo-
gia de Geertz: o “modelo de” e o “modelo para”, ou, falando com certa 
simplificação, o modelo cultural religioso que explica e o modelo que, 
a partir desse primeiro, se aplica às realidades religiosas e vivenciais 
dos adeptos. 

O ‘modelo de’ espírita se constitui de toda uma complexa 
descrição de mundo que enovela o sagrado e o profano em um 
único sistema explicativo e cuja conexão com o modelo ‘para’ é 
orgânica, a ponto de dificultar a distinção entre um e outro (SIG-
NATES, 2018, p. 54).

Um aspecto final chama a atenção no modo como a mentalidade 
espírita trabalha o conceito de sociedade: a ausência das instituições. 
A sociedade espírita é inteiramente regida por espíritos individuais e 
a eles se remete invariavelmente. Não há conceitos como Estado, em-
presas, organizações ou sistemas. O modelo de sociedade na mentali-
dade espírita é inteiramente desinstitucionalizado: embora existam as 
instituições e sejam referidas narrativamente, sua presença é apenas 
perfunctória, marginal, como se todo o poder derivasse do indivíduo 
e apenas a ele fosse referido. Mesmo o governo do planeta é atribuído 
a uma pessoa: Jesus Cristo, derivando daí toda a hierarquia, da qual 
participam Maria, mãe do Cristo, Ismael, o anjo que dirige o Brasil, e 
todos os demais, inclusive alguns personagens históricos do próprio 
espiritismo brasileiro, onde pontifica o espírito do ex-deputado e ex-
-presidente da FEB, Bezerra de Menezes.
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Na melhor das hipóteses, há grupos de espíritos. Mas, ainda as-
sim, prevalece a ideia do indivíduo ou, no dizer de Emmanuel/Chico 
Xavier, do “homem íntimo”, contra toda teoria que pretenda ultrapas-
sar esse marco categorial:

a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula 
viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela in-
tensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna 
do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no 
caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletivida-
de, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito 
deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se 
engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos co-
nhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se 
transforma em instrumento de opressão dos magnatas da econo-
mia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade 
humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente 
a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distan-
te de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que 
reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima 
dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as 
concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado 
das ideologias extremistas (EMMANUEL/XAVIER, 1996, p. 206).

Percebe-se, neste interessante e sintético trecho do livro A cami-
nho da luz, que Emmanuel/Xavier simplifica o marxismo como uma 
“utopia da igualdade absoluta” e o reduz os problemas do capitalismo à 
“opressão dos magnatas da economia”, situando a mentalidade espírita 
numa espécie de liberalismo generoso, que aponta para a solidarie-
dade humana como imperativo de organização social, sem chegar a 
alcançar uma formulação do socialismo utópico, por rejeitar as opções 
coletivistas, sem, também, fazer uma defesa do mercado como metro 
de todos os equilíbrios. O individualismo espírita sonha com um capi-
talismo generoso e sem ambições, no qual as pessoas distribuam seus 
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bens espontaneamente e a justiça social emerja da caridade individual.
Dentro desse contexto de uma visão social estruturada pela he-

gemonia extrema do indivíduo, como ponto exclusivo de referência 
para todos os fenômenos, emerge o conservadorismo social e político 
como consequência contraditória fundamental do projeto espírita de 
mundo. O sofrimento, as tragédias e as injustiças sociais aparecem à 
mentalidade espírita como punição de supostos pecados cometidos no 
passado reencarnatório, como experiência educativa para as almas em 
trânsito evolutivo, como vivência diante da qual é imperioso resignar-
-se e trabalhar sem condenar quem faz o mal.Inexiste a ideia de que as 
regras sociais sejam de algum modo estruturantes das vontades indi-
viduais. Transformar o mundo não é necessário, senão transformando 
o indivíduo em sua interioridade psicológica. A noção de “reforma ín-
tima” interdita a crítica social e lança o espírita na eterna e prioritária 
busca por si próprio, tornando o “outro” da caridade um instrumento 
de auto aperfeiçoamento e não o lugar de construção de um mundo 
diferente.

Considerações finais provisórias

Uma pesquisa feita hoje sobre os fundamentos de uma sociologia 
da mentalidade espírita conduz necessariamente a uma crítica social 
dos postulados doutrinários espíritas, tal como são hegemonicamente 
interpretados pelos adeptos, no Brasil. Se, por um lado, a mentalidade 
espírita amplia consideravelmente o conceito de sociedade, articulan-
do o espaço do sagrado – o mundo espiritual – também como socieda-
de, em contínua interação com os espaços profanos – o mundo físico 
ou carnal –, é forçoso admitir que essa ampliação não produz uma 
teoria social mais rica e mais complexa.

E o ponto de contenção desse pensamento social aparece clara-
mente definido: é o individualismo exacerbado, de orientação moralis-
ta, sob uma abordagem naturalista e positivista da existência humana, 
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aquilo que não apenas impede o espírita de pensar socialmente sua es-
piritualidade, mas o remete para um conservadorismo de consequên-
cias políticas extremamente contraditórias às suas próprias aspirações 
morais.

As consequências sociais e históricas dessa formulação podem ser 
vistas com grande clareza no espiritismo brasileiro da atualidade. Após 
um século inteiro de caridade prática dos espíritas junto às periferias 
miseráveis das cidades do país, os espíritas brasileiros prosseguem sen-
do o cume da pirâmide social brasileira, demonstrando que a caridade 
espírita é pragmaticamente excludente e conservadora. Os espíritas, 
sem obrigatoriamente terem a consciência disso, constituem-se como 
personalidades pacíficas e generosas e fazem o bem que podem aos 
mais pobres, mas não se misturam com eles, nem os admitem com-
partilhando sua fé.

O individualismo espírita parece ser feito para atender somente 
aos próprios espíritas e, ao vetar o debate social de bases sociológicas, 
remete o movimento à reprodução das ideologias políticas da classe 
em que se encontram, produzindo assim uma atividade religiosa gene-
rosa e pacífica, mas profundamente conservadora das desigualdades e 
injustiças sociais.
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Introdução

Eurípedes Barsanulfo é personalidade reconhecida no meio espí-
rita e figura de fundamental importância no que tange à sua ex-
pressiva mediunidade e engajamento político, social e religioso 

na divulgação do espiritismo. Viveu em Sacramento, Minas Gerais, na 
virada do século XIX para o XX dedicando-se ao trabalho pedagógico 
(fundador do primeiro colégio espírita do Brasil), político (exerceu o 
cargo de vereador) e filantrópico contribuindo com a transformação 
social daquela região, sobretudo quando dedicou-se ao campo da ho-
meopatia e medicina prática, produzindo e distribuindo medicamen-
tos gratuitos às camadas mais pobres, tratando e medicando os doen-
tes que o procuravam, sob alegada influência do espírito de Bezerra de 
Menezes. Esse, tido como o “médico dos pobres”.

No entanto, com tanto brilho e importância no que diz respeito 
aos prosélitos de sua beatitude espírita, sua presença pedagógica e suas 
contribuições como educador, tanto na história do espiritismo, quan-
to da educação brasileira ainda é fato desfocado das linhas e marcas 
culturais. Segundo Dora Incontri, influente pesquisadora e educadora 
brasileira, “essa experiência, embora mal documentada, permanece 
até hoje não superada, pela sua originalidade e pela pujança com que 
se manifestam os elementos mais significativos da pedagogia espírita” 
(INCONTRI, 2001, p. 214). Ressalta-se a militância de Eurípedes na 
divulgação do espiritismo, suas capacidades mediúnicas e sua atuação 
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como farmacêutico e médico prático sobrepondo tais aspectos como 
uma avalanche à narrativa construída ao redor de sua história no cam-
po da pedagogia e da política. Fala-se pouco sobre a atuação de Eu-
rípedes Barsanulfo como vereador e menos ainda como educador (não 
há a percepção da relevância pedagógica do seu trabalho).

Vimos pelo presente estudo oportunidade de auxiliar a desvendar 
e entender - a partir das produções acadêmicas já realizadas sobre o 
tema -, quais as características da educação proposta por Eurípedes, 
sobretudo no período em que esteve à frente da gestão educacional do 
Colégio Allan Kardec, tido como o primeiro colégio assumidamente 
espírita do Brasil.

O pedagogo português José Pacheco, teórico, pesquisador, escri-
tor e educador atuante, idealizador e fundador da Escola da Ponte em 
Portugal -  instituição de renome internacional e referência no que diz 
respeito à inovação educacional - é estudioso da experiência escolar 
desenvolvida por Eurípedes e categórico ao afirmar que:

Há 102 anos, em 1907, o Brasil teve aquilo que eu considero o 
projeto educacional mais avançado do século 20. Se eu perguntar a 
cem educadores brasileiros, 99 não conhecem. Era em Sacramen-
to, Minas Gerais, mas agora já não existe. O autor foi Eurípedes 
Barsanulfo, que morreu em 1918 com a gripe espanhola. Este foi, 
para mim, o projeto mais arrojado do século 20, no mundo. (PA-
CHECO, 2009, s/p)

Justifica-se a presente pesquisa, portanto, uma vez que ao estudar 
o projeto educativo de Eurípedes Barsanulfo, valoriza-se uma expe-
riência pedagógica genuinamente brasileira, ocorrida no período da 
Primeira República, e que é desconhecida por boa parte dos educado-
res do Brasil, embora latente de riquezas ideológicas e características 
atitudinais e metodológicas que o fizeram um projeto educativo de 
grande importância e qualidade.
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Metodologia
 
O presente estudo se propõe a avaliar produção acadêmica sobre 

o Colégio Allan Kardec no período em que Eurípedes Barsanulfo este-
ve à frente da escola. Buscou-se identificar quais são as características 
da educação espírita idealizada e vivida por Barsanulfo, em quê e que 
maneira o Colégio Allan Kardec veio a inovar a forma de pensar a 
educação, considerando o seu contexto histórico-social.

Num primeiro momento fizemos um levantamento preliminar 
de produções  acerca do tema e encontramos diversos textos, livros, 
escritos e imagens sobre o assunto. Optamos por nos deter momenta-
neamente4 às produções de caráter científico. Nos programas de pós-
-graduação, localizamos três pesquisadores, quais sejam: Alessandro 
Bigheto5, Anderson Brettas6 e Jaqueline Silva7 com dissertações de 
mestrado que tratavam especificamente do tema proposto, delimitan-
do, assim, o corpo da pesquisa.

Foi feita a leitura dos textos científicos de modo a realizar análise 
de conteúdo dos mesmos (TRIVIÑOS, 1987), envolvendo: pré-análi-
se (leitura exaustiva e desenho das características principais de cada 

4 Entendemos que o caráter de uma pesquisa científica, não é definir especificamente  
uma verdade, mas, por em movimento o conhecimento sobre essa verdade, exaurindo-a 
de todas as formas com a finalidade de estabelecer maior aproximação com o fenômeno 
estudado. Desse modo identificamos que a pesquisa sobre o tema que inclua diversas 
outras fontes, para além das acadêmicas, pode ser útil para desvendar e se aprofundar 
nos questionamentos da investigação.
5 “Eurípedes Barsanulfo, um educador espírita na Primeira República”, de Alessandro 
Bigheto, dissertação defendida em 2006 no Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Estadual de Campinas.
6 “Eurípedes Barsanulpho e o Colégio Allan Kardec: Capítulos de História da Edu-
cação e a Gênese do Espiritismo nas Terras do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro 
(1907/1918)”, de Anderson Brettas, defendida em 2006 no Programa de Pós-Graduação 
em Educação na Universidade Federal de Uberlândia.
7 “Espiritismo e educação: Eurípedes Barsanulfo e o Colégio Allan Kardec / Sacramen-
to-MG (1880-1918)”, de Jaqueline Silva, dissertação defendida em 2017 no Programa 
de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia.
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um); exploração (formulação de sínteses convergentes e divergentes, 
a partir de um processo de “idas” e “vindas” nos textos) e interpreta-
ção (seleção dos temas mais recorrentes e descrição dos mesmos). Os 
temas encontrados representam os achados da pesquisa bibliográfica, 
que clarificam as questões investigadoras. De acordo com Triviños, o 
que é essencial na análise de conteúdo “é a inferência que pode par-
tir das informações que fornece o conteúdo da mensagem, [...] ou de 
premissas que se levantam como resultado do estudo dos dados que 
apresenta a comunicação.” (1987, p. 60).

Tais inferências ou premissas foram identificadas e organizadas 
em cinco categorias, que apresentamos abaixo como resultados da 
pesquisa bibliográfica.

Resultados

O problema das fontes

 A primeira categoria que emerge da pesquisa é o problema das 
fontes. Os autores convergem ao dizer da exiguidade de documentos 
que clarifiquem a prática pedagógica do Colégio Allan Kardec: “[Eu-
rípedes] escreveu e teorizou pouco sobre educação e infelizmente a 
maior parte dos seus escritos se perdeu” (BIGHETO, 2006); “Todavia, 
a maioria [dos documentos pessoais] é referente aos receituários, ati-
vidades assistenciais e espíritas de Barsanulfo, [...] e poucos são aqueles 
rigorosamente da esfera pedagógica da escola” (BRETTAS, 2006). 

Para Silva (2017), um dos maiores problemas que se enfrenta me-
diante a pesquisa sobre o assunto é a dificuldade de acesso ao banco 
histórico. Este acaba sendo corrompido pelo olhar desviado do senso 
neutro que deveria compor o olhar do historiador. Isto porque a prin-
cipal fonte utilizada por espíritas e mesmo não-espíritas para conhecer 
a figura de Eurípedes Barsanulfo são os livros memorialistas, com des-
taque para: “Subsídio para a história de Eurípedes Barsanulfo” (1962), 
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de Inácio Ferreira; “Eurípedes Barsanulfo: o apóstolo da caridade” 
(1979), do jornalista Jorge Rizzini e “Eurípedes: o Homem e a Missão” 
(1979), de Corina Novelino, todas elas produzidas por integrantes do 
movimento espírita e escritas muitas décadas depois dos acontecimen-
tos, a partir, sobretudo, do resgate de memórias dos familiares e de 
pessoas de Sacramento. Silva afirma que, “após a morte de Barsanulfo 
os familiares e amigos foram os principais mantenedores da memória 
sobre os seus feitos”, sendo que, “aqueles que gostavam de Barsanulfo, 
lembravam os bons momentos vividos”, e “os momentos difíceis ou 
ruins foram aos poucos caindo no esquecimento” (SILVA, 2017, p. 18). 
Aqui, importa considerar a diferença entre história e memória:

A história objetiva esclarecer da melhor forma possível as-
pectos do passado, a memória busca mais instaurá-lo [...]. A his-
tória busca revelar as formas do passado, enquanto a memória 
as modela, um pouco como faz a tradição. A primeira tem uma 
preocupação de ordenar, a segunda é atravessada pela desordem 
da paixão, das emoções, dos afetos (CANDAU, 1951, apud SILVA, 
2017, p. 30).

Piere Nora, por sua vez, defende que

a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, 
nesse sentido, ela está em permanente evolução aberta à dialética 
da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deforma-
ções sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, su-
ceptível de longas latências e de repentinas revitalizações (NORA, 
1993, apud SILVA, 207, p. 26).

Estas ressalvas são muito importantes, pois esclarecem quanto à 
complexidade de se realizar uma pesquisa histórica como esta, que, 
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embora não seja impossível, também não pode ingenuamente ser en-
tendida como pronta e acabada, tão-somente a partir de fontes me-
morialistas. Há, ainda, muito a se desvendar e pesquisar; no entanto, o 
esforço acadêmico resultante das três dissertações de mestrado buscou 
superar estas barreiras, valendo-se de diversas fontes, para além dos 
memorialistas, como entrevistas dos que conviveram com Eurípedes 
(alunos, familiares, amigos, adversários…) realizadas pelos próprios 
pesquisadores; depoimentos com diferentes personagens sociais vin-
culados à história de Sacramento e do colégio; textos de jornais da 
época como de escritos posteriores; retratos, fotos; Atas da Câmara 
Municipal de Sacramento na época em que Eurípedes foi vereador, 
com análise pormenorizada do teor dos documentos e inferências his-
tóricas; cartas; documentos sobre a arquitetura da escola; análise feita 
dos livros teóricos e didáticos usados por Eurípedes; exame de docu-
mentos escolares como diários, boletins, cadernos, atas, etc.

Daí a importância de incursões científico-acadêmicas no tema em 
debate, marcado, como não poderia deixar de sê-lo, por paixões, des-
lumbramentos, idolatria, etc., sobretudo quando se trata de figura tida 
como “vulto” no movimento espírita brasileiro. Cabe ao pesquisador 
superar tais sentimentos, na busca de imparcialidade na execução da 
pesquisa, garantindo uma certa objetividade nos achados da mesma.

Uma escola para todos

Um dos aspectos mais importantes que notamos no curso da pes-
quisa e que salta aos olhos considerando o contexto vivido por Bar-
sanulfo, foi o fato de que o Colégio Allan Kardec, de acordo com os 
pesquisadores, permitia crianças negras e professores negros em seus 
quadros, num período marcado pela marginalização dos negros e por 
discursos racistas, absolutamente influenciados por teorias eugenistas. 
Esse talvez tenha sido o maior impacto social provocado pela visão 
espírita e progressista de Barsanulfo. 
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Um segundo aspecto é que o colégio era misto, ou seja, meninas e 
meninos conviviam juntos e realizam as atividades escolares sem qual-
quer divisão, numa época em que vigorava a premissa social de escolas 
serem ou só para meninos ou só para meninas. Também havia uma 
professora mulher, num tempo em que a profissionalização do magis-
tério ainda era quase exclusivamente masculina.  

E um terceiro aspecto refere-se à gratuidade do ensino. O colégio, 
que não pertencia à rede pública de ensino, era gratuito aos estudantes 
matriculados, incluindo boa parte de crianças pobres de Sacramento 
que não teriam onde estudar (o acesso à educação básica, naquela épo-
ca, também era restrito à elite econômica). Este conjunto de caracterís-
ticas colocava o Colégio Allan Kardec numa posição de inclusão social 
rara para uma escola do início do século XX, ainda mais, localizada em 
cidade tradicional no interior do país. Não era a única escola brasileira 
com este perfil, mas fazia parte de uma minoria, alinhando-se ao pen-
samento progressista da época.

É interessante traçar um paralelo entre estes aspectos do Colégio 
Allan Kardec e os ideais republicanos defendidos por Eurípedes 
enquanto político. A escravidão havia sido abolida em 1888, a Repú-
blica proclamada em 1889, e a Constituição Federal promulgada em 
1891 declarava como iguais todos os cidadãos brasileiros, não admitin-
do qualquer tipo de privilégio. Os autores destacam, na função legisla-
tiva de Barsanulfo, o notável engajamento na defesa de uma educação 
pública e laica, com o encaminhamento de projetos de construção e 
subvenção de escolas, liderando pedidos neste sentido, e muitas vezes 
exigindo do Poder Público itens que os demais vereadores não concor-
davam, por pensarem que os gastos na área seriam excessivos.

(...) na leitura de todas as atas do período de 1902 a 1910, 
vemos o vetor educacional nas idéias e ações de Eurípedes Bar-
sanulfo. Alguns relatórios e vários pareceres são de sua autoria ou 
receberam seu endossamento. Neles, Eurípedes aponta para a ne-
cessidade de uma educação do povo com qualidade, o sustento 
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de escolas municipais primárias; a criação de grupos escolares; a 
melhoria dos salários dos professores, dos prédios, dos materiais e 
dos métodos (...) (BIGHETO, 2006, p. 78).

Foi lido um requerimento do Inspetor escolar José Martins 
Borges solicitando um auxílio da quantia de 250$000 – impor-
tância constante do pedido dos professores Américo de Campos 
Ferreira e Joaquim de Araújo Vas de Mello Junior afim de unifor-
mizar os alunos pobres, o que posto a discussão e a votos, depois 
de haver alguma discussão sobre o assunto, não foi atendido por 
seis votos, contra o voto do vereador E. Barsanulfo.” (ATA DA CA-
MÂRA MUNICIPAL, 1908:51 APUD BIGHETO, 2006, p. 82)

Num documento assinado por Eurípedes Barsanulfo, C. 
Oliveira e Júlio da Silva, em 16 de Setembro de 1908, vemos uma 
defesa feita por esses vereadores por um grupo escolar em Sacra-
mento. Nesse documento, traça-se inclusive uma argumentação, 
mostrando a necessidade do fortalecimento e crescimento da ins-
trução pública, laica e gratuita. (BIGHETO, 2006, p. 87-88)

Os vereadores responsáveis pela instrução pública emitiram 
um parecer, assinado por Eurípedes Barsanulfo, reconhecendo 
a necessidade da cadeira e a existência suficiente do número de 
crianças à sua criação. (BIGHETO, 2006, p. 81)

Quando à frente do Colégio Allan Kardec, Eurípedes manteve 
coerência com estes ideais, já que fez dele um colégio popular, gratuito, 
aberto à todos, conforme já mencionado. Mais da metade das crianças 
e adolescentes eram pobres, alguns vinham de longe e muitos tinham 
que trabalhar para ajudar na renda doméstica, sendo que Eurípedes se 
esforçava para ajudar estas crianças a não perderem as aulas, mobili-
zando recursos perante a comunidade e flexibilizando os horários da 
rotina escolar, sendo que, quando havia falta injustificada, mandava 
buscá-los (BIGHETO, 2006). Infelizmente, nas pesquisas não há da-
dos objetivos sobre o número de matrículas, índices de permanência 
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e evasão e características sócio-econômicas mais precisas sobre os es-
tudantes.

Além disso, ficamos a pensar: quantas escolas mistas havia no 
Brasil há época? Quantas escolas admitiam professores negros e alu-
nos negros? Quantas admitiam mulheres como professores? Quantas 
escolas eram destinadas à população desprovida de recursos econômi-
cos? Quantas delas pertenciam aos grandes centros urbanos, e quantas 
estavam nos interiores? Quantas delas eram confessionais? E de que 
modo a experiência política de Eurípedes influenciou sua visão macro-
-educadora com tamanho impacto social para a época? Estas questões, 
não respondidas pelas pesquisas, exigem novas incursões acadêmicas, 
mas que se fazem necessárias, para a melhor compreensão do “tama-
nho” do vanguardismo de Eurípedes. De qualquer forma, é possível 
classificar o homem Eurípedes como um notável ativista político ou 
militante em prol da educação de todos para a população sacramenta-
na, em especial a parcela marginalizada da sociedade8.

O ensino confessional 
no Colégio Allan Kardec

 Uma das questões que vieram à tona durante a pesquisa foi: de 
que forma a visão e orientação religiosa espírita de Barsanulfo influen-
ciou a dinâmica das atividades educativas na escola Allan Kardec? Ha-
via, de fato, ensino confessional no colégio? Se sim, como este se dava? 
E o homem republicano Barsanulfo, o respeito às diversas religiões...?

8 Outros estudos são, entretanto, necessários, para melhor investigar as propostas in-
clusivas dentro da escola. A pesquisadora Jaqueline Silva (2017) introduz esta reco-
mendação no final de sua dissertação, ao apresentar trechos do livro “Diário de Bitita”, 
obra póstuma de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras afro-brasileiras 
do país, famosa pela obra“Quarto de Despejo: diário de uma favelada”. Na obra me-
morialista, a autora denuncia práticas de racismo que sofrera no Colégio Allan Kardec 
por volta de 1923 (portanto, alguns anos após a morte de Eurípedes) pela professora de 
alfabetização da época.
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De acordo com os pesquisadores, acontecia o estudo religioso 
específico da doutrina espírita às quartas-feiras, com a leitura de “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” e “O Livro dos Espíritos”, obras de 
Allan Kardec. Segundo Brettas (2006), essas aulas eram facultativas 
aos alunos e aberta a visitantes externos, sendo que, após a exposição, 
proferida por Barsanulfo, havia um recreio e, logo após, debate entre 
alunos (prática comum no colégio e que será melhor explicada no pró-
ximo tópico). Nas explanações de Eurípedes, abordavam-se estudos 
comparados de religião, temas variados como a Divindade de Jesus, 
o Pecado Original, a alma dos animais, mitologia, etc.. Além disso, 
Eurípedes não permitia imagens nem de figuras religiosas e nem de 
figuras históricas nas paredes do colégio, dizia aos alunos que deviam 
evitar qualquer tipo de idolatria e misticismo e em seu lugar, colocava 
quadros de história natural, esqueleto de corpo humano, etc.

 Dessa forma, havia o estudo orientado de obras espíritas, mas 
nada indica que essa educação fosse proselitista, muito pelo contrário, 
pois: a) era facultativo, b) os temas eram abertos ao debate e c) os temas 
estudados eram entrecortados pelo estudo comparado de religiões e 
história da religião. Ao que nos parece, muito menos ligado, portanto, 
à formação de prosélitos, e muito mais vinculado a uma proposta de 
educação integral, que compreenda o aspecto religioso/espiritual do 
ser humano. Interessante, novamente, traçar um paralelo entre esta 
postura e a vida de Eurípedes, que nunca enxergou o espiritismo como 
doutrina que devesse ser imunizada ante questionamentos. É marcan-
te na sua biografia, por exemplo, o famigerado debate entre ele e o 
Padre Feliciano Lage, em praça pública, no ano de 1913, em que este 
buscava provar que o espiritismo era ateu e aquele, procurava provar o 
contrário (BIGHETO, 2006; BRETTAS, 2006; SILVA, 2017).

 Além disso, sua atuação parlamentar apresenta, em seus pare-
ceres, argumentos acerca da impossibilidade de qualquer instituição 
pública manter relações de aliança ou dependência com qualquer cul-
to religioso, no Estado Republicano. Por exemplo, “impôs como con-
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dição para a aprovação dos estatutos do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus a efetivação diária das lições de Português, Aritmética e Geogra-
fia e a não obrigatoriedade do ensino religioso aos alunos subvencio-
nados pela Câmara” (BRETTAS, 2006, p. 173).

O colégio ‘Sagrado Coração de Jesus’ não satisfazendo as 
obrigações que lhe impõem as leis municipais, como seja: manter 
ensino diário de língua portuguesa, aritmética, geografia nacional 
e outros deveres, a nenhuma subvenção municipal deve ter direito 
(…) Ensino público leigo é em virtude do art. 72 da constituição 
federal. Ora, estabelecimento de ensino religioso não deve receber 
subvenção oficial, a não ser transgredindo expressamente tal dis-
posto o governo que subvencioná-los.” (ATA DA CÂMARA MU-
NICIPAL, 1908:55, APUD BIGHETO 2016).

O Colégio Allan Kardec de Eurípedes não dependia financeira-
mente nem era subvencionado por verba pública, pois inteiramente 
mantido por doações e pelo voluntariado. Até, por isso, praticava-se 
o estudo do espiritismo, uma vez na semana, embora, conforme men-
cionado, fossem aulas facultativas e não dogmáticas, refletindo-se so-
bre os princípios do espiritismo e permitindo-se o diálogo com os fun-
damentos de outras religiões (outras escolas confessionais do período 
não faziam o mesmo, mesmo as subvencionadas). Interessante desta-
car que Eurípedes levou a defesa da laicidade do Estado até as últimas 
consequências: numa das atas da Câmara, de 1906, Eurípedes nega a 
solicitação de se fixar no recinto da Câmara a imagem de Jesus Cristo:

[...] externarei a minha opinião relativa ao requerimento que 
faz o senhor presidente a pedido para colocar a imagem do Cruci-
ficado no recinto da primordial sala deste paço (...). O poder mu-
nicipal, por isso mesmo o é, guarda a avançada atalaia dos direitos 
de seus dignos munícipes, devem respeitar e fazer respeitar... as 
instituições nacionais, as leis brasileiras, o pacto fundamental de 
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24 de fevereiro de 1891. (...) Ora é fora de dúvida, ressalta aos olhos 
de todos que a assentimente [sic] à colocação do símbolo aludido 
em lugar público, no seio do edifício Municipal, fere mortalmente 
o princípio de liberdade espiritual, taí categórica formal e precisa-
mente defendida, assegurada, garantida pela Constituição Federal 
brasileira em seu art. 76, pois, tal solicitação seria um desrespeito, 
um ludibrio às leis da República, um desprestigio inqualificável 
ao Estado, um achincalhante indefinível a esta mesma República. 
(...) amanhã a maçonaria [irá] requerer-nos a instalação do triân-
gulo, o adepto de Confússius [sic] da efígie deste, e o protestante 
descontente de tudo isto, inimigo irreconciliável que é das ima-
gens, a expulsão de todas. (...) como representante do povo, como 
republicano que sou, ferialmente [sic] como servo obediente, fiel 
e observante dos ditamens de minha consciência, não posso, não 
devo dar meu voto concedendo o assentimento postulado (...) Foi 
afronta à Constituição por que a República não tem religião ofi-
cial, por que, na República brasileira, queiram ou não queiram, o 
Estado é ateu. Assim o fez a Constituição. Na sessão do júri, reu-
nir-se católicos, protestantes, ateístas, maometanos, judeus, fiéis, 
enfim, todas as confissões religiosas do universo (...). (BRETTAS, 
2006, p. 173-174)

Novamente, portanto, fica em evidência o homem de práticas 
republicanas Eurípedes Barsanulfo. Tais fatos nos encaminham para 
importantes reflexões: como poderia ser descrito o ensino confessio-
nal brasileiro da época? Escolas confessionais (como as de Eurípedes) 
colocavam, tal qual o Colégio Allan Kardec o fazia, o ensino religioso 
como facultativo? Quantas utilizavam o debate como recurso peda-
gógico para aulas confessionais? Quantas propunham o estudo com-
parado de religiões? E hoje, como tem andado o ensino confessional 
no Brasil (e, em especial, o ensino confessional espiritista)? Que prin-
cípios, metodologias e práticas orientam-no? Há subvenção pública 
para escolas confessionais? E uma última questão: que legado terá 
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deixado Barsanulfo no curso de seus exemplos como educador e po-
lítico ético, rejeitando a pronúncia mística e emblemática de culto a 
imagens e santificações no seio da comunidade espírita, se essa mesma 
na atualidade, muitas vezes, eleva personalidades como a do próprio 
Barsanulfo como figura mítica de herói e santo? Estas e outras são 
questões que, novamente, exigirão novas incursões, mas que se fazem 
necessárias, novamente, para ampliar nossa compreensão sobre a vida 
e obra de Eurípedes.

Liberdade, autonomia, curiosidade 
e cientificidade: aula-passeio, debates, 
bancas de prova oral e currículo integral

Destaca-se, na prática pedagógica do Colégio Allan Kardec, o es-
tímulo ao debate, à curiosidade do educando, à cientificidade (busca 
de indagações científicas e de respostas) e à autonomia do educando. 
Segundo Bigueto (2006), de forma geral, estes elementos permeavam 
as aulas expositivas e se traduziam nos debates dentro da escola e na 
avaliação mediante prova oral no final do ano. Diferentemente de um 
ensino decorativo, Eurípedes “estimulava em seus alunos que soubes-
sem sempre o porquê e o para quê de tudo” (BIGHETO, 2006, p. 110), 
antepondo-se a seu tempo, na direção de uma prática pedagógica pau-
tada no questionamento e na investigação.

Numa síntese dos relatos dos alunos e dos professores e dos 
textos de jornais podemos dizer que no colégio Allan Kardec uma 
parte das aulas eram expositivas e tinham conteúdos sistemáticos, 
valorizando a cultura acumulada historicamente, e noutra parte, 
os alunos eram estimulados a agir ativamente diante do conhe-
cimento. Para as aulas de ciências, observação e um contato di-
reto com a natureza; para as aulas de astronomia, investigação e 
análise pormenorizada dos astros e de aspectos do Universo. Para 
desenvolver os aspectos físicos, praticava-se ginástica todos os 



112 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 2

dias. Havia aulas-passeio como método para se discutir e estudar 
os diferentes temas, inclusive resolvendo de forma original o pro-
blema de precariedade física do colégio, pois as aulas não se davam 
somente nas salas (BIGUETO, 2006, p. 112).

 As aulas-passeio, ainda segundo esse autor, analisando texto 
do ex-aluno Germano, são consideradas “uma das marcas mais fortes 
deixadas na memória dos alunos do colégio Allan Kardec” (p. 171) 
em que todos os alunos e professores participavam. Toda a escola se 
reunia no pátio, uma vez por semana, e dali partiam para o passeio,

[...] de preferência a Chácara do Sr. Mogico, onde havia 3 
grande árvores de Óleo ou Copaheba (sic), ali reunidos o nosso 
mestre dava lições de botânicas, de vida, de moral e ainda fazía-
mos ginástica e brincávamos todo aquele tempo e por fim voltá-
vamos ao colégio. Ou senão, o passeio era para os lados do Morro 
dos Derrotados ou Cubatão onde ainda existem grandes árvores 
seculares, sob suas sombras reuníamos todos para aprender os en-
sinamentos do mestre e observar o panorama da cidade dividida 
em duas partes pelo nosso tão conhecido ribeirão Borá, e muito 
distante o vasto horizonte verde de vários tons. Horas e horas fi-
cávamos ali junto ao mestre despreocupados em verdadeiras con-
versas sobre diversos assuntos, como uma só família. E em certas 
ocasiões íamos a gruta do Palhares(…)” (GERMANO, 1918, p. 59 
APUD BIGHETO, 2006, p. 172).

 Segundo Silva (2017), o colégio contava com grande pátio 
onde Barsanulfo plantou diversas espécies arbustivas e arbóreas, tanto 
ornamentais como frutíferas e esta área externa servia à recreação e 
também como espaço alternativo de ensino.

Importante ressaltar o aspecto arrojado da proposta pedagógica 
de institucionalização das aulas-passeio no Colégio Allan Kardec, uma 
vez que aparece nas teorias pedagógicas do importante pedagogo fran-
cês Celestin Freinet, que só começou a atuar na educação em 1920. 
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Freinet (1975) tem grande ressonância na educação dos dias atuais e 
em suas obras expõe sobre as práticas denominadas “aula das desco-
bertas – a aula passeio”, “o estudo do meio – ecológico, social, cultural 
e político”, “a aula de campo – voltada para os interesses do estudante”, 
práticas que eram comuns na escola de Barsanulfo.

 Outra característica marcante eram os debates. “Em quase 
todas as aulas havia momentos em que Eurípedes promovia debates 
entre os alunos” (BIGHETO, 2006, p. 161). Nesta prática, que ocorria 
normalmente após o recreio, Eurípedes chamava dois discípulos para 
a sabatina, normalmente um menino e uma menina, que  debatiam 
entre si durante dez minutos (cinco minutos cada), e todos os alunos 
participavam, assim até terminar as aulas às 3 horas; davam o nome 
de “combate”, pois um não queria perder do outro (BIGHETO, 2006, 
p. 161). Esta prática era comum no colégio e usada inclusive nas aulas 
confessionais, conforme já mencionado.

Ainda segundo esse autor, outra prática pedagógica importante 
observada no Colégio Allan Kardec seriam os exames orais de final 
do ano. 

De acordo com os documentos e as citações os alunos, Eu-
rípedes fazia dos exames um momento ainda de aprendizado. Tais 
exames eram famosos em toda a região e nos dias em que eles 
ocorriam, Eurípedes convidava pessoas da cidade de Sacramen-
to para participarem e de outras cidades também, pais de alunos, 
professores e diretores de outros colégios, especialistas em dife-
rentes assuntos, além do pessoal do próprio colégio. Os alunos 
debatiam publicamente, sendo argüidos pelo professores, pelos 
especialistas e pelo próprio Eurípedes sobre as diversas matérias. 
Estabeleciam-se grandes discussões que não tinham hora para 
acabar. E também faziam parte do processo de avaliação os tra-
balhos culturais, literários, artísticos e musicais realizados pelos 
alunos [...] (BIGHETO, 2006, p. 125).

 Importante mencionar que esta prova final não tinha efei-
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to de aprovação, pois os alunos mudavam de curso de acordo com 
a observação que os professores faziam ao longo do ano, atribuindo 
conceitos ótimo, bom, regular e ruim mensalmente em cada disciplina 
(BIGHETO, 2006). Eram, muito mais, um momento pedagógico pri-
vilegiado onde os alunos demonstravam publicamente sua capacidade 
e em que Eurípedes “procurava fortalecê-los, através das discussões, 
em sua capacidade de argumentar, e em sua desenvoltura de enfrentar 
o público” (BIGHETO, 2006, p. 125). Em certa aula, segundo Germa-
no, Eurípedes perguntou se estavam se preparando para os exames, 
e como ainda faltam 60 dias, os educandos responderam que sabiam 
já algumas coisas, no que ele teria advertidoe: “Olhem, para o exame 
de História natural, nós vamos ter uma pessoa que vem aqui somente 
com o fim de reduzir vocês a zero, não se assustem, pois tenho con-
fiança em vocês” (GERMANO, 1918, p. 51 APUD BIGHETO, 2006, p. 
161)

 Por fim, Silva (2017), por sua vez, destaca a estrutura do curri-
cular do colégio, dividido em três cursos (elementar, médio e superior) 
com diversas disciplinas, que permitiam com que, ao final da escolari-
dade, educandos se classificassem, por exemplo, em curso de medicina 
no Rio de Janeiro, o que “serve de parâmetro para analisarmos a quali-
dade do ensino oferecido” (SILVA, 2017, p. 117). Dentre as disciplinas, 
destacam-se as aulas de astronomia, as aulas de teatro e as aulas de 
ginástica, que, somadas ao ensino religioso e demais disciplinas, com-
punham um currículo diversificado.

 Assim, as práticas destacadas revelam uma preocupação com 
a formação integral de uma personalidade questionadora, desenvolta 
e autônoma. Diversas questões surgiram: em quais escolas ou metodo-
logias pedagógicas baseavam-se tais práticas? Quais práticas eram as 
mais comuns nas escolas brasileiras do período? Eram consideradas 
tais práticas inovadoras para o contexto histórico-cultural da época? 
Quais eram os currículos das escolas brasileiras do período?

As pesquisas encaminham respostas para estas questões, de forma 
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não conclusiva. Esclarecem, por exemplo, as influências da vivência 
pedagógica do Colégio Miranda onde Eurípedes Barsanulfo estudou 
por 12 anos (colégio que, por sua vez, foi influenciado pela organi-
zação e práticas do Colégio Caraça, famoso à época e equiparado ao 
Colégio Dom Pedro II) (SILVA, 2017); as influências dos métodos mú-
tuo, simultâneo e do método intuitivo de ensino, presentes no século 
XIX e início do século XX e considerado métodos oficiais pelas Leis 
do período (SILVA, 2017); a forte marca pestalozziana nas práticas do 
Colégio Allan Kardec, ainda que não seja claro se Eurípedes obteve 
contato com estas ideias diretamente (BRETTAS, 2006); ou mesmo a 
influência da personalidade de Allan Kardec e a cosmovisão espírita 
na formatação das práticas do colégio (BIGHETO, 2006), da qual tra-
taremos no final do texto e que, ao que tudo indica, é o marco teórico 
da sua prática. Em razão disso, novas pesquisas são necessárias para o 
esclarecimento destas questões.

Pedagogia baseada no afeto, 
na solidariedade e na autodisciplina

 De acordo com Silva, “o colégio se destacou principalmente 
por oferecer o ensino pautado no afeto, em um momento histórico 
em que a palmatória era instrumento de ensino aplicado aos indis-
ciplinados e aos que não aprendiam” (2017, p. 112-113). Ex-alunos 
afirmam que “se sentiam em casa no colégio, ajudavam em diversas 
tarefas, colaboravam mutuamente, vivam como numa grande família” 
(BIGHETO, 2006, p. 156-157). Desta forma, não haviam castigos nem 
punições no Colégio Allan Kardec.

As relações entre Eurípedes, os professores e os alunos não 
eram tão rígidas e hierarquizadas. Entre comentários de profes-
sores e relatos de alunos pode-se entrever que Eurípedes queria 
construir uma escola com mais liberdade, autonomia, diálogo e 
afeto. Nesse sentido os alunos e os professores não eram observa-
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dos e vigiados sem cessar. Nunca assumiu o papel de fiscalizador 
e de controlador. Eurípedes era o diretor do colégio, mas não en-
contramos nenhum relato que mostre Eurípedes como um diretor 
autoritário, ao contrário, os testemunhos apresentam o colégio 
com clima mais igualitário e menos hierárquico. Há evidências 
documentais de que todos os professores eram amigos pessoais de 
Eurípedes. Ele encontrava a solução para as tensões, discussões, 
críticas, discordâncias e conflitos no diálogo franco e aberto (2006, 
p. 119).

Os relatos destacam Eurípedes como uma pessoa carinhosa, sorri-
dente, cativante, jovial, capaz de conversar longo tempo com os discí-
pulos (BIGHETO, 2006). Além disso, incentivava as práticas solidárias 
dentro e fora do colégio. De acordo com o relato de um ex-aluno, 

Eurípedes era um professor muito cuidadoso e afetuoso com 
os alunos e no colégio todos eram incentivados a praticar as boas 
ações. Lembro-me que Eurípedes planejava com os alunos visitas 
aos doentes, atividades de auxílio aos necessitados e das ações so-
ciais. Recordo-me bem das nossas visitas aos doentes, das saídas 
para ajudar os mais pobres e das várias ações sociais que fazíamos. 
E no colégio nos ajudávamos mutuamente, procurávamos ter soli-
dariedade (BIGHETO, 2006, p. 107)

 Assim, para o funcionamento do Colégio Allan Kardec, conta-
va-se com a colaboração de todos.

Professores e estudantes se revezavam para garantir a orga-
nização da instituição. Os professores se comprometiam princi-
palmente com as atividades de ensino e os estudantes, além de 
frequentarem as aulas e atividades para o aprendizado, também se 
comprometiam como voluntários para oferecer assistência no que 
fosse possível: nas atividades de limpeza, na organização de mate-
riais utilizados no colégio, na colaboração para a organização das 
festividades, no auxílio aos visitantes que chegavam, no auxílio aos 
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doentes que ficavam internados no colégio. (SILVA, 2017, p. 114)
A preocupação com o bem e a caridade são categorias essenciais 

da doutrina espírita e eram marcas constantes no processo educati-
vo do colégio (BRETTAS, 2006, p. 209). Ele próprio, Eurípedes, viveu 
uma vida dedicada à prática beneficente, conforme constam dos rela-
tos de seus biógrafos, em especial, o auxílio aos doentes, atuando como 
farmacêutico e médico prático. Novamente é possível estabelecer um 
paralelo entre a vida de Eurípedes e as práticas desenvolvidas no Co-
légio Allan Kardec.

 
Eurípedes acreditava na autodisciplina e na reparação ao erro, e 

não no castigo e na punição. Eurípedes achava que os castigos e as 
recompensas atrapalhavam o clima amistoso e cooperativo do colégio 
(BIGHETO, 2006, p. 160). A educação moral era vivida cotidianamen-
te e Eurípedes buscava despertar a moral através do afeto, do diálogo 
e de seu exemplo (BIGHETO, 2006, p. 164). Segundo o ex-aluno Ger-
mano:

O ex-professor conta que certa vez junto com o amigo Nes-
tor roubaram dois filhotes de sabiá laranjeira, que eram os predi-
letos de Eurípedes, para colocá-os na gaiola. Lembra Germano: 
“E assim quando descobrimos seu ninho, bem no tronco de uma 
ameixeira logo tiramos os filhotes, para criar em casa, eu levei para 
minha casa, mas no outro dia, quando todos nós estávamos em 
aula, o mestre disse: ‘olhe alguém, não sei qual dos meus alunos, 
tirou os filhinhos da pobre ave que canta todos os dias nas árvores 
do pátio do colégio. Acho que meus alunos seriam incapazes de 
fazer essa maldade. Qual de vocês gostaria que um estranho os 
levasse para longe de seus pais, assim aconteceu com os pobres fi-
lhotinhos de meu sabiá. Quem sabe quem fez esta maldade, estava 
inconsciente do sofrimento dos pais dos filhotinhos? Espero que 
este alguém torne a trazer no mesmo lugar os filhotinhos e assim a 
alegria para seus pais.’ E arrependidos eu e meu companheiro Nes-
tor, depois que terminou as aulas, esperamos um momento que 
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ninguém olhava e colocamos no ninho os filhotinhos. Qual não o 
foi o nosso contentamento, no outro dia quando o mestre chegou 
e viu o sabiá todo alegre tratar de sua prole, por isso nos elogiou 
com conselho todo especial, mas duro. E assim mais ainda quería-
mos o bem dele.” (GERMANO, 1918, p. 34-35 APUD BIGHETO, 
2006, p. 165)

Isso nos leva a várias reflexões, como por exemplo, a proximida-
de das ideias pestalozzianas com a pedagogia de Eurípedes, embora, 
conforme já dito, não consta que ele tenha estudado este educador; a 
influência de sua cultura cristã (católica, e posteriormente espírita), 
em que medida ela influencia o Colégio Allan Kardec? Quantas esco-
las dispensavam o uso de castigos? Havia, na época, outras escolas com 
princípios de colaboração e solidariedade? Diretores que estabeleciam 
relações menos hierarquizadas com sua equipe e seus alunos? Quais 
eram, aonde estavam, quais princípios norteavam a sua reflexão? É 
possível identificar semelhanças entre essa proposta educativa com a 
dos  anarquistas, socialistas ou mesmo os liberais do escolanovismo?

 
Considerações Finais

 
 As categorias que emergiram da pesquisa, embora esclareçam 

e, até certo ponto, respondam as dúvidas da investigação, criam, 
por sua vez, muitas outras questões, a serem esclarecidas com novas 
pesquisas. Concordamos com Bigheto, quando este afirma que a escola 
espírita de Eurípedes, no contexto da República de Minas Gerais, por 
todo este conjunto de práticas, concretizou ideais de educação que 
figuraram entre os progressistas do seu tempo (BIGHETO, 2006). 
Foi, de fato, um projeto político-educativo de vanguarda, utilizando-
se de métodos pedagógicos pioneiros para o início do século XX, e 
com evidente compromissos de transformação social. No entanto, 
ainda não fica claro, a partir da pesquisa bibliográfica, a dimensão ou 
alcance desse vanguardismo ou pioneirismo, sendo necessário estudos 
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maiores estudos de história sobre as práticas escolares para essa correta 
avaliação.

Fica claro, após a pesquisa, que a construção de uma escola mar-
cada pela cosmovisão espírita é um feito inédito de Barsanulfo. De 
acordo com Bigheto, por esta orientação,

a criança traz inatos os germes morais e intelectuais, as po-
tencialidades a serem desenvolvidas. Ele confia nas potencialida-
des humanas, que devem ser desenvolvidas pela educação, mas 
que já traz uma bagagem intelectual, moral e cultural, que está 
criança, mas é um espírito antigo, vivido, uma personalidade com 
múltiplas experiências vivenciadas, que vai interagir com a here-
ditariedade, com a sociedade, com a educação, para construir uma 
nova personalidade e uma nova sociedade. Nesse (p. 128) enfo-
que, o educando deve ter autonomia, a criança pode depender dos 
adultos, mas é um ser antigo e livre. As relações entre Eurípedes e 
as crianças era de pouquíssima hierarquia, era como um compa-
nheiro que buscasse junto descobrir, conhecer, amar e progredir. 
Eurípedes entendia que o educando é um espírito imortal com au-
tonomia para construir a si mesmo em sucessivas vidas, portanto 
deveria respeitar o desenvolvimento dos seus alunos e a sua indi-
vidualidade (BIGHETO, 2006, p. 127-128)

 Todos os elementos identificados no Colégio Allan Kardec es-
tão em estreita ligação com as ideias contidas nos livros kardequianos. 
Dessa forma, nos parece claro a tentativa de Eurípedes de formatar 
uma pedagogia baseada no espiritismo, feito inédito no Brasil e no 
mundo (INCONTRI, 2001).
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Introdução

Neste estudo, realiza-se um esforço de compreensão da relação 
entre as recomendações espíritas2, contidas no Livro dos Es-
píritos, e as questões mundiais de segurança alimentar, que se 

alinham nas discussões sobre desenvolvimento social e direitos huma-
nos.  Com base no último relatório da Oxfam Internacional3 (2018) so-
bre a desigualdade e o sofrimento humano nas cadeias de fornecimen-
to dos supermercados, e em um estudo publicado pela INESC4 (2014) 
sobre a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional na 
área de segurança alimentar e nutricional, verifica-se que a desigual-
dade de distribuição de alimentos, o não aproveitamento adequado 
dos mesmos, e os recorrentes abusos inerentes a produção e remaneja-
mento desses na sociedade, fazem parte da realidade mundial.

Diante do exposto, busca-se responder com esta pesquisa a se-
guinte questão: Como as recomendações dispostas no Livro dos Es-
píritos (2005) e outras obras fundamentais da doutrina espírita estão 

2 Sempre que a palavra espírita for citada, interprete como os conhecimentos que surgi-
ram das obras iniciais de Allan Kardec. Visto que existem outras vertentes que também 
realizam abordagens espirituais, mas estas considero espiritualistas.
3 Oxford Committee for Famine Relief (Comitê de Oxford de Combate à Fome). A 
Oxfam é uma confederação internacional de 20 organizações trabalhando em rede em 
mais de 90 países, como parte de um movimento global pela transformação, com o ob-
jetivo de construir um futuro livre da injustiça da pobreza (Willoughby e Gore, 2018).
4 Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC, 2014).
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relacionadas ao tema de segurança alimentar mundial? Para alcançar 
uma tentativa de êxito na resposta desta indagação, objetiva-se inves-
tigar as principais questões do Livro dos Espíritos que se confrontam 
com o tema proposto, e promover uma discussão sobre a realidade da 
segurança alimentar no mundo, com intuito de provocar e estimular 
elucidações nos leitores, e sobretudo a conscientização para o consu-
mo consciente.

Para alcançar o objetivo desta pesquisa e responder à questão-
-problema, utilizar-se-á do método do materialismo dialético5, em 
uma abordagem qualitativa para a revisão bibliográfica e exposição 
dos cenários atuais sobre o tema, e os resultados serão apresentados de 
forma descritiva. Os principais relatórios que serão analisados são da 
Oxfam do ano de 2018 e o da INESC do ano de 2014. Este estudo, jus-
tifica-se pela necessidade de aprimoramento da discussão sobre este 
tema, sobretudo no movimento espírita, e poderá ser base teórica e 
científica para subsidiar futuras pesquisas, políticas públicas ou ações 
sociais, aqui referenciadas. A primeira seção realiza um levantamento 
das principais questões do livro dos espíritos que tem relação com o 
tema, a segunda parte discute a realidade mundial das cadeias de dis-
tribuição de alimentos, e por fim faz-se uma explanação da realidade 
do Brasil neste contexto, juntamente com considerações da doutrina 
espírita, além das considerações finais.

Questões norteadoras dos problemas 
de desigualdades sociais

Inicialmente, faz-se necessário realizar um levantamento e expla-
nação das questões já abordadas pelos livros clássicos da doutrina es-
pírita, e toma-se como principal referência o Livro dos Espíritos. Esta 

5 Este método pode ser entendido como a interpretação dinâmica e totalizante da rea-
lidade, ao considerar também em suas análises os fatos sociais, juntamente com as 
influências políticas, econômicas e culturais (GIL, 2010).
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seção busca apresentar as principais questões que estão relacionadas 
direto ou indiretamente com os temas de cunho social, justiça, ma-
zelas, e outros que estejam de acordo com a análise proposta sobre as 
questões de segurança alimentar6.

Inicialmente Kardec (2005) elucida sobre a justiça da reencarna-
ção7, onde explica que as reencarnações são fundamentadas na ótica da 
justiça divina, onde qualquer ser criado por Deus teria as mesmas con-
dições de arrependimento para alcançar a evolução. Neste sentido, as 
reencarnações são um meio de proporcionar ao espírito as provações 
da vida corporal. Logo, a reencarnação é a possibilidade de uma nova 
existência, onde o ser pode reparar algo que fez, ou acrescentar boas 
experiências em seu histórico espiritual. Todas as experiências, boas 
ou ruins, serão para o espírito de alguma forma útil.

Kardec (2005) aborda sobre o sofrimento dos espíritos8, que 
advém sobretudo das questões de angústias morais, mais do que as 
questões de sofrimentos físicos. É necessário verificar também que na 
maioria dos casos os próprios espíritos escolhem as provas que passa-
rão em sua encarnação. Sendo que as mesmas não se dão por imposi-
ção de Deus, mas como mera execução de sua lei maior de justiça e de 
liberdade de escolha. Porém, é importante ressaltar que nem todas as 
provas que os espíritos experimentam na vida são escolhidas ou pre-
vistas anteriormente, algumas são inerentes ao meio em que se insere o 
espírito. O que é fato são as escolhas dos gêneros das provas, e não das 

6 Conforme a definição contida na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Losan, Lei nº 11.346/2006), segurança alimentar e nutricional é o meio para a reali-
zação do direito humano à alimentação adequada, ou seja, o direito que todos têm de 
ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam am-
biental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BEGHIN, 2014, p. 13 e 14).
7 Questão 171 (KARDEC, 2005).
8 Nessas reflexões existem conteúdo das questões 255, 258, 259, 260, 262, 264, 266, 
676, e 678 (KARDEC, 2005).
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provas em si. Por exemplo, é possível que um espírito escolha passar 
por situações de pobreza em sua encarnação, mas não conseguirá pre-
ver quais serão as dificuldades inerentes dessa condição, a necessidade 
de alimento pode ser uma delas. Completa ainda que o espírito é posto 
em um local que possa sofrer a prova que pediu, desta forma nascerá 
em um meio que o coloque em contato com a prova.

Além das escolhas feitas pelos espíritos, a existência corpórea pode 
servir de expiação para o espírito, como forma de imposição recorren-
te em casos que o espírito não é capaz de escolher o que seria mais útil 
para seu progresso. As escolhas de suas provas advêm de suas faltas 
em outras vidas, por exemplo, pode escolher viver em meio a miséria 
e privações, com o objetivo de suportar a necessidades momentâneas 
com fé e coragem. Kardec (2005), elucida que as explicações sobre o 
sofrimento sãodiferentes na visão do espírito imortal e na visão da 
experiência corpórea. Em vezes, acredita-se que seria ideal escolher 
provas mais brandas, mas os espíritos se colocam nas situações mais 
difíceis que conseguiram suportar, a fim de alcançar o progresso de 
forma mais rápida.

Na terceira parte do livro dos espíritos, Kardec (2005) aborda a 
necessidade do trabalho para a vida corpórea, sendo expiação e ao 
mesmo tempo meio de aperfeiçoamento, fornecendo ao homem seu 
alimento, segurança e bem-estar. Complementa que a natureza do tra-
balho está ligada diretamente às necessidades de evolução do espírito. 
Pode-se refletir melhor sobre isso nas questões de abusos da força de 
trabalho, trabalho escravo contemporâneo e outras questões inerentes 
ao uso exacerbado do trabalho. No tópico sobre o limite do trabalho, 
nas questões 682, 683 e 684, Kardec afirma que o repouso é necessário 
conforme as necessidades do corpo físico, e que isso deve ser de livre 
escolhas dos homens, porém ocorrem algumas experiências onde pes-
soas abusam de sua autoridade, ao impor jornadas de trabalhos degra-
dantes aos seus semelhantes, e sobre isso relata “todo aquele que tem o 
poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha 
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aos seus inferiores” (KARDEC, 2005, p. 407).
Kardec (2005) expõe que o uso dos bens9 da Terra é um direito de 

todos, sendo consequência do viver. Para ele, existe relatividade entre 
o necessário e o supérfluo, e cabe a razão realizar esta distinção. Neste 
sentido, a própria civilização irá desenvolver o seu senso moral e o 
sentimento de caridade, de forma que haja apoio entre as nações e as 
pessoas. Mesmo assim, ainda existem os que vivem em detrimento das 
provações do seu próximo. Ainda completa, que a fome pode ser con-
siderada um dos flagelos destruidores que assolam a humanidade, no 
sentido de promover evolução espiritual naquelas que a sentem.

Sobre o progresso e o convívio social, Kardec (2005) verifica que 
a vida em sociedade é um elemento fundamental para a evolução, de 
forma que os mais adiantados devem auxiliar os outros, por meio do 
contato entre os seres. Afirma que, ao comparar as questões de cunho 
moral da humanidade, com o que era recorrente há algumas déca-
das atrás, é fácil perceber a evolução considerável na qual a popula-
ção mundial se faz presente.O ápice da evolução da civilização se dará 
quando:

[...] existir menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho; 
onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais; 
onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade; 
onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade re-
cíprocas; onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de 
casta e de nascimento, por isso que tais preconceitos são incom-
patíveis com o verdadeiro amor do próximo; onde as leis nenhum 
privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último, 
como para o primeiro; onde com menos parcialidade se exerça a 
justiça; onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte; onde 
a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente res-
peitadas; onde exista menor número de desgraçados; enfim, onde 

9 Aqui levantamos reflexões sobre as questões 711, 717, 741, 768, 779, 785, 793 e 803 
(KARDEC, 2005).
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todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o neces-
sário (KARDEC, 2005, p.454-455).

Conforme Kardec (2005), todos os homens são iguais, nascem em 
igualdade e são submetidos às mesmas leis da natureza, existe uma 
“igualdade natural” ao homem. As desigualdades sociais são frutos 
de condicionamentos do próprio homem. A tendência é que as desi-
gualdades sociais desaparecem gradativamente, então restará apenas 
as desigualdades do merecimento10. Ainda reafirma que os que fazem 
sofrer diante de sua superioridade social, perecerão em outro momen-
to de condições inferiores semelhantes. Diz também, que muitas vezes 
as riquezas chegam às mãos de alguns homens, para que esses utili-
zam delas para desfazer injustiças sociais, e ainda afirma que a igual-
dade absoluta das riquezas nunca será uma possibilidade. Diferente da 
igualdade de riquezas, o bem-estar poderia sim ser gozado por todos, 
pois este é relativo a cada ser. As mazelas das misérias são provocadas 
pela própria sociedade, desta forma, sendo responsável pelas desigual-
dades sociais.

Para Kardec (2005), as provas de riqueza e de miséria serão ex-
perimentadas por todos os espíritos, ora de um lado e ora de outro. 
Tanto uma como a outra tem pesos e efeitos similares, e como já foi 
anunciado, são escolhas do próprio espírito. Sobre a justiça e os direi-
tos naturais, Kardec afirma que este é inerente a natureza, sendo que 
geralmente as pessoas se revoltam com injustiças, e que este sentimen-
to está ligado ao desenvolvimento moral do homem, tanto é que em al-
guns casos pessoas incultas demonstram mais este sentimento do que 
as pessoas cultas. Alerta que para ditar sobre justiça e injustiça, não 
pode o homem se deixar levar por suas paixões. Kardec (2005, p. 493)
define justiça como o ato de “cada um respeitar os direitos dos demais”. 

As questões de justiça sempre estão ligadas ao sentido de empa-

10 Sobre as questões 806, 807, 809, 810, 811, 812, 813, 873, 886, 888, e 920 (KAR-
DEC, 2005).
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tia, de amor e caridade ao próximo.A caridade, a benevolência para 
com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros, e o perdão 
são complementos da lei de justiça. O homem bom tende a enxergar 
com bons olhos os que lhe são inferiores, e tentam diminuir a distância 
que os separam. A esmola é uma prova humilhante, deve-se então, os 
homens de maior condição trabalhar para que os menos beneficiados 
tenham uma vida com essas humilhações minimizadas.

Na parte quarta do livro dos espíritos, tem-se algumas considera-
ções importantes para o contexto desta pesquisa. Sobre as felicidades e 
infelicidades relativas,Kardec (2005) afirma que nenhum homem go-
zará da completa felicidade na Terra, porém, pode-se suavizar os males 
e as infelicidades. Afirma ainda, que a felicidade terrestre relativa só 
será atingida com relação à vida material, quando as pessoas tiverem 
posse apenas do necessário para sua sobrevivência, informações es-
sas, que vão de encontro ao que será discursado nos próximos tópicos.  
Sobre a felicidade e o supérfluo, explica que o homem só é infeliz caso 
falte o necessário para sua sobrevivência, que por vezes é culpa do pró-
prio ser, mas, caso seja provocado por terceiros, as devidas responsabi-
lidades recairão sobre esses11. Para Kardec (2005):

Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém 
deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e 
previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. 
Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio 
onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma 
ordem social fundada na justiça e na solidariedade e ele próprio 
também será melhor (KARDEC, 2005, p. 526).

Nesta primeira etapa, elaborou-se um resumo das principais 
questões do Livro dos Espíritos que abordam os temas de riqueza, de 
distribuição, de desigualdades sociais, de provas e expiações, sobre as 

11 Questão 927 (KARDEC, 2005).
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felicidades e infelicidades relativas, e sobre a necessidade do homem 
de evoluir em sentindo moral para que todos no planeta possam usu-
fruir igualmente dos bens materiais, visto que todos os espíritos são 
iguais. Nesta próxima seção mostra-se a realidade das cadeias de pro-
dução e distribuição de alimentos no mundo, afim de levantar uma 
reflexão crítica no leitor sobre o assunto e sobre seus atos perante a 
sociedade global.

A segurança alimentar no mundo: 
cadeias de produção e distribuição

Considerando as questões espíritas colocadas no tópico anterior, 
e atendendo o objetivo deste texto, promove-se nesta seção uma ex-
posição de questões inerentes a segurança alimentar em nível inter-
nacional. Para isso, utiliza-se como principal referência o relatório da 
Oxfam Internacional de 2018, que trata sobre a desigualdade e so-
frimento humano nas cadeias de fornecimento dos supermercados. 
Diante deste texto, pretende-se nesta etapa realizar uma reflexão sobre 
esses assuntos e subsidiar as análises que serão feitas na próxima seção.

A diretora executiva da Oxfam, afirma que o objetivo principal 
da nova campanha da instituição é denunciar e levar uma reflexão aos 
leitores, no sentido de mobilizar todos para minimizar ou acabar com 
a exploração econômica enfrentada por milhões de agricultores, so-
bretudo os pequenos, e pelos trabalhadores da cadeia de fornecimen-
to de alimentos. Diz ainda, que a renda dos agricultores vem sendo 
diminuída consideravelmente, que os direitos trabalhistas destes são 
quase inexistentes, que a maioria deles não conseguem alimentar nem 
mesmo as suas próprias família e que a população mais atingida são as 
pessoas do sexo feminino (OXFAM, 2018).

Neste relatório, a principal denúncia feita é sobre os grandes su-
permercados que controlam a maior parte da cadeia de distribuição 
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do setor agroalimentar, e estimulam/provocam a desigualdade nos 
pequenos produtores e trabalhadores, principalmente pela não re-
muneração básica e adequada. Conforme a Oxfam (2018), os direi-
tos humanos e trabalhistas são totalmente desrespeitados nesta cadeia 
de fornecimento alimentar, alguns exemplos são: o trabalho forçado 
ocorrido nos navios de pesca do Sudeste Asiático, os salários mínimos 
oferecidos nas plantações de chá indianas, e na fome sofrida por traba-
lhadores das fazendas de uva da África do Sul.

Esta cadeia se organiza da seguinte forma, por um lado os tra-
balhadores e pequenos agricultores que criam mais oferta de mão de 
obra para a exploração, e do outro lado os grandes supermercados 
que criam a demanda para a exploração desta mão de obra. A Oxfam 
(2018)expõe que nos últimos 30 anos as crises globais fortaleceram as 
desigualdades sociais, e provocaram um aumento de poder de grandes 
empresas e detentores do capital.

O crescimento da rede de supermercados se deu de forma gra-
dativa pelo mundo, e estes supermercados12 dominam as vendas de 
alimentos, controlam a produção em todo o globo, e comandam as 
cadeias de distribuição, atentando-se para os benefícios geográficos 
e da alta especialização dos produtos. Diante desta realidade, os su-
permercados pressionam seus produtores no intuito de exigir que eles 
ofereçam preços cada vez mais baixos, além de assumirem grandes ris-
cos com a produção.Os lucros financeiros sempre chegam em maior 
escala para quem está no topo, por exemplo, a Walmart, maior vare-
jista de alimentos do mundo, gerou uma receita de quase 486 bilhões 
de dólares em 201613. Além disso, tem-se os dados de que os 8 maiores 
supermercados do mundo geraram cerca de 1 trilhão de dólares em 
vendas em 2016, destes os quais 22 bilhões são só lucros, pagando 15 
bilhões destes lucros aos acionistas (OXFAM, 2018).

12 No Reino Unido, apenas 4 supermercados controlam 67% do mercado de alimentos 
básicos. Na Holanda esta proporção é de 77%, para 5 supermercados (OXFAM, 2018).
13 Equivalente à Renda Nacional Bruta da Noruega e Nigéria (OXFAM, 2018).
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Segundo a Oxfam (2018), nesta mesma direção em que os super-
mercados mundiais ganham poder, os trabalhadores e agricultores 
locais perdem. De acordo com a agenda de liberalização do comér-
cio, desregulamentação de mercados agrícolas, e consequentemente 
da mão-de-obra ali empregada, ocorre uma fragilização no poder de 
negociação dos pequenos agricultores e trabalhadores. Por mais que 
existam sindicatos14 locais, mesmo assim é pouco recorrente a garantia 
de salários mínimos. Entra-se aqui em mais uma discussão, sobre salá-
rios mínimos e salários dignos. O mínimo é o que geralmente as legis-
lações exigem, mas que em muitas vezes não atendem as necessidades 
básicas dos trabalhadores. O digno seria o mínimo ideal para que um 
trabalhador consiga manter uma vida decente. 

Sob pressão dos grandes supermercados, a tendência é utilizar 
trabalho infantil, aumentar a carga horária de trabalho não remune-
rado das mulheres15, utilizar formas de emprego mais flexíveis e in-
formais, modelos de pagamento por produção, corroborando para as 
violações dos direitos humanos e do trabalho. Conforme os dados da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), o uso de força de tra-
balho forçado no setor agrícola aumentou em 2017 em mais de 1,1 
milhões (OXFAM, 2018).

Dentre as várias pesquisas desenvolvidas pela Oxfam (2018), al-
gumas são interessantes de serem expostas aqui. Por exemplo, ficou 
comprovado que em muitos setores e países o pagamento dos traba-
lhadores não é o suficiente para eles se alimentarem com dignidade, ou 

14 Estes sindicatos estão presentes em menos de um quarto de 1500 empresas das 
cadeias de fornecimento de alimento, segundo uma pesquisa global realizada pela OX-
FAM (2018).
15 O gênero feminino é ainda mais atingindo em toda essa perspectiva de explora-
ção. As mulheres estão concentradas nos setores mais mal pagos e precários do setor 
agroalimentar, além de na maioria das vezes não ter direito a possuir terras, possuem 
menos representantes sindicais, sofrem discriminação quanto a remuneração, e como 
já é de conhecimento universal, recebem muito mais ameaças de assédio e violência 
sexual (OXFAM, 2018).
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seja, as próprias pessoas que produzem os alimentos de grande parte 
da população mundial, não recebem o suficiente para se alimentarem. 
Por meio do método de Escala de Avaliação da Insegurança Alimentar 
Domiciliar (Household Food Insecurity Access Scale, HFIAS), ficou 
constato que em 2017 a maioria dos entrevistados ou membros de suas 
famílias, tinham passado por alguma situação de insegurança alimen-
tar.

Para Oxfam (2018), estes casos mostram que os indivíduos fica-
ram sem comidas suficiente no mês anterior. Nas fazendas de uva da 
África do Sul a porcentagem é de 90%, nas produções de banana das 
Filipinas 72% dos entrevistados passaram por esta situação, e na Tai-
lândia mais de 90% dos trabalhadores de unidades de beneficiamen-
to de frutos do mar entrevistados, afirmaram ter ficado sem alimento 
suficiente, e destes 90%, 54% confirmaram que em algumas ocasiões 
não tiveram nenhum tipo de alimento.Para os produtores de chá na 
Índia, e de feijão verde, no Quênia, a renda de seus salários é inferior 
a 50% do que seria necessário para um padrão de vida básico em seus 
respectivos países (Oxfam, 2018).

As comparações dos ganhos entre os extremos dessa cadeia são 
absurdas. Por exemplo, uma mulher que trabalha na Indonésia ou na 
Tailândia levaria 4.000 anos para ganhar o mesmo que uma acionista 
de uns supermercados dos EUA ganha em 1 ano. Um executivo de um 
supermercado do Reino Unido ganha em 5 dias o que uma mulher que 
trabalha nas fazendas de uva da África do Sul ganha em toda sua vida. 
Um percentual de 10% do que é pago aos acionistas dos três maiores 
supermercados dos EUA (Walmart, Costco e Kroger), pagariam salá-
rio dignos para mais de 600.000 trabalhadores da Tailândia. Os mes-
mos 10% dos acionistas do Reino Unidos (supermercados Sainsbury, 
Tesco e Morrisons), cobririam os mesmos custos para 30.000 dos tra-
balhadores da África do Sul, em 2016.

A parcela do preço final que é destina aos pequenos produtores 
chega a ser inferior a 5% do total, na maioria dos casos. Isto tudo fun-
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ciona como barreira para o crescimento da renda dos pequenos pro-
dutores, provocando o aumento da pobreza para esta população.  É 
estimado que 780 milhões de pessoas em todo o mundo trabalham, 
mas vivem em pobreza. A relação desse índice está diminuindo de for-
ma global, mas se intensificando nos países mais pobres.

A crise global de desigualdade e o ritmo acelerado das mu-
danças climáticas estão expondo a vulnerabilidade do atual mode-
lo de cadeia de fornecimento, no momento em que se estabelecem 
novas normas para empresas responsáveis e surgem novas tecno-
logias que podem proporcionar mais conhecimento sobre as ori-
gens da nossa comida a investidores e consumidores. Em conjun-
to, essas tendências deveriam ser um sinal poderoso de que o setor 
supermercadista deve assumir uma abordagem diferente, que seja 
mais justa e mais sustentável (OXFAM, 2018, p. 17).

Nesta parte explorou-se de forma breve a realidade mundial das 
pessoas que estão envolvidas nas cadeias de produção e distribuição 
de alimentos no mundo, a exploração que é realizada pelos grandes 
supermercados, e vislumbrou-se a ideia geral de que a maioria das pes-
soas que produzem os alimentos para uma grande parcela da popula-
ção mundial, não tem alimento necessário para viveram com digni-
dade. Informações mais completas podem ser adquiridas no relatório 
completo da Oxfam Internacional de 2018.

Análise da segurança alimentar 
na visão espírita: a realidade brasileira

A Inesc com apoio da Oxfam, publicou um estudo elaborado por 
Nathalie Beghin, sobre a cooperação brasileira na área de segurança 
alimentar e nutricional. Trataremos de forma resumida neste texto, 
mas o arquivo na íntegra pode ser acessado pelo link disponível nas 
referências deste artigo. Será realizado um paralelo do texto de Beghin 
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(2014), com as questões elencadas na primeira parte sobre o espiri-
tismo, no intuito de verificar como a cooperação internacional pode 
auxiliar na resolução destas desigualdades.

Vimos até o momento as reflexões críticas da realidade social que 
permeiam o mundo, sobretudo nas questões de segurança alimentar. 
Neste tópico, pretende-se realizar uma abordagem mais positivista, 
como afirmou Xavier (2004), o Brasil é o celeiro do mundo, é um dos 
países que para além de toda a ajuda material, também fornecerá em 
grande volume conhecimentos espirituais e morais. Para este autor, 
vários países já foram reconhecidos mundialmente por suas especifici-
dades em determinadas épocas ao longo da história, o Brasil também 
caminha para ser reconhecido como coração do mundo e pátria do 
evangelho. Desta forma, iremos expor nas próximas linhas as princi-
pais condutas que o Brasil está executando no sentido da ajuda huma-
nitária.

Beghin (2014), afirma que o Brasil tem se estruturado de forma 
mais concisa em relação as cooperações internacionais. O país vem 
crescendo entre as pátrias emergentes, investindo cerca de 0,1% do seu 
PIB em parcerias que promovam o desenvolvimento internacional. 
Contudo, diante deste contexto, ainda sim é um dos receptores de re-
cursos da Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD), entre 2010 
e 2012 chegou a receber o valor de US$ 1,3 bilhões (0,3% dos países 
doadores). O país tem ganhado destaque nos últimos anos, devido a 
consolidação de sua democracia, aos resultados econômicos positivos, 
aos avanços no campo da inclusão social, ao foco de sua política ex-
terna Sul-Sul e ao fortalecimento do multilateralismo. Tudo isso tem 
gerado uma imagem positiva do país no mundo, o que auxilia na am-
pliação de suas cooperaçõescom o objetivo de promover o progresso 
da humanidade.

O governo, até o período em que o estudo foi realizado, tinha in-
teresse em fortalecer essa agenda, pois desta forma ganharia destaque 
em fóruns internacionais, e até mesmo atrairia novas demandas para 
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o seu mercado, além de investimentos para a indústria nacional, afir-
ma Beghin (2014). O histórico de cooperação do Brasil, tem sido com 
países que têm similaridades econômicas e sociais; estágios de desen-
volvimento parecidos e a proximidade da história são também algu-
mas das variáveis que auxiliam o Brasil neste processo de cooperação, 
sobretudo nas relações Sul-Sul. Diante de tudo que já foi mencionado 
nas seções anteriores, o país caminha em direção positiva de acordo 
com os conhecimentos espíritas e do evangelho, pois de certa forma, 
mesmo não sendo uma potência mundial, tenta promover meios para 
que todas as nações se desenvolvam juntas.

A segurança alimentar como já foi abordada, se trata de uma 
questão intersetorial, que perpassa pela produção, comercialização, e 
pelas questões de saúde e educação. Este estudo realizado por Beghin 
(2014), se concentrou em análises dos últimos 10 anos, em exclusivo 
sobre as cooperações feitas pelo governo federal, nas questões huma-
nitárias e técnicas, por serem as que mais dispendem de dados e infor-
mações.

Estudos mostram que o percentual de 0,7% do PIB, acordado na 
Conferência da Nações Unidas, no México em 2002, não foram cum-
pridos por grande parte dos doadores tradicionais16, e que esta média 
está em torno de 0,3% do PIB para a AOD. Percentual que não acom-
panhou ao do PIB per capita nesses países, que de 1961 a 2008 cresceu 
mais de 200%, enquanto o crescimento das doações foi de 66% para o 
mesmo período. Fatos esses que geram déficit permanente nas metas 
da AOD. A crise de 2008 pode explicar alguns dos cortes que foram 
feitos em cooperações internacionais, afirma Beghin (2014). Percebe-
-se aqui, que o progresso material afasta as nações de progresso moral, 
sendo que os dois deviam andar juntos. As questões do Livro dos Es-

16 Os doadores tradicionais são 29 países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Ca-
nadá, Coreia, Dinamarca, Espanha, Eslovênia, Eslováquia, Estados Unidos, Finlândia, 
França, Grécia, Holanda, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, 
Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e União 
Europeia.
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píritos e as considerações sobre as cadeias de grandes supermercados 
abordadas anteriormente, mostram uma grande concentração de ren-
da por parte destes países mais ricos, fatos que se distância da evolução 
planetária que a Terra percorre.

Diante deste contexto, nos últimos anos países considerados 
emergentes, como Brasil, China, Índia, Turquia, África do Sul, Ará-
bia Saudita, Kuwait e outros, passaram a contribuir nas questões de 
cooperação internacional para segurança alimentar, totaliza-se de 10% 
a 12% das contribuições finais. Beghin (2014) diz que a cooperação 
humanitária do Brasil, segue o valor de 17,5% do total dos gastos com 
parcerias para o desenvolvimento internacional. Percentual que é me-
nor apenas do que os gastos com manutenção da paz, e os gastos com 
organismos internacionais.

A preocupação do Brasil com a insegurança alimentar, surgiu em 
meio ao contexto de várias crises internacionais, crises financeiras, di-
minuição dos investimentos, mudanças climáticas, aumentos em ca-
deia que atingiram diretamente o preço dos alimentos. Estima-se que 
842 milhões de pessoas no mundo passaram fome no período de 2011 
a 2013, 100 milhões de crianças menores de cinco anos estavam des-
nutridas, e 35% desta morrem por questões associadas a alimentação 
inadequada e insuficiente. No mesmo instante que outros dados mos-
tram que o planeta produz o suficiente para atender toda a população 
mundial, porém os recursos não são distribuídos de forma ideal. Para 
o futuro as previsões apontando um fortalecimento das desigualda-
des sociais, da distribuição de renda e de alimentos, perca de diretos, 
potencialização das mudanças climáticas, dentre outras (BEGHIN, 
2014).

Kardec (2013) já explicitou isso de várias formas, afirmando que 
os mais afortunados deveriam auxiliar os mais pobres, a fim de dimi-
nuir as distâncias entre eles, e por outro lado, também se analisarmos 
as mortes ocorridas por má distribuição da produção global, verifi-
ca-se que os mais ricos, segunda a doutrina espírita, serão responsa-
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bilizados pelo sofrimento dos mais pobres, e desta forma o ciclo de 
reencarnações ainda percorrerá grande caminho. Lembrando sempre 
que condições de pobreza também são provas escolhidas pelos pró-
prios espíritos, então deve haver sempre a distinção de caso a caso. 
Outra questão que o autor aborda é que, devido a diversidade de apti-
dões, por mais que todos os recursos fossem distribuídos igualmente 
na atualidade, a longo prazo tudo estaria desequilibrado novamente, 
ou seja, deve acontecer uma evolução moral e humanitária de forma 
gradativa.

O programa “Fome Zero” foi reconhecido mundialmente no cam-
po da segurança alimentar e nutricional, e o Brasil tem ganhado desta-
que nesta luta para a eliminação da fome no mundo. Outras iniciativas 
em que o Brasil estava inserido de 2004 a 2014, foram: o Fundo Ibas 
de Combate à Fome; o Centro Internacional de Políticas para o Cres-
cimento Inclusivo; a Aprovação das Diretrizes Voluntárias em Apoio à 
Realização Progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada; 
a Criação da Reunião Especializada sobre a Agricultura Familiar no 
Mercosul; a Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome; a Confe-
rência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural; 
a Reforma do Comitê para Segurança Alimentar Mundial das Nações 
Unidas; a Visita ao Brasil do relator especial das Nações Unidas para 
o Direito à Alimentação; o Diálogo Brasil-África sobre Segurança 
Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural; a Criação do 
Centro de Excelência contra a Fome; a eleição do Brasil para dirigir a 
FAO; o prêmio World Food Prize; a criação do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa; o lançamento do desafio mundial do Fome Zero; a aprovação 
das Diretrizes Voluntárias para a Governança Responsável da Terra, 
Recursos Florestais e Pesqueiros; o lançamento da Nutrition For Grow-
th; e o lançamento do comitê nacional para a Aiaf - Ano Internacional 
da Agricultura Familiar (BEGHIN, 2014).

Em 2013, o Brasil tinha 56 projetos de cooperação humanitária 
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nesta área, sob a responsabilidade do Ministério das Relações Exterio-
res (MRE). Sendo que 20% desses projetos são sobre fortalecimento da 
agricultura de pequeno porte, 18% sobre produção e processamento de 
alimentos, 16% sobre acesso a alimentos em situação de emergência, 
14% sobre alimentação escolar (BEGHIN, 2014). O país tem atingido 
grande êxito no auxílio universal, isso mostra que os brasileiros em 
geral tendem a se preocupar com o bem humanitário. As recomenda-
ções do Livro dos Espíritos vêm sendo trabalhadas e aplicadas pelos 
brasileiros em geral, mesmo com o desconhecimento por grande parte 
da população da doutrina espírita.

A cooperação humanitária, em maioria dos casos, promove ini-
cialmente a alimentação segura aos indivíduos em vulnerabilidade, 
antes mesmo que as outras necessidades básicas, por isso trata-se as 
ações de segurança alimentar dentro das cooperações humanitárias. 
Essas cooperações se expandiram no Brasil em 2004 com a criação 
da Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome 
(CGFome17) do MRE (BEGHIN, 2014). Sendo que o principal desafio 
que o Brasil tem enfrentado é a diminuição de recursos financeiros 
para a área, por mais que tenha se destacado internacionalmente (BE-
GHIN, 2014).

Conforme os resultados das entrevistas que Beghin (2014) rea-
lizou com 11 organizações espalhadas pela América Latina, África e 
pelos países de língua portuguesa, algumas críticas a cooperação bra-
sileira foram levantadas, por exemplo: o Brasil nem sempre respeita a 
soberania alimentar dos outros países; não estimula o envolvimento 
de organizações da sociedade civil; o governo incentiva a expansão do 
agronegócio; o país financia empresas brasileiras em suas expansões 
para os países com quem se relaciona, fato que gera várias consequên-

17 O CGFome procura direcionar suas ações de forma sustentável, por meio de um 
processo decisório compartilhado, buscando uma institucionalidade mais adequada, por 
uma atuação mais proativa nos espaços regionais e globais, pela progressiva construção 
de uma cooperação humanitária diferenciada (BEGHIN, 2010).
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cias; os país tem uma tendência de replicar políticas bem-sucedidas 
sem adaptá-las às realidades locais; militariza a ajuda humanitária; 
promete mais do que faz; além é claro de não dar visibilidade às suas 
ações de cooperação. Estas são as principais questões em que o país 
deve se atentar, para que toda a virtude que vem sendo construída não 
seja apenas por interesses nacionais. Kardec (2013) afirma que a cari-
dade deve superar qualquer interesse pessoal, provocando um exem-
plo maior aos demais. Sobretudo, como estamos tratando de relações 
entre países, várias questões devem ser levantadas e analisadas mais 
profundamente, em detrimento dos interesses nacionais. Questões es-
tas que não serão abordadas neste estudo.

De forma geral, Beghin (2014) resume que a cooperação brasileira 
para o desenvolvimento internacional, sobretudo na área de segurança 
alimentar vem crescendo e se destacando nos últimos anos, por mais 
que não tenha uma divulgação maior. O país tem tanto a função de ser 
receptor de doações, como a de ser provedor. Os desafios já mencio-
nados anteriormente, devem ser discutidos e aprimorados para que o 
Brasil não corra riscos que afetem a promoção de suas cooperações. 
A autora ainda sugere que o Brasil tenha uma inserção nesta agenda 
internacional pautada na coerência, desenvolvendo não apenas coo-
perações técnicas, mas também financeiras, científicas e tecnológicas, 
educacionais e humanitárias, ações para os refugiados, operações de 
paz e doações para organismos internacionais. Além disso sugere o 
fortalecimento da institucionalidade, uma maior participação da so-
ciedade civil, maior transparência, e não menos importante, o respeito 
à soberania alimentar de outros países.

Nas considerações sobre mundos e espíritos mais evoluídos, Kar-
dec (1858) afirma que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema 
solar. Neste os corpos são feitos de matérias menos densas, a moral já 
está em nível bem mais elevado, o bem prevalece sobre o mal, onde há 
justiça, caridade e amor ao próximo. Em mundos como este, todos os 
indivíduos têm o necessário para viver com dignidade, por mais que 
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ainda existam desigualdades sociais. A alimentação se dá por meio de 
frutos e plantas, e a expectativa de vida é bem maior do que a da Terra. 
Conforme as perguntas respondidas pelos espíritos, em Júpiter não há 
ricos e pobres, pois compartilham seus bens mutuamente. Ainda as-
sim, existem desigualdades, mas estas estão atreladas a evolução moral 
e espiritual18. Diante do que vimos nesta seção, o Brasil tem caminha-
da na direção da diminuição de desigualdades sociais, de forma a ser 
exemplo mundial nestas questões, porém é necessário lutar contra os 
entraves financeiros e institucionais.

Considerações finais

Nos últimos 10 anos, mais de 50 países receberam assistência 
brasileira em questões de cooperação humanitária e alimentar, segun-
do Beghin (2014). Em 2010 o Brasil foi o segundo maior doador ao 
Fundo Emergencial (EFR) do Haiti, com o valor de US$ 8 milhões. 
O país também foi um dos principais articuladores para a criação do 
Dia Internacional Humanitário, comemorado em 19 de agosto.  Além 
de estar pela primeira vez entre os 10 principais países doadores não 
tradicionais de ajuda humanitária em 2010.

Diante de tudo o que foi exposto e em resposta a questão nor-
teadora do estudo, considera-se que a má distribuição de recursos no 
planeta é uma das principais mazelas causadas pelos próprios homens, 
onde a consciência moral ainda não está elevada. As questões aborda-
das no Livro dos Espíritos e em outras obras espíritas vão ao encontro 
do tema de segurança alimentar mundial, mostrando que a evolução 
do planeta de forma ideal só se dará quando todos entenderem o seu 
papel diante de seu próximo, quando a infelicidade do outro também 
for motivo de reflexão do indivíduo, e desta forma promover uma me-
lhor organização e distribuição de bens materiais por todo o globo, 

18 Questões 71, 76 e 77 (KARDEC, 1858).
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a fim de que ninguém sofra mais de insegurança alimentar, além de 
outras questões de direitos fundamentais e humanos. Ficou claro com 
as abordagens aqui realizadas, que as diferenças sociais sempre exis-
tirão, pois são as provas escolhidas por muitos, e por outro lado, os 
indivíduos em melhores condições podem minimizar as penas e os 
sofrimentos dos demais, a fim de que o planeta seja mais igualitário.

Dessa forma, sugere-se quea comunidade científica ligada ao es-
piritismo e as demais comunidades, reflitam mais sobre essas ques-
tões, verifiquem de onde vem seu alimento;saibam realizar escolhas 
de consumo conforme as empresas que valorizam a vida; valorizem o 
bem-estar da população mundial;valorizem as classes menos favore-
cidas; e apoiem o comércio local e de pequenos produtores para além 
das grandes marcas. O mundo passa por duas situações neste aspecto, 
por um lado alguns países e pessoas estão trabalhando para que a ren-
da se concentre cada vez mais, e por outro lado, países e pessoas que 
trabalham para a promoção da distribuição de recursos de formacom 
que todos do planeta tenham o mínimo e o básico para se viver com 
dignidade.

Portanto, cabe a cada um escolher com qual movimento deseja se 
filiar, ao do amor fraterno e universal ditado pelo Evangelho, ou o da 
potencialização e concentração de bens materiais. Espera-se que este 
estudo possa ser utilizado, tanto na difusão dessa área do conhecimen-
to que ainda é tão pouca abordada, quanto para a promoção de novas 
ações no sentindo de erradicar a fome e as desigualdades no mundo.
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Introdução

Allan Kardec, no livro O Que é Espiritismo, nos diz que o objeti-
vo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens, não 
sendo necessário procurar outra coisa que não ajudar ao pro-

gresso moral e intelectual. Diz ainda que o verdadeiro Espírita não é 
aquele que crê somente nas manifestações, mas aquele que aproveita o 
ensinamento dado pelos Espíritos, sendo que de nada adianta somente 
a crença, se isso não nos faz avançar no caminho do progresso e não 
nos torna melhores para nosso próximo (KARDEC, 1994).

A essência desta doutrina que engloba aspectos da religião, da 
ciência e da filosofia, é a evolução moral do ser humano, com o que, 
por consequência, alcançaria sua evolução espiritual, seguindo, como 
temática principal, o que se encontra em O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, “Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com 
o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: 
fora da caridade não há salvação” (KARDEC, 1989, p. 248).

Ora, como podemos ajudar nosso próximo somente com ações de 
caridade, voluntariado e assistencialismo? Como essas ações, por si só, 
poderão auxiliar no adiantamento moral e intelectual do nosso próxi-
mo? Vejamos como atuam a maior parte das Casas Espíritas, tomando 
por base o município de Jataí, região sudoeste do estado de Goiás, alvo 
deste trabalho que visa mostrar como os seguidores do Espiritismo 
atuam.
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Espiritismo no Brasil e em Jataí (GO)

De acordo com Fernandes (2008), no Brasil, o Espiritismo teve 
seu início na Bahia, na cidade de Salvador, em 1865, com a fundação 
do “Grupo Familiar do Espiritismo”, sendo a primeira sessão mediúni-
ca, presidida por Luís Olímpio Teles de Menezes, ocorrida no dia 17 
de setembro de 1865.

O último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), realizado em 2010, coloca o Espiritismo como uma das prin-
cipais religiões adotadas pela população brasileira, com mais de 3,8 
milhões de seguidores da doutrina espírita, o que representa cerca de 
3% da população brasileira (IBGE,2014). Ainda segundo o IBGE, a ci-
dade de Jataí, situada na região sudoeste do estado de Goiás, apresenta 
uma população, de acordo com o Censo de 2010, de 88.006 habitantes, 
sendo mais de 6.000 espíritas residentes, o que representaria aproxi-
madamente 7,2% da população de 2010 (IBGE, 2014).

Pois bem, Jataí possui 21 Casas Espíritas em sua área urbana e 
na maioria das Casas Espíritas normalmente são realizadas atividades 
como reuniões públicas, palestras, estudos em grupos, atividades de 
assistência social, aplicação de passes e tratamento espiritual. Tanto a 
aplicação do passe como o tratamento espiritual constitui-se nas for-
mas de cura de doenças mais utilizadas nas Casas Espíritas (BIELLA, 
2017).

De acordo com o levantamento realizado em uma pesquisa aca-
dêmica junto às Casas Espíritas de Jataí (GO), as atividades por elas 
exercidas visam, em sua quase totalidade, o assistencialismo, conforme 
mostra o quadro 01, a seguir.
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Quadro 01 – Atividades exercidas através das Casas 
Espíritas de Jataí (GO) 

Atividade Nº de Casas
Estudos das obras básicas ou outras obras espíritas 19

Aplicação de passes 19
Trabalhos mediúnicos 14

Reuniões públicas com palestras 11
Evangelização infantil 9

Leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo 
e outros livros

8

Trabalhos de desobsessão 6
Atendimento ou assistência espiritual 6

Cirurgias espirituais 3
Confecção de agasalhos para crianças, 

enxoval para gestantes
5

Preparo e distribuição de sopas 4
Mocidade espírita 3

Atendimento à gestantes 2
Coral ou grupo musical 2

Botica Vovó Meca (medicamentos) 1
Orientação à aposentados 1

Aula de pintura 1
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) 1

Visita à enfermos 1
Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita 

(SAPSE)
1

Posto de Auxílio Espírita Paulo de Tarso 1
Campanha de Fraternidade Auta de Souza 1

Outros trabalhos assistenciais 9
Fonte: Bilella, 2017
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Podemos observar no quadro 01, que as atividades se resumem ao 
estudo e ao assistencialismo, além de tratamentos utilizando as mais 
diversas ferramentas espiritualistas como passe, água fluidificada e 
orações.

Uma verdadeira transformação social não se faz somente com 
essas atitudes, louváveis do ponto de vista do auxílio espiritual e bio-
lógico (matar a fome), mas que não promove mudanças que possam 
modificar seja o individual ou o coletivo.

Tomando por base um dos Centros Espíritas de maior representa-
tividade e o mais antigo de Jataí, o Centro Espírita Allan Kardec, pode-
mos observar como são desenvolvidas as atividades diárias nesta Casa 
Espírita.

Durante a semana são realizadas palestras públicas, aplicações 
de passes, tratamentos espirituais, reuniões mediúnicas, estudos das 
obras básicas da doutrina espírita e outros livros importantes dentro 
do contexto espírita, evangelização infantil. Mocidade espírita, Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), entrega de cestas básicas, 
campanha de auxílio ao berço e à gestantes. Enfim, a grande maioria 
das atividades são voltadas para o indivíduo e seu melhoramento inte-
rior, e não são verdadeiras ações transformadoras sociais.

Temos que pensar no ser humano como parte de uma sociedade, 
sociedade esta que passa por profundos problemas de desigualdade 
social e de descasos ambientais.

Sabemos que o ambiente influencia e muito o ser social, promo-
vendo, entre outras coisas, influências na relação saúde-doença dos 
indivíduos.

O Frei Gilvander Luís Moreira diz, com muita propriedade, em 
um artigo que “Para que aconteça transformação social com dimensão 
ecológica e espiritual não basta trabalhar para os pobres, os trabalha-
dores. É imprescindível atuar com os pobres de forma que se tornem 
protagonistas das lutas” (MOREIRA, 2010).

O próprio Kardec, ao dar início ao seu trabalho de compilar as 
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informações recebidas do plano espiritual por meio de diversos mé-
diuns, transformando-as na base do Espiritismo, visava uma transfor-
mação da humanidade, utilizando dos ensinamentos adquiridos do 
convívio com Pestalozzi e da filosofia do século XVIII, em especial de 
Rousseau, conforme nos mostra Arribas (2008). Kardec teria pertenci-
do ao grupo dos socialistas utópicos, que buscavam “a transformação 
da sociedade por outros meios para além da luta política, daí a educa-
ção como via possível” (ARRIBAS, 2008, p. 27).

O Espiritismo deve entrar com mais ênfase na problemática da re-
lação entre as religiões e as transformações sociais. De um modo geral, 
as religiões são consideradas como transformadoras sociais, uma vez 
que buscam uma vida mais justa e solidária para a humanidade, em 
especial para as sociedades mais carentes.

Esta relação entre religiões e transformações sociais se mostra 
bem organizada na sociologia, com os estudos de Karl Marx, Émile 
Durkheim e Max Weber, que se mostraram interessados em elaborar 
teorias que buscavam a compreensão de alguns aspectos religiosos e 
sua influência social. Weber, por exemplo, realizou um trabalho ana-
lítico-comparativo entre várias religiões, que já existiram e que ainda 
existem, avaliando como as crenças religiosas influenciam na conduta 
dos indivíduos em sociedade, chegando a mostrar o potencial que as 
religiões apresentam no sentido de provocar transformações sociais, 
sejam econômicas, políticas ou culturais. 

Diversos trabalhos são realizados ao longo dos dias, pelos mais 
diferentes grupos de pessoas, sejam elas organizadas ou não, visando, 
quase sempre a caridade na forma de assistencialismo.

Assim, na cidade de Jataí (GO), as Casas Espíritas buscam auxiliar 
as pessoas socialmente menos prestigiadas, preparando sopas, lanches 
e refeições, normalmente aos finais de semana. Muitas destas Casas 
abrem suas portas para servirem essas refeições para quem quer que 
os procure. Também existem algumas Casas Espíritas que preparam 
suas refeições em um determinado local, nem sempre na própria Casa 
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e posteriormente levam essas refeições até alguma comunidade pre-
viamente escolhida.

A distribuição de cestas básicas acompanha o mesmo caminho. 
Muitas Casas Espíritas e também muitos Espiritas ou, como alguns 
costumam de autodenominar, simpatizantes, arrecadam doações e 
montam inúmeras cestas básicas que são distribuídas nas próprias 
Casas ou levadas até comunidades previamente escolhidas ou famílias 
previamente cadastradas (figura 01).

Figura 01 – Veículo carregado com cestas básicas para doação, 
em Jataí (GO). (Acervo pessoal)

Projetos diversos como os que vemos, principalmente nas proxi-
midades do Natal, buscam levantar doações para a compra de brin-
quedos e sua posterior distribuição para crianças carentes em diversas 
regiões da cidade.

Não podemos dizer que essas atitudes sejam erradas, uma vez que 
levam um pouco de conforto, de alimento e de diversão para muitas 
pessoas. O que, no entanto, questionamos, é onde tudo isso promove 
uma transformação social? Receber uma cesta básica, um brinquedo, 
um prato de comida é uma ação caridosa, mas não transformadora.

Imaginemos uma pessoa que viva em uma comunidade social-
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mente marginalizada, sem infraestrutura urbana, sem asfalto, sem sa-
neamento, assistência de saúde, transporte público, enfim, uma comu-
nidade à margem da sociedade organizada.

Um projeto que leve uma cesta básica para uma família que ali 
resida, fornece alimento para os membros desta família, mas e as con-
dições ambientais e sanitárias onde este alimento será preparado e 
consumido? 

Observando a figura 02, vemos um bairro da cidade de Jataí (GO), 
onde existe um trabalho realizado por uma Casa Espírita que leva ali-
mentos para os moradores daquele local. Muitas famílias recebem 
cestas básicas, doadas por diferentes organizações comunitárias e, no 
Natal, as crianças recebem brinquedos doados por grupos de pessoas 
sensibilizadas com as precárias condições daquele local (figura 03).

Figura 02 – Bairro em Jataí (GO). (Acervo pessoal)

(a) (b)

Figura 03 – Criança caminhando descalça (a) e criança com 
brinquedo recebido (b) em bairro de Jataí (GO). (Acervo pessoal)
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Pois bem, o que o Espiritismo pode fazer para trabalhar na trans-
formação social, em locais como o relatado no exemplo acima?

A enfermeira, socióloga, jornalista e escritora Nancy Puhlmann 
Di Girolamo, em entrevista ao Jornal Correio Fraterno (HADDAD, 
2015), disse o que achava sobre a frase que se tornou bandeira do Espi-
ritismo “Fora da caridade não há salvação”.  Segundo Nancy, apesar da 
insistência de Kardec em questionar os espíritos sobre o que seria essa 
caridade, ainda não se compreendeu muito bem o que seja isso. Os Es-
píritos disseram se tratar de benevolência para com todos, indulgência 
com as faltas alheias e perdão das ofensas, todas três atitudes interiores 
do ser. Assim, o dar é sempre um desprendimento, com valor ou não, 
mas a caridade não seria somente isso. Isso seria apenas o começo, 
posteriormente esse sentimento se desenvolve outros aspectos no re-
lacionamento humano. Diz Nancy que caridade é uma atitude sempre 
nova como agente transformador das relações de uma maneira geral 
(HADDAD, 2015).

Respondendo à questão deixada acima, sem resposta, é essa trans-
formação que devemos, como Espíritas, buscar.

A felicidade não é deste mundo

No livro Evangelho Segundo o Espiritismo, publicado em 1864, 
Kardec nos mostra que a procura pela felicidade vai além das classes 
sociais, sendo sua busca, inerente ao ser humano, seja qual for sua con-
dição social.

Não sou feliz! A felicidade não foi feita para mim! exclama 
geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus ca-
ros filhos, prova, melhor do que todos osraciocínios possíveis, a 
verdade desta máxima do Eclesiastes: “A felicidade não é deste-
mundo.” Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a 
florida juventude sãocondições essenciais à felicidade. Digo mais: 
nem mesmo reunidas essas três condições tãodesejadas, porquan-
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to incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegia-
das,pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da si-
tuação em que se encontram (KARDEC, 1989, p. 113).

Desse modo, aqueles que são menos favorecidos socialmente, in-
vejariam os que tiveram maiores oportunidades na vida. Fica claro, 
quando nos aprofundamos no estudo do conteúdo trazido por Allan 
Kardec que, por mais que façamos nosso trabalho, todos teremos nos-
sa parte de labor e de miséria, cotas de sofrimentos e decepções. Afi-
nal, vivemos em um mundo chamado de “provas e expiações”!  Mas, 
isso não impede que busquemos minimizar os problemas de nossos ir-
mãos mais desafortunados, levando para eles oportunidades de apro-
veitarem melhor a vida, sem ficarem, simplesmente, entregues à sorte 
e reclamando da vida e de Deus.

O espírito François-Nicolas-Madeleine, o cardeal Morlot, em Pa-
ris, no ano 1863, fala sobre as funções do Espiritismo em relação ao 
progresso da sociedade humana, dizendo que “Dos progressos já rea-
lizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melho-
ramentos sociais conseguidos, novos e maisfecundos melhoramentos. 
Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que osEspíri-
tos vos revelaram.” (KARDEC, 1989, p. 114).

Podemos entender que o Espiritismo poderia auxiliar na com-
preensão da moral que Cristo veio nos ensinar, compreendendo, as-
sim, que as transformações sociais viriam com essa compreensão.

Temos, sim, a necessidade moral de trabalharmos pelas transfor-
mações sociais, e isso está bem claro na literatura espírita, especial-
mente no que Kardec nos trouxe. No livro O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, Kardec faz a seguinte pergunta: “Deve alguém pôr termo 
às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os 
desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso?” (KARDEC, 1989, p. 
122). 
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Pensam alguns que, estando-se na Terra para expiar, cum-
pre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até 
ao ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as atenuar, 
mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais 
proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. E certo que as 
vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus; dar-
-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de 
ir e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de 
tal ou tal dos vossos irmãos: “Não irás mais longe?” Sabeis se a 
Providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício 
para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da 
consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? 
Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: 
“É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: 
“Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para 
suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas conso-
lações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão 
ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resig-
nação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios 
de fazer que cesse esse sofrimento; se não me deu a mim, também 
como prova, como expiação talvez, deter o mal e substitui-lo pela 
paz” (KARDEC, 1989, p. 123).

Ora, isso nos mostra que devemos intervir no sentido de buscar 
auxiliar nossos semelhantes, não simplesmente deixando-o à sua pró-
pria sina e sim intervindo na organização social de onde vivemos.

Alguns podem questionar essa posição, baseando-se, principal-
mente, na questão 806 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questio-
na “É lei da Natureza a desigualdade das condições sociais?” e obtém 
como resposta a seguinte colocação por parte dos espíritos: “Não; é 
obra do homem e não de Deus.” (KARDEC, 1995).

Os espíritos ainda prosseguem neste sentido, dizendo que as desi-
gualdades irão desaparecendo, quando o egoísmo e o orgulho deixarem 
de predominar2. Completam dizendo que restará apenas a desigual-

2 Grifo nosso
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dade do merecimento, quando os homens deixarão de considerar-se 
como de sangue mais ou menos puro, uma vez que somente o Espírito 
é mais ou menos puro, o que independe da posição social. Isso posto, 
então podemos dizer que o Espiritismo teria essa função de buscar 
uma transformação social, no entanto, esta transformação teria que 
se iniciar no sentido do indivíduo para a coletividade, transformando, 
primeiro o homem e posteriormente a sociedade.

Espírita, o transformador social 
ou somente de si mesmo?

O Espiritismo nos mostra o caminho para que consigamos atuar 
como transformadores da sociedade, uma vez que nos ensina, primei-
ramente, a buscar em nós mesmos, essa transformação. 

Somos responsáveis pela nossa transformação moral e, por con-
sequência, também somos responsáveis pela busca da transformação 
de nossos semelhantes, conforme resposta à questão 779 do Livro dos 
Espíritos, que diz “O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmen-
te. Mas, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. 
Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, 
por meio do contato social” (KARDEC, 1995, p. 363). 

A desigualdades sociais são visíveis em praticamente todos os 
aspectos, valendo, assim, a máxima “poucos com muito, alguns com 
pouco e a maioria sem nada”. Ora, se aquele que se diz cristão prega a 
igualdade entre os homens, como podemos nos calar perante tais de-
sigualdades? Como deitarmos nossas cabeças em travesseiros macios, 
por sobre um colchão de qualidade e nos cobrirmos com lençóis de 
seda e dormirmos, tranquilos, enquanto sei que meu irmão não tem 
sequer uma cama onde se deitar? 

E aqueles que não tem nem casa? Já dizia Criollo na música Vai ser 
Assim: “Pois em casa de menino de rua, o último a dormir apaga lua”, 
citação de um poema do escritor paulista Giovani Baffô, que nasceu 
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na Favela do Morumbizinho e que encontrou o seu caminho através 
da literatura.

Citando novamente o Livro dos Espíritos, a caridade desconhece 
latitudes e não distingue a cor dos homens e quando a lei de Deus ser-
vir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como 
os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará 
de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. 

E podemos contribuir para que isso aconteça, deixando de praticar 
somente a caridade assistencialista e praticando ações que promovam 
maior transformação social e maior integralização das sociedades. 

Busquemos nos melhorar, nos instruir e tomarmos a dianteira, ar-
rastando outros conosco, assim faremos a diferença: “A Humanidade 
progride, por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e 
instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a diantei-
ra e arrastam os outros” (KARDEC, 1995, p. 368).

Exemplos de ações transformadoras

Pequenas ações podem gerar grandes transformações e as Casas 
Espíritas podem, e devem, participar de ações que visem essas trans-
formações. Ações ambientais podem ser desenvolvidas juntamente 
com as comunidades, trabalhando-se conceitos de cidadania, aprovei-
tamento de resíduos, organização do espaço privado e público, entre 
outras ações. Projetos que visem organizar o espaço público por meio 
de mutirões podem gerar praças organizadas, melhor limpeza da área 
onde a comunidade se encontra, o que pode refletir em melhorias na 
saúde, na segurança e na dignidade desta comunidade.

Um movimento que leve às comunidades mais socialmente caren-
tes e não servidas de agua tratada, podem ser beneficiadas com pro-
jetos que levem conceitos de higiene sanitária, como o ato de ferver 
a água antes do consumo, ou mesmo fornecendo filtros de água para 
estas comunidades, também contribuem para que diminuam os pro-
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blemas relacionados às doenças de veiculação hídrica.
A organização de hortas comunitárias em parceria com o poder 

público pode propiciar a construção de hortas em áreas públicas não 
utilizadas e servirem como fonte de alimentos e também de renda para 
as comunidades.

Projetos que possam ser aplicados em comunidades, levando cur-
sos profissionalizantes, de costura, de estética, de cabeleireiro, de pe-
dreiro, de culinária, enfim, cursos que possam oferecer maiores opor-
tunidades para os moradores destas comunidades.

Ações educacionais são grandes propulsoras de melhorias sociais, 
uma vez que ao conseguir conhecimento e informações, o ser humano 
pode melhor aproveitar as oportunidades quando estas surgirem.

Podem ser criados Bancos Comunitários, serviços financeiros 
solidários, voltados para a geração de trabalho e renda, visando uma 
reorganização das economias locais, como o Banco de Palmas, no 
Tocantins. São bancos que têm por objetivo promover o desenvolvi-
mento de comunidades de baixa renda, fomentando a criação de redes 
locais de produção e consumo. 

Ações diversas podem ser realizadas, micro, pequenas, médias 
ou grandes ações, sejam elas quais forem, podem promover enormes 
transformações sociais nas comunidades onde são implantadas, con-
forme o projeto que mudou a cidade de Medellín, na Colômbia, que 
passou de uma das cidades mais violentas do mundo, para ser conside-
rada, atualmente, um polo de inovação.  Medellín passou de índices de 
homicídios de quase 400 casos a cada 100 mil habitantes para menos 
de 40 a cada 100 mil atualmente, num intervalo de apenas duas déca-
das

O Projeto Urbano Integral (PUI) englobou em um mesmo projeto 
espacial, temas como integração, mobilidade, administração, redução 
da pobreza e violência, utilizando um conceito que leva em conside-
ração ferramentas de desenvolvimento social, físico e uma interação 
interinstitucionalpara transformar os setores da cidade que possuem 
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maiores necessidades. Esse exemplo de Medellín foi implantado com 
sucesso em uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, por que não 
implantá-lo em cidades menores, como Jataí, com seus aproximada-
mente 100 mil habitantes?

A Miracle Messages, uma startup norte americana, promove o 
reencontro de moradores em situação de rua com seus familiares, pos-
sibilitando uma nova oportunidade a todos. A entidade atua gravando 
vídeos com moradores de situação de rua com mensagens destinadas 
aos familiares, posteriormente através das redes sociais, os vídeos são 
compartilhados e ajudam a localizar a família.

Muitas outras ações e projetos podem ser encontrados, bastando 
que façamos um levantamento das necessidades e potencialidades das 
comunidades que necessitam de auxílio para que busquemos exemplos 
que derem resultado e que poderão ser adaptados às nossas realidades.

Considerações finais

A caridade é um ato de amor ao próximo, mas se mostra, na maio-
ria das vezes, como um elemento de sustentação para a pessoa auxilia-
da. Isso não faz com que esta pessoa busque uma forma dela mesmo 
se sustentar, pelo contrário, muitas vezes faz com que ela se acomode e 
fique apenas contando com essas atitudes assistencialistas.

Buscando nos relatos deixados pelos evangelistas, podemos tomar 
por base um exemplo de que devemos nos preocupar em ajudar nosso 
próximo, sempre que possível, como nessa passagem do Evangelho de 
Mateus (25:35-40), em que Jesus nos traz um grande ensinamento. 

Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e des-
tes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e 
vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me 
ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te 
vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos 
de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, 



158 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 2

e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos 
ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que 
quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o 
fizestes (DIAS, 2105, p. 141).

Conforme o Espírito protetor, Ferdinand disse, em 1862, “Se Deus, 
em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses de-
senvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de 
todos” (Kardec, 1989, p.92), e não somente pensando em seu próprio 
aprimoramento. 

Devemos sempre nos lembrar que as religiões existem e se de-
senvolvem graças a seu inter-relacionamento do ser humano com seu 
espaço geográfico, seu contexto histórico e o próprio ambiente social 
onde situa-se, assim, as religiões acabam por exercer sobre este ser hu-
mano, algum tipo de influência, o que, por consequência, acaba por 
influenciar a sociedade de uma maneira mais concreta. 

O Espírita é um indivíduo que busca, como compromisso, a me-
lhoria da humanidade, o que não se resume somente em obras de ca-
ridade, assistenciais e estudos, vai muito além disso. 

O verdadeiro Espírita deve buscar a reforma moral, mas uma re-
forma que vise a transformação não somente pessoal, mas sim a co-
letiva. Somente evoluiremos no sentido espiritual, conforme formos 
instrumentos da evolução de nosso próximo, uma vez que a Doutrina 
Espírita nos trouxe o ensinamento que o progresso espiritual não deve 
ocorrer de maneira individual, uma vez que todo Espírito encontra-se 
intimamente unido à coletividade, sendo, pois, também responsável 
pela evolução desta coletividade.

Assim, como cristãos que somos, nós espíritas devemos nos preo-
cupar em não sermos somente caridosos, mas sim agentes de trans-
formações sociais, pois desta maneira estaremos realizando tanto para 
nosso engrandecimento moral, como também, contribuindo para 
com as melhorias nas condições de vida de nosso irmãos, para que 
eles também possam avançar em sua emancipação espiritual, ou seja, 
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conforme o ditado popular, devemos não somente darmos o peixe, 
mas sim, ensina-los a pescar.

Uma sociedade melhor somente será construída através dos pró-
prios seres sociais e como membros dessa sociedade, devemos envidar 
todos nossos esforços nesta construção. Não pensando somente em 
nosso progresso, mas sim da sociedade como um todo, uma vez que 
somos seres sociais, encarnados em mundo desigual.
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8. 
PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA SOCIAL: 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
RAWLS E KARDEC

Ângela Moraes1

“A justiça é a primeira virtude das instituições 
sociais, assim como a verdade é a primeira vir-

tude para os sistemas de pensamento.” 

John Rawls
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Este trabalho bibliográfico discute, de forma comparativa, alguns 
princípios que permeiam o conceito de justiça social, tendo por 
referência as obras Uma Teoria de Justiça, de John Rawls, e O 

Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O conceito vincula-se à noção de 
dignidade enquanto categoria definidora dos direitos humanos e, por 
esta razão, este estudo transita tanto na filosofia política quanto nas 
doutrinas de base religiosa, especialmente as de natureza cristã. 

Rawls é um estadudinense que viveu entre 1921 e 2002, tendo de-
fendido a ideia de justiça como equidade, sendo a obra citada, publi-
cada em 1971, considerada referência nos círculos da democracia so-
cial. Kardec, pedagogo francês e codificador da doutrina espírita, não 
produziu uma teoria social, mas lançou elementos de definição do que 
seria uma sociedade justa em sua visão espiritualista, a partir da sua 
obra basilar publicada em 1857.

 Apesar de mais de cem anos de distância entre si, é possível en-
xergar objetos comuns de análise nas duas produções bibliográficas. 
Esse diálogo entre os autores objetiva apontar as aproximações e diver-
gências filosóficas entre eles, especialmente no que se refere às filiações 
discursivas e o contexto social da produção intelectual dos autores. 
Temas como igualdade, gênese da desigualdade, direitos, papel dos 
agentes sociais na construção de uma sociedade mais justa, liberdade, 
compensações e meritocracia são algumas discussões que este estudo 
pretende levantar.
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Origem do conceito de justiça social

O conceito de justiça social parte de uma tentativa de conciliação 
entre os interesses econômicos e os interesses sociais. Segundo consta 
no portal do Governo Brasileiro2, o surgimento do termo deu-se no 
século XIX por meio dos “tomistas”, os assim chamados seguidores de 
Tomás de Aquino, padre e filósofo nascido no século XIII. Para Tomás 
de Aquino, a fé e a razão não podem ser contraditórias, o que implica 
uma nova noção de justiça. Nessa perspectiva, todos os seres humanos 
são dignos e têm a mesma importância na vida em sociedade, possuin-
do direitos e deveres iguais. Os tomistas enunciam que não se podem 
priorizar os aspectos econômicos, mas também considerar aqueles re-
lativos à saúde, educação, trabalho, direito à justiça e à cultura.

Segundo Galtério (2013), o tema da justiça sempre foi uma preo-
cupação constante para os filósofos, especialmente os ligados à área 
jurídica, embora muitas das premissas que envolvem o conceito aden-
trem as questões da moral e mesmo teológicas. Nos documentos pon-
tifícios dedicados ao assunto, destaca-se a Suma Teológica, II-II par-
te, questões 57 a 122. Nesse tratado, há questões específicas ligadas à 
justiça social. Nas fontes utilizadas por Tomás de Aquino, encontra-se 
principalmente Aristóteles, a partir de seu livro Ética. 

Segundo essa autora, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino “con-
sideram a justiça do ponto de vista do valor” (GALTÉRIO, 2013, p. 
68). Em seus estudos sobre Aquino, ela destaca a distinção entre justiça 
comutativa, aquela que regula as relações mútuas entre pessoas pri-
vadas, e justiça distributiva, que consiste na distribuição proporcional 
dos bens comuns. Esta última traz o pressuposto de que aquele que 
tem muito deve contribuir com muito, e o que tem pouco, com pouco.

Os tomistas entendem que “para realizar a justiça social nas di-

2 Dados disponíveis em: http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2010/01/jus-
tica-social. O texto menciona como fontes o Ministério do Desenvolvimento Social, o 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) e o Programa Fome Zero. 
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versas partes do mundo, nos distintos países, e nas relações entre eles, 
são sempre necessários novos movimentos de solidariedade” (p. 85). 
Nesse sentido, interpreta Galtério:

A caridade não é simplesmente amor natural, filantropia. A 
caridade é transcendente. É o amor divino infuso. Pela caridade o 
homem se conaturaliza com Deus. Contrariamente ao pensamen-
to popular, a caridade não se mede pelas obras realizadas, mas sim 
pelo amor que lhes dá causa. A caridade é perfectiva das demais 
virtudes humanas e seu objeto é o mesmo Deus. A caridade vivifi-
ca todas as demais virtudes (2013, p. 87).

A justiça social, para os seguidores de Aquino, identifica-se com a 
justiça legal e política, não se devendo ater a uma questão meramente 
teológica. Por causa desse entendimento, a justiça social tornou-se, no 
século XX, um dos princípios fundamentais do Estado do Bem Estar 
Social3, estabelecido juridicamente, pela primeira vez, com as consti-
tuições mexicana de 1917 e alemã de 1919. 

Assim, os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos, 
especialmente nos países europeus, somaram-se às garantias indivi-
duais conquistadas pela Revolução Francesa, fazendo com que o Es-
tado aumentasse suas responsabilidades perante o organismo social. 
Diante disso, aumentou, em todo o mundo, o clamor pelo reconheci-
mento dos direitos, especialmente por parte daqueles mais despresti-
giados econômica e socialmente.

Justiça como equidade

O termo que melhor resume a teoria de John Rawls é a justiça 

3 O Estado do Bem Estar Social (Welfare State) concebe o Estado como agente da pro-
moção social e organizador da economia, com o objetivo de garantir a oferta de serviços 
públicos de qualidade e medidas protetivas à população mais vulnerável economica-
mente. Esses serviços e medidas incluem a educação em todos os níveis, a assistência 
médica gratuita, o auxílio ao desempregado, e a garantia de uma renda mínima.
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como equidade, e não como igualdade. Imageticamente, poderíamos 
representar a tese da forma abaixo, conforme Figura 1:

Figura 1: Igualdade versus equidade. / Fonte: Jusbrasil (2019)4 

Nessa ilustração vemos que é direito dos três meninos assisti-
rem ao jogo de beisebol. No primeiro quadro (1), três caixotes foram 
igualmente distribuídos aos meninos a fim de que eles pudessem ver 
o campo e os jogadores. No segundo, os caixotes foram distribuídos 
de modo diferente, observando-se as necessidades peculiares de cada 
menino.

Justiça social, não é regra aritmética. Para Rawls, “a sociedade 
deve dar mais atenção àqueles com menos dotes inatos e aos oriundos 
de posições sociais menos favoráveis” (2000, p. 107). Nesse sentido, o 
princípio de reparação em sua teoria prevê que maiores recursos devem 
ser gastos com os mais desprovidos de oportunidade, seja por causa da 
classe social a que ele pertence, ou às condições de seu nascimento ou 
ainda ao não acesso aos bens culturais, especialmente à educação.

4 Disponível em: https://acfecher.jusbrasil.com.br/artigos/178732501/justica-e-equidade. 
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Nesse sentido, ele defende que a estrutura básica social seja basea-
da em esquema de uma cooperação social. As desigualdades sociais, 
para o autor, devem ser ordenadas de tal modo que tragam, ao mesmo 
tempo, maior benefício possível para os menos favorecidos. Ou seja, 
as desigualdades só devem ser permitidas quando visa beneficiar os 
que não tiveram as mesmas oportunidades de desenvolvimento e cres-
cimento.

Nisso reside o princípio da diferença. É fato que existem pessoas 
altamente inteligentes, empreendedoras, com diferentes aptidões, o 
que as possibilita conquistar situações financeiras mais vantajosas. 
Mas essas posições só serão justas se todos os outros indivíduos tive-
rem tido as mesmas oportunidades para disputarem posições sociais 
de forma justa.

Nesse ponto, Rawls (2000) tensiona o conceito de liberdade. Re-
metendo-se a Kant e a Rousseau, Rawls afirma que a liberdade deve 
estar submetida à lei que nós estabelecemos para nós mesmos. “E isso 
não nos conduz a uma moralidade de comando austero, mas a uma 
ética de autoestima e respeito mútuo” (p. 281). O autor acredita que 
essa consciência torna-se confiável porque nasce de uma avaliação 
racional do indivíduo a partir de uma situação denominada posição 
original.

A posição original é o estado hipotético em que as pessoas esta-
riam antes de assumirem suas posições sociais. O véu da ignorância as 
impossibilitaria de saber de suas qualidades, potencialidades e limi-
tações. Como essas pessoas em conjunto definiriam o que é uma so-
ciedade justa? Nesse exercício criativo, Rawls propõe que escolhamos 
as regras sobre a sociedade em que vamos nascer, abstraindo-nos dos 
recursos, vantagens e desvantagens que teríamos acesso. Trata-se de 
um procedimento deontológico.

A resposta do autor é a de que as pessoas chegariam a um acordo 
sobre princípios de igualdade e liberdade. Mesmo que motivados por 
seus próprios interesses, elas, para se preservarem, projetariam uma 
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sociedade em que tivessem liberdade para agir e pensar, mas com as 
mesmas oportunidades de desenvolvimento.

Comentadora de Rawls, Fermentão (2016) afirma que o princípio 
da dignidade da pessoa humana está intrinsecamente ligado ao de jus-
tiça social e deve estabelecer um “padrão mínimo na esfera dos direi-
tos sociais” (p.891). Nesse sentido, compreende a autora que “a falta de 
condições materiais mínimas ao homem prejudica o próprio exercício 
da liberdade, retira da pessoa o seu desenvolvimento físico e psíquico, 
gerando a injustiça (p.891).

 Fermentão (2016) acrescenta que o Estado deve proteger e ga-
rantir os direitos sociais, sendo que sua intervenção no mundo privado 
só se justifica para proteger a dignidade humana. Viver com liberdade, 
mas também com dignidade, implica avaliar determinadas restrições 
no âmbito individual para a garantia de direitos no âmbito coletivo. 

A visão de Kardec

 Kardec viveu na França em um ambiente intelectual profun-
damente marcado pelas ideias iluministas, advindas de um movimen-
to cultural que se desenvolveu na Europa entre os séculos 17 e 18. Esse 
contexto não só explica a base positivista dentro da qual se dá as in-
vestigações científicas espíritas, como também diz muito em relação 
aos princípios filosóficos sobre liberdade, igualdade e fraternidade que 
permeiam o espiritismo.

 O iluminista Rousseau, que influenciou tanto Rawls como 
Kardec, em sua reflexão sobre justiça, afirma o seguinte:

Há duas espécies de desigualdades na espécie humana: 
Uma, a que chamo de natural ou física, por ser estabelecida pela 
natureza, e que consiste na diferença de idades, de saúde, das 
forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma; a outra, a 
que se pode chamar desigualdade moral ou política, por depender 
de uma espécie de convenção a ser estabelecida, ou pelo menos 
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autorizada, pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 
diferentes privilégios que alguns usufruem em prejuízo dos outros, 
como serem mais ricos, mais reverenciados e mais poderosos do 
que lês, ou mesmo em se fazerem obedecer por eles (ROUSSEAU, 
1999, p.160).

Kardec não fez um tratado sobre justiça social. Essa inferência que 
propomos neste estudo é feita mediante a leitura de sua obra, especial-
mente de O Livro dos Espíritos. Na sequência reproduzimos algumas 
questões da obra, a fim de que possamos estabelecer algumas analo-
gias.

P. 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos 
os homens? 

Deus criou todos os Espíritos iguais, mas cada um deles viveu 
mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos 
aquisições; a diferença está no grau de experiência e na vontade, que 
é o livre-arbítrio: daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapida-
mente, o que lhes dá aptidões diversas. 

P. 806. É Lei da Natureza a desigualdade das condições so-
ciais? 

Não; é obra do homem e não de Deus. 

P. 875: Como se pode definir a justiça?
A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais.

P. 875 a. Algum dia essa desigualdade desaparecerá?
Eternas somente as Leis de Deus o são. Não vês que dia a dia 

ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o or-
gulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do 
merecimento.

P. 888. Que se deve pensar da esmola?
Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e 

moralmente: embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na Lei de 
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Deus e na justiça deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele 
humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem traba-
lhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de 
alguns.

 Observa-se que Kardec e os espíritos que o respondem re-
conhecem o princípio da diferença apontado por Rawls e Rousseau, 
como percebemos na questão 804. Essa diferença tem a ver com as 
características individuais, com o desenvolvimento intelecto-moral 
que ocorre diferentemente na trajetória dos seres humanos e, no caso 
da tese espírita, perceptível também devido às diferentes experiências 
reencarnatórias. 

Todavia, a desigualdade social não é vista como algo natural (per-
gunta 806), sendo fruto das decisões humanas no âmbito da economia 
e da política no dizer de Rousseau. Dessa forma, há uma defesa da 
dignidade humana e do reconhecimento de direitos sociais, como po-
demos perceber na pergunta 888.

Essa questão também permite uma equivalência quanto ao prin-
cípio da reparação mencionado por Rawls. A dificuldade e fraqueza 
apresentada por um ser humano devem, de alguma maneira, ser com-
pensadas por meio da solidariedade e da fraternidade entre os ho-
mens. Em Obras Póstumas, Kardec afirma que liberdade, igualdade e 
fraternidade constituem o programa de toda uma ordem social, “que 
realizaria o progresso mais absoluto da Humanidade” (2005, p.287). 
Mas ao falar especificamente da fraternidade, o codificador diz:

A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos 
os deveres dos homens relativamente uns aos outros (...). A con-
trapartida é o Egoísmo. A fraternidade diz: “Cada um por todos e 
todos por um. O egoísmo diz: Cada um por si.” Sendo essas duas 
qualidades a negação uma da outra, é tão impossível a um egoís-
ta agir fraternalmente, para com os seus semelhantes, quanto o é 
para um avarento ser generoso, a um homem pequeno alcançar a 
altura de um homem grande. Ora, sendo o egoísmo a praga do-
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minante da sociedade, enquanto ele reinar dominador, o rei no 
da verdadeira fraternidade será impossível; cada um quererá da 
fraternidade em seu proveito, mas não a quererá para fazê-la em 
proveito dos outros; ou, se isso faz, será depois de estar seguro de 
que não perderá nada (KARDEC, 2005, p.287-288).

Se Rawls e Kardec se assemelham nos princípios celebrados pelo 
iluminismo, há, todavia, uma diferença em relação às soluções para 
o problema da desigualdade. No primeiro, existe a proposta de uma 
solução institucional, ou seja, o Estado, mediante suas leis e políticas 
públicas, deve assegurar a justiça na forma de equidade, independente 
da vontade de uns que sejam contrários à igualdade de oportunidades. 
Para Kardec, a solução é individual, a justiça social seria alcançada me-
diante a transformação do indivíduo, devendo este ser mais altruísta e 
menos egoísta. Ela surgirá como consequência de homens moralmen-
te reformados.

Transformação individual 
e transformação social

Os momentos históricos vividos por Rawls e Kardec, de certa 
maneira, explicam essa diferença em relação às ações necessárias para 
minimizar as desigualdades sociais que não asseguram a dignidade 
humana. O século 19 vivia um contexto de ascensão do liberalismo e 
do protagonismo do indivíduo frente à força do Estado monárquico.

O indivíduo era livre e responsável por suas escolhas. Cabia a ele 
assumir a direção de sua própria história. Esse espírito de época refor-
çava a ideia de que somente ele, o homem moderno, era capaz de mu-
dar as coisas. Assim, o questionamento da subordinação às instituições 
sociais dissociou o indivíduo da sociedade como consequência.

Se à época de Kardec há uma tomada da consciência crítica do 
sujeito, que não deveria aceitar nada que lhe era imposto sem reflexão 
(daí a defesa espírita de uma fé raciocinada), em contrapartida, esses 
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sujeitos passaram, inclusive, a pensar as soluções dos problemas so-
ciais somente a partir de si mesmos. Logo, a felicidade geral e a justiça 
social seriam conquistadas a partir do uso ético do livre arbítrio e da 
vontade pessoal de transformação.

No século 20, contudo, após o avanço das atividades capitalistas 
e, consequentemente, das desigualdades econômico-sociais em todo 
o mundo, o individualismo começou a ser questionado na filosofia e 
na sociologia, especialmente. Percebeu-se que a liberdade não poderia 
ser exercida plenamente por todos, porque o não acesso às condições 
dignas de educação, saúde e moradia impedia o desenvolvimento ple-
no dos sujeitos.

Então, as soluções meramente individuais como fundamento da 
transformação social, passaram a ser relativizadas. Ou seja, as inicia-
tivas individuais não seriam capazes de gerar condições socialmente 
justas, caso não houvesse regulamentação no âmbito das atividades 
econômicas, trabalhistas e de seguridade social, somente possíveis me-
diante leis e políticas públicas.

As saídas coletivas para a solução de problemas implicam pensar, 
a partir do século 20, que todos têm direito a usufruir dos bens econô-
micos e culturais por meio de sistemas e programas que oportunizem 
o desenvolvimento das habilidades humanas de forma socialmente 
justa. Como marco desse novo momento histórico, surge a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e o Estado do Bem Estar Social.

Mas mirar o coletivo significa minar o individual? Nossa posi-
ção é a de que devamos assumir a dialética indivíduo e sociedade, e 
construir espaços dialógicos no âmbito social. Dito de outra forma, é 
preciso entender que as transformações operam no contexto da mú-
tua influência – tanto o indivíduo influencia um grupo social, quanto 
um grupo social e a sociedade influencia um indivíduo. E nesse jogo 
de influências, somente o diálogo ético e fraterno é capaz de gerir os 
conflitos que emergem entre grupos e classes sociais, equilibrando os 
princípios das liberdades individuais e as necessidades coletivas.
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O indivíduo eticamente orientado é capaz de mudar o ambiente 
em que ele vive. Uma sociedade justa é capaz de prevenir a violência 
e a miséria, emancipando os indivíduos. Cidadãos e Estado têm res-
ponsabilidades complementares no processo de transformação social, 
e as religiões, de maneira geral, devem estar atentas a esse processo 
dialético e dialógico para promover o bem em todos os seus aspectos 
e áreas de atuação.
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Introdução

Este estudo pretende apresentar uma breve análise conceitual do 
materialismo que, no ocidente, tem sua gênese na alvorada do 
pensamento filosófico, nas configurações da Filosofia Cosmoló-

gica. Com o passar do tempo, outros desdobramentos advieram daí, e 
o pensamento materialista foi ganhando ramificações que divergiram 
significativamente daquelas produzidas no contexto dos pensadores 
da physis. 

Dentre estas é possível citar o método de análise marxiano, deno-
minado Materialismo Histórico Dialético, que possibilitou uma leitu-
ra dos acontecimentos sociais sob a égide da lógica da acumulação, e 
colocou em relevo as nervuras do real, em oposição às conceituações 
idealistas. Por outro lado, desde as bases teóricas da Filosofia Cristã, 
no contexto da patrística, já era possível registrar as composições que, 
inevitavelmente, buscavam robustez às expressões de oposição às ba-
ses materialistas. Neste sentido, o Espiritismo, que tem em suas bases 
o substrato idealista, se apresenta abertamente como o antagonismo 
do materialismo, e assim possui motivos teórico-metodológicos para 
tanto, seguindo os princípios de uma Teoria do Conhecimento, no en-
tanto, não há como negar os elementos históricos e processuais que 
compõem toda uma dinamicidade de pensamento. 

Assim, através de breve analítica sobre as concepções e desdobra-
mentos da corrente materialista, teremos uma reflexão mais arejada, 
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permitindo que muitos equívocos e preconceitos sejam minimizados 
na prática cotidiana. Dessa forma, uma vez consideradas as premis-
sas lógicas em que a Doutrina Espírita se alicerça – que é seu arca-
bouço filosófico – não deveria haver qualquer receio em se promover 
uma postura de abertura reflexiva, o que possibilitaria o exercício do 
pensamento constante, mantendo vívidas as expressões do raciocí-
nio: fundamental antídoto ao dogmatismo que, por sua vez, é possível 
constatar em posicionamentos e defesas passionais, distanciando-se 
consideravelmente do âmbito da lógica e reflexões filosóficas. 

Este trabalho se desenvolverá em revisões bibliográficas que par-
tirá das conceituações do materialismo de Leucipo, Demócrito e Epi-
curo; depois percorreremos as teses fundamentais da Patrística Agos-
tiniana, antagônica ao materialismo; posteriormente chegaremos ao 
advento da Doutrina Espírita, com a constatação dos elementos con-
ceituais e filosóficos ali presentes. 

Com esta base conceitual será possível promover um paralelo às 
fundamentações do Materialismo Histórico Dialético, por vezes inter-
pretado como mero materialismo. Com isso acreditamos ser possível 
promover contemporizações que colocarão em evidência a importân-
cia do exercício lógico-filosófico, fundamental para qualquer doutrina 
ou corrente de pensamento que pretenda à reflexão. Assim, pretende-
mos colocar em relevo traços de particularidade histórica, conceitos 
que poderão demonstrar a beleza da dinamicidade do pensamento 
fazendo jus ao sujeito no seu tempo, evitando qualquer anacronismo 
ou mesmo conclusões apressadas que tendem a impedir o exercício 
dialógico do pensamento.

Espiritismo e Materialismo: 
um breve estudo filosófico

Quando lidamos com um determinado conhecimento é muito 
comum que os indivíduos suponham a neutralidade deste saber em 
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uma espécie de pureza ou mesmo isolamento frente a tantas outras 
intercorrências histórico-culturais. Por mais que queiramos admitir a 
absoluta abstração do pensamento, o fato de negligenciar a historici-
dade neste processo seria ter os anacronismos como algo inevitável. 
Por outro lado, isto não significa que este artigo proponha o exercício 
de relação direta entre os processos histórico-culturais e o surgimento 
das escolas e/ou correntes de pensamento. 

Ao lidar com uma determinada vertente teórica é fundamental 
que, minimamente, exista a compreensão de conceitos específicos 
que foram sendo geridos ao longo do exercício de construção do co-
nhecimento, caso contrário, poderia ser até um risco o fato de mo-
bilizar conceitos desprovidos da menor compreensão processual de 
sua composição. Dessa forma, um termo conceitual que é portador 
de significações em profundidade acaba se tornando mero depositó-
rio de significados que possuem mais relação com as circunstâncias 
socioculturais e políticas do que com a semântica, impossibilitando o 
exercício filosófico.

Uma das conceituações que recebe profunda carga combativa no 
segmento espírita é o materialismo, que é visto como a antítese do Es-
piritismo, principalmente ao se ter por baliza as afirmações do mestre 
lionês: “A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, a origem 
de todos os vícios. É a negação da caridade, fonte de todas as virtudes 
e base da ordem social, sendo ainda a justificação do suicídio” (KAR-
DEC, 2009, p.52).2 Pretendemos deixar claro que esta citação – a des-
peito do agrado de uns e desagrado de outros – não tem por finalidade 
opor-se ao pensamento de Kardec ou desmerecê-lo de qualquer forma, 
antes disso, tem por sentido a demonstração patente de um pensamen-
to alicerçado em sua historicidade, que não necessariamente reflete o 

2 A força e implicação desta afirmação será posta em suspenso neste momento do texto, 
mas será retomada à frente, no desenvolvimento e fluxo do raciocínio a que propomos 
desenvolver.
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sentido próprio do conceito materialismo.
Vale ressaltar que o pensamento espírita, que ganhava relevo no 

século XIX, foi profundamente rechaçado por diversas vertentes cien-
tíficas da época, embebidos de um positivismo, que não outorgava o 
selo do reconhecimento científico a nenhum saber que não se enqua-
drasse nas rígidas estruturas deste modelo de conhecimento. Desta 
forma, negar a historicidade de um indivíduo, inserido em sua con-
juntura social seria um grave equívoco e qualquer defesa ou embate 
destas ideias não possibilitaria o livre fluxo de uma reflexão filosófica, 
por já estar embebida de significativa carga de passionalidade e, por-
tanto, de parcialidade. 

Como alusão à clareza reflexiva é possível perceber que as opi-
niões de um indivíduo não necessariamente se encontram em perfeita 
simetria com um determinado movimento a que faz parte, uma vez 
que este o transcende e é muito possível que diversos elementos con-
ceituais estejam além de uma consciência cognitiva3, historicamente 
constituída: 

Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequên-
cia de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a 
superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí 
concluir que são perigosos? “Não é verdade que o materialismo 
seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira 
uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das 
melhores coisas (...)” (KARDEC, 2010, p.155).

Nesta citação é possível perceber uma singular divergência entre a 
pergunta e a resposta que é trazida de outro plano de existência. Desta 

3 Pretendemos que fique claro que o conceito de consciência cognitiva não é relativa-
mente proporcional ao de consciência espiritual. É bem certo que aquele seja abarcado 
por este, no entanto, para que maiores amplitudes se deem é crucial que o sujeito con-
siga romper com atavismos e estruturações socioculturais a que se vê inserido, que é 
sempre um imenso desafio.
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feita, algumas questões precisam ser postas, a fim de que uma reflexão 
se dê sem as nódoas das afetações pessoais, que por vezes minimi-
zam o exercício dialógico de compreensão, de abrir-se ao diferente. Tal 
ideia não significa que as divergências devam cair por terra em nome 
de um saber homogêneo. Tal intento seria um absurdo, pois não há ne-
nhum empecilho na divergência para se produzir conhecimento, aliás, 
sem esta é que tal processo seria inviável, uma vez que a diferença é o 
que mobiliza o saber; imprescindível é a abertura reflexiva. 

Eis que algumas questões se apresentam: O que é materialismo 
teórico? O materialismo combatido por Kardec possui direta relação 
com o conceito do materialismo que precede a era cristã? Pois bem, 
são algumas destas reflexões que desenvolveremos, demonstrando as 
bases conceituais deste pensamento, no exercício de uma reflexão mais 
ampla.

Para falarmos sobre o materialismo é fundamental que recorra-
mos aos períodos da gênese de nossa cultura ocidental, em que di-
versos pensadores buscaram encontrar o elemento primordial, o ele-
mento fundante que pudesse justificar a existência de todas as coisas 
por um critério de derivação. Com isso estes pensadores confrontaram 
todo um saber simbólico, constituído pelas alegorias míticas, uma vez 
que focaram na physis [natureza], à procura deste primeiro elemento, 
já partindo de um princípio, hoje incorporado pelas ciências positivas, 
de que nada provém do nada. 

Os filósofos da natureza e a physis

Assim, estes precursores do pensamento filosófico foram de-
nominados de Filósofos da Natureza, mas também reconhecidos 
como Filósofos Cosmológicos ou Filósofos Pré-socráticos. É bem certo 
que este pensamento na alvorada da razão ocidental, marcado por 
registros que datam de 700 anos antes da era cristã, não se ateve às 
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meras especulações sobre o elemento causal, mas também como 
esforço teórico-especulativo na busca de compreensão do universo e 
circunstâncias naturais que sempre permearam a existência humana. 

Dessas concepções teóricas promoveremos breve recorte às elabo-
rações dos primeiros materialistas, a fim de compreendermos melhor 
alguns nuances da história do pensamento. As bases da filosofia mate-
rialista se constituem em relatos dispersos no tempo, em escritas dis-
persas e muitas em moldes de aforismos, enfim, partindo destes dados 
é possível inferir que foi um grande desafio ao pensamento ocidental 
promover a montagem desses dados. 

O primeiro expoente do pensamento materialista – denominados 
também de atomismo – foi Leucipo (500 a.C. – 430 a.C. – aproxima-
damente) que desenvolveu todo um arcabouço teórico nas concep-
ções da physis à busca do princípio de todas as coisas, à compreensão 
sobre o uno, o elemento primordial enquanto unidade estabelecida. 
Dos célebres comentadores de Leucipo elegemos Georg W. F. Hegel 
(1770-1831), grande expoente do idealismo alemão, que faz questão 
de afirmar categoricamente que as bases do materialismo não podem 
ser compreendidas ingenuamente enquanto submetidas às percepções 
sensoriais, mesmo porque este princípio de unidade é uma concepção 
teórico-abstrata, incapaz de ser captada pela como dado empírico: 

Em Leucipo o um é ainda o um abstrato. O princípio é, sem 
dúvida, ainda muito abstrato, ainda que tenda a tornar-se concreto 
(...).

O espírito também é átomo, um; mas, enquanto um em si, 
infinitamente pleno.

O princípio do um é totalmente ideal, pertence inteiramente 
ao pensamento, mesmo se se quisesse dizer que os átomos exis-
tem. O átomo pode ser tomado de modo material, mas ele é não 
sensível, puramente intelectual; os átomos de Leucipo não são as 
molécules, as partes minúsculas da Física (HEGEL, 1978, p. 299).
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É inegável que encontramos profunda coerência lógica nas ela-
borações deste renomado pensador, que aqui está como comentador, 
mas também é impossível negar os elementos de particularidade que 
advêm das peculiaridades do pensamento hegeliano. Sendo este o 
maior expoente do idealismo alemão, seria de estranhar que o filó-
sofo propusesse qualquer análise que admitisse o uno como causa e 
base material de todas as coisas. A ênfase que Hegel confere à reflexão 
do atomismo de Leucipo é interessante e, no mínimo, expressiva, por 
concentrar a abordagem no elemento constituidor da unidade, que 
não tem como elemento causal a constituição material, uma vez que 
é imperceptível a qualquer traço da sensoriedade: em Hegel até o que 
provém do conceito material se torna abstrato. 

No entanto, podemos observar que não existe unanimidade nes-
tas análises e reflexões teóricas e como mera ilustração a esta dado po-
demos demonstrar que para alguns filósofos, até mesmo a existência 
de Leucipo é questionada, tal como é possível ver evidenciada na afir-
mação de Battista Mondin (1926-2015): “Como iniciador do atomis-
mo é apontado geralmente Leucipo, do qual falam Aristóteles e Teo-
frasto. Mas alguns estudiosos duvidam até mesmo de sua existência” 
(MONDIN, 1981, p.37). Não temos aqui qualquer intenção de análise 
ou estudo biográfico, ressaltamos que pretendemos demonstrar que 
a intensidade de análise é relativamente proporcional à estruturação 
íntima a que determinado autor se vincula, neste caso: o enfoque à 
imaterialidade do átomo enquanto uno, na abordagem do idealismo 
hegeliano.

Outro importante expoente do materialismo na antiguidade foi 
Demócrito de Abdera (460 a.C. – 370 a.C.), reconhecido como segui-
dor de Leucipo e possuidor de uma escrita aforismática que dificultou 
a elaboração mais ampla de seu sistema de pensamento. Nas funda-
mentações de Demócrito é possível constatar o prenúncio do reco-
nhecimento da matéria como uma agregação atômica e o seu desapa-
recimento enquanto desagregação de átomos. Este filósofo desenvolve 
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todo seu arcabouço teóricona base lógica da constituição da unidade 
da matéria: “Se toda grandeza fosse divisível ao infinito, não haveria 
mais nenhuma grandeza, não haveria mais ser. Se deve subsistir um 
pleno, isto é, um ser, é preciso que a divisão não possa ir ao infinito” 
(NIETZSCHE, 1978, p. 348). 

Assim, a concepção teórica de Demócrito dá ênfase à indivisibi-
lidade do uno, a menor parte da matéria que não seria divisível, daí 
o sentido pleno, etimológico da palavra átomo. Na atualidade, temos 
plena ciência de que o átomo não é a menor parte da matéria e muito 
menos é indivisível, no entanto, o campo científico manteve este, ou-
torgando honorabilidade aos pioneiros das estruturações dos estudos 
da physis que, não por acaso, deu origem à nomenclatura da principal 
área de conhecimento destes fenômenos naturais: a Física. 

Nesse arcaico cenário do pensamento, precedente à toda concep-
ção newtoniana e mesmo a qualquer ferramenta que possibilitasse 
mais ampla observação com capacidade de devassar os enigmas da 
natureza, não há como negar a profundidade da capacidade analíti-
ca destes pensadores, em que várias bases destas concepções teóricas 
possuem hoje confirmação, no entanto não mais como intuições hipo-
téticas, mas como constatação quantitativa.

Um dado que pretendemos dar ênfase é que, segundo as 
fundamentações materialistas de Demócrito, não há uma negação do 
não-ser, uma vez que este é o que garante a possibilidade do movimento 
que, analogamente, pode ser compreendido como a ideia do espaço 
vazio. Isto é o que, em Demócrito, possibilita a garantia de existência 
tanto do ser como do não-ser. Essas teorizações tinham por suporte as 
estruturações lógicas, advindas de intuições sensíveis, que buscavam 
inserir toda a ordem nos elementos da naturalidade: 

De todos os sistemas antigos, o de Demócrito é o mais lógico: 
pressupõe a mais estrita necessidade presente em toda parte, não 
há nem interrupção brusca nem intervenção estranha no curso 
natural das coisas. Só então o pensamento se desprende de toda 
concepção antropomórfica do mito (...) (NIETZSCHE, 1978, p. 
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349).
Chamamos atenção a mais um ponto que julgamos de significa-

tiva relevância: apesar da exaltação de Nietzsche à construção lógica 
de Demócrito, o olhar deste renomado comentador foca no feito do 
atomista em vincular toda a existência em leis formais – racionais ou 
não – na natureza [physis], eliminando qualquer vinculação transcen-
dental ou mesmo que recorresse ao mito, enquanto recurso alegórico 
de explicação da realidade. Este dado pode até parecer irrelevante para 
muitos, no entanto, é por demais interessante, pois provém de um dos 
maiores refutadores dos sistemas míticos, dos ídolos, que outorga for-
ça à supremacia potencial do humano demasiado humano. Mais uma 
vez constatamos que a intencionalidade de observação, independente 
da clareza do raciocínio, possui profunda vinculação à pessoalidade e 
historicidade do observador.

Epicuro e Agostinho

Outra concepção do materialismo que elegemos como funda-
mental a esta análise é o sistema desenvolvido por Epicuro (341 a.C.-
271 ou 270 a.C.), que foi amplamente difundido e chegou a influenciar 
até os primeiros séculos da era cristã. A filosofia epicurista está soli-
damente alicerçada a uma ética do bem-viver, caracterizando-se por 
um hedonismo que diverge sobremaneira do sentido que comumente é 
atribuído a esta palavra. O objetivo fundamental da filosofia epicurista 
é chegar à ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade da alma:

Quando dizemos, então, que o prazer é fim, não queremos 
referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela 
sensualidade, como creem certos ignorantes, que se encontram 
em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer 
de nos acharmos livres de sofrimentos do corpo e de perturbações 
da alma (EPICURO, 1980, p. 17).
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O prazer difundido pelo epicurismo se encontra solidamente ali-
cerçado no domínio da razão frente aos elementos da existência, cons-
tituindo-se em um tetrapharmakón4, ou seja, os quatro remédios para 
a alma. Além de uma sólida ética, a filosofia epicurista traz elementos 
significativos a uma estruturação de teoria do conhecimento, que não 
se ancora unicamente nas constatações empíricas, mas se abre às pos-
sibilidades intuitivas:

Tem de sabe-se extrair pelo raciocínio conclusões concor-
dantes com os fenômenos. A Sensação deve servir-nos para pro-
ceder, raciocinando, à indução de verdades que não são acessíveis 
aos sentidos. É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como 
aquilo que apreendemos mediante a intuição mental (EPICURO, 
1980, p. 14).

É importante que fique claro que a nomenclatura intuição men-
tal utilizada por Epicuro tem relação direta com os processos íntimos 
da elaboração racional, que não tinham os mesmos sentidos e com-
preensões atuais, uma vez que a alma era o núcleo de atividade dos 
processos cognitivos. Além disso, como as teses epicuristas têm por 
fundamento os princípios materialistas que, seguindo as concepções 
de Demócrito, fundamentam-se no princípio do ser e não-ser, ou seja, 
os dois elementos primordiais do mundo são o átomo e o vazio. 

Nesse sentido, a alma, com sua existência própria, tem por cons-
tituição o átomo e consequentemente assim também a capacidade de 
agregação e desagregação. Estas elaborações levam à inevitável afirma-

4 A base moral da filosofia epicurista está no exercício do bem viver, que deveria per-
passar o indivíduo no exercício de direcionamento pessoal da vida, não meramente 
evitando os prazeres, mas na capacidade de saber conviver com eles, pois até mesmo 
a dor pode ser suportada se tem por fundamento ou projeto de um gozo futuro. O te-
trapharmakón de Epicuro, basicamente, pode ser compreendido como: não é preciso 
temer os deuses; não é preciso temer a morte; é possível suportar a dor e, por fim, a 
felicidade é possível: “O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima: e 
desta somos nós os amos” (EPICURO, 1980, p.14).



186 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 2

ção de que a vida, bem como a alma, é uma composição atômica que 
com o fenômeno da morte se desintegraria no universo: “Habitua-te a 
pensar que a morte nada é para nós, visto que todo mal e todo bem se 
encontram na sensibilidade: e a morte é a privação da sensibilidade” 
(EPICURO, 1980, p.13).

É importante que fique claro que essas concepções teóricas não 
tinham por finalidade elaborações religiosas, com finalidade de cultos 
e ritualísticas que constituiriam uma identidade e profissão de fé, mas 
eram um modo de vida e conduta moral. Além disso, as fundamen-
tações materialistas, nascentes na cultura grega, tinham por escopo a 
construção de uma teoria do conhecimento que, por si só, em nossa 
franca posição, já é clara demonstração das vidas sucessivas, pois é no 
mínimo admirável o quanto estes saberes produzidos acerca de 2.500 
anos atrás tinham fundamentações tão interessantes e apontando in-
tuitivamente a vários pontos que na atualidade a ciência conseguiu es-
miuçar com condições de precisão. 

Por outro lado, não há como negar que as perspectivas do mate-
rialismo epicurista foram filosoficamente compreendidas como antíte-
ses às fundamentações filosóficas do cristianismo nascente. Como já o 
afirmamos, a filosofia epicurista ramificou e se consolidou em diversas 
regiões, sedimentando-se em séculos de cultura e comportamento, 
chegando até a alvorada do pensamento cristão. Dessa forma, não é 
difícil imaginar a grande dificuldade que a filosofia cristã encontrou, 
mediante as sólidas bases constituídas do epicurismo e lógica sagaz. 
Como exemplificação podemos citar um dos questionamentos reflexi-
vos de Epicuro, expresso no seguinte aforismo: 

Deus, ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não 
quer, ou não quer e nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, 
é impotente: o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é 
invejoso: o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem quer 
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nem pode, é invejoso e impotente: portanto, nem sequer é Deus. 
Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, donde 
provém então a existência dos males? Por que razão é que não os 
impede? (EPICURO, 1980, p. 20).5

Partindo dos elementos apresentados, é possível constatar que o 
materialismo advindo dos Filósofos Cosmológicos está muito mais re-
lacionado com as concepções de uma teoria do conhecimento e por 
vezes, constituiu-se em um modo de vida virtuoso, muito próprio da 
herança cultural grega, no exercício de controle das paixões [vícios] 
através do governo da razão. No entanto, com a oficialização do cris-
tianismo enquanto religião do Império Romano, fez-se necessária 
construções teóricas que pudessem atender aos princípios filosóficos 
deste modelo, que saiu dos subterfúgios das catacumbas e ganhou re-
levo social.

Diversos pensadores, ligados ao movimento cristão contribuíram 
com parcelas fundamentais à estruturação lógico-filosófica desta edi-
ficação teórica e nocontexto da Patrística elegemos por amostragem 
um dos maiores expoentes, que é a célebre figura de Agostinho (354 
– 430). Agostinho é um pensador que se enquadra noneoplatonismo, 
ou seja, filósofos que se serviram das fundamentações teóricas de Pla-
tão (428 a.C - 348 a.C - aproximadamente) como fundamento às teses 

5 É muito improvável que a palavra utilizada por Epicuro no original venha a ser 
“Deus”, mas muito possivelmente “deidade” ou alguma outra correlata: primeiro por-
que Epicuro fazia parte de um contexto cultural politeísta e segundo porque a tratativa 
personificada da deidade soa mais a uma questão de tradução. Para nós isto fica claro 
ao nos depararmos com o seguinte aforismo: “Antes de tudo, considerando a divindade 
incorruptível e bem-aventurada, não se lhe deve atribuir nada de incompatível com 
a imortalidade ou contrário à bem-aventurança” (EPICURO, 1980, p. 13). Uma das 
preocupações e críticas do epicurismo estava diretamente vinculada à conduta humana 
que buscava uma espécie de negociata com a deidade, sendo necessário que o indivíduo 
se libertasse desses princípios e fosse capaz de promover o bem como fim e não como 
meio a alguma coisa. Desta forma, não encontramos no epicurismo uma afirmação 
ateísta, mas sim fortes concepções da natureza material da existência.
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basilares do pensamento cristão6. 
Podemos constatar nas afirmações do bispo de Hipona, em sua 

obra Confissões, dois pontos interessantes em relação ao epicurismo 
– o reconhecimento da beleza moral contida nas teses epicuristas e a 
oposição às concepções que admitiam o fim da existência com a desa-
gregação atômica advinda com a morte: “(...) Epicuro, no meu concei-
to, teria recebido a palma, se eu não acreditasse que, depois da morte, 
continuava a vida da alma e havia o juízo dos méritos, coisa que Epi-
curo negou” (AGOSTINHO, 2000, p.167).

Outro ponto crucial que a filosofia agostiniana conseguiu consoli-
dar, foi a defesa do conceito da deidade como o sumo-bem, resolvendo 
a significativa questão apresentada por Epicuro. Esta compreensão foi 
de capital importância ao pensamento cristão, tanto o é que qualquer 
denominação religiosa da cristandade tem por salvaguarda esta fun-
damentação, que popularmente ficou conhecida como a teoria do livre 
arbítrio. 

Essa concepção, não partiu da negação da existência do mal, mas 
também não a vinculou como advinda de Deus, o que poderia gerar 
outro complexo problema lógico, que seria a inevitável admissão de 
algum outro ser enquanto co-criador, que por sua vez abalaria a con-
cepção conceitual da onipotência divina. Com apenas este ponto, já é 
possível constatar, por mera amostragem, a complexidade que se tem 
na construção de uma teoria filosófica que deve seguir, sinequa non, as 

6 É muito provável que tais afirmações causem certa estranheza em alguns leitores, 
acostumados à tradição que supõem os elementos de uma teoria religiosa [ainda que 
uma revelação] advindos por mecanismos transcendentais, que beiram ao mirabolante 
e fantasioso. Inevitavelmente, mesmo os mais belos arcabouços teóricos de uma reve-
lação não se dariam em separado da cultura e da linguagem, tanto o é que são lapidados 
nas diversas conjunturas históricas e somente um desavisado ou sonhador é que poderia 
supô-los como algo puro e desconectado dos elementos da humanidade. Portanto, ga-
rantindo toda a salvaguarda da revelação, é fundamental que se tenha por clareza que 
a humanidade é receptora e, por isso, meio pelo qual a mensagem se consolida. Com-
preendemos nisto uma grade e profunda beleza, que efetivamente faz jus ao conceito de 
intercâmbio, ou seja, mediação com o transcendental. 
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exigências fundamentais da formalização lógica7. Desta forma, Agos-
tinho não define o mal como uma criação, mas derivação, mera conse-
quência advinda da livre vontade que se desvia da substância suprema: 

Procurei o que era a maldade e não encontrei uma substân-
cia, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância 
suprema – de Vós, ó Deus – e tendendo para as coisas baixas: von-
tade que derrama as suas entranhas e se levanta com intumescên-
cia (AGOSTINHO, 2000, p.190).

Queremos deixar claro que na filosofia agostiniana, a oposição 
feita a Epicuro não se fundamenta na premissa de que as teses epi-
curistas representem o mal ou mesmo que ocasionariam os vícios, pois 
estas elaborações do antigo filósofo partem do princípio de um certo 
governo racional e a compreensão dos prazeres, algo muito comum 
nas fundamentações platônicas, que integram o neoplatonismo. Assim, 
a oposição ao materialismo na nascente filosofia cristã se deu muito 
mais por necessidade teórico-conceitual do que por disparidade nas 
fundamentações ético-morais, a saber, na necessidade crucial de defe-
sa à premissa da continuidade da vida da alma após a morte do corpo.

Materialismo histórico-dialético

Seguindo com o apanhado histórico das principais teses materia-
listas não poderíamos deixar de citar o Materialismo Histórico Dialé-
tico, elemento nuclear do pensamento de Karl Marx (1818-1883). Nas 
concepções marxianas, há uma correlação direta e inevitável de toda a 
vida dos indivíduos com as construções do mundo material, ou seja, a 

7 Com tais elaborações, fazemos questão de frisar que uma das mais protuberantes 
características da Filosofia presente nas obras da codificação está na estruturação lógi-
co-formal em que se encontram distribuídas: as premissas são apresentadas, os detalha-
mentos dirimem possíveis incongruências interpretativas e as conclusões encerram os 
silogismos e/ou elaborações teórico-conceituais.
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realidade social, assim como as construções da cultura são compreen-
didas como consequências da realidade do mundo da produção em 
que os indivíduos se encontram vinculados/submetidos. 

Nesse sentido, Marx define o humano como resultado coletivo 
de sua vivência social, que faz com que sua compreensão acerca da 
complexidade socioeconômica e da vida em si, seja relativamente pro-
porcional ao nível de consciência a que tem desenvolvido. Assim, o 
indivíduo comunga com os demais não apenas a vivência e os enfren-
tamentos da realidade material a que fazem parte, mas também das 
ideias, desejos e aspirações e é nisto que se funda, substancialmente o 
conceito de classe. A consciência dos indivíduos jamais seria admitida 
pela teoria marxiana como algo transcendental ou metafísico, tam-
pouco como uma categoria unitária, subjetiva, antes disso, é resultante 
da atividade material e o intercâmbio entre os homens. Desta forma, as 
ideias veiculadas na sociedade não são compreendidas como epifenô-
menos, com sua realidade em si, mas expressão da vida real:

E mesmo as fantasmagorias existentes no cérebro humano 
são sublimações resultantes necessariamente do processo de sua 
vida material, que podemos constatar empiricamente e que repou-
sa em bases materiais. Assim, a moral, a religião, a metafísica e 
todo o restante da ideologia, bem como as formas de consciência a 
elas correspondentes, perdem logo toda a aparência de autonomia 
(MARX e ENGELS, 1998, p. 19).

Com estas poucas elaborações já é possível contatar a franca opo-
sição de Marx à corrente teórica do idealismo, que pressupõe a cons-
ciência em desarticulado com a realidade material, tal como uma en-
tidade substantiva, condensada no ápice da Ideia Absoluta, tal como 
está elaborado pelo sistema hegeliano. Em Marx a ideologia nada mais 
é do que uma sistematização de ideias alicerçadas em realidade mate-
rial definida, ou seja, parte de circunstâncias e setores da realidade so-
cioeconômica muito específicos que estão a pleitear sua legitimidade e 
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salvaguardas na estrutura social. 
Esta é uma compreensão fundamental desse pensamento, pois so-

mente assim fará sentido pleno a oposição que é apresentada por Marx 
ao pensamento religioso ou mesmo a qualquer outro sistema ideacio-
nal que não adviesse do embate dialético na árida refrega social. Nesta 
perspectiva metodológica, a religião, a estética, os valores morais que 
vigoram como oficiais ou amplamente aceitos na sociedade estão pa-
reados com as configurações do Estado, portanto, são o substrato das 
categorias e definições de uma classe muito definida, que poderiam ser 
denominados como gestores da ordem socioeconômica, que em Marx 
configura-se na classe burguesa. 

É nesse sentido que ao marxismo seria inócua a tentativa de mu-
dar a sociedade através de ideias ou quaisquer processos racionalistas, 
pois toda ordem política e social é advinda da realidade material em 
que os indivíduos se encontram submetidos. Usando de uma analogia: 
uma tentativa de intervenção ideacional na sociedade seria como ten-
tar apagar o fogo assoprando a fumaça:

Assim, a moral, a religião, a metafísica e todo o restante da 
ideologia, bem como as formas de consciência a elas correspon-
dentes, perdem logo toda a aparência de autonomia. Não têm his-
tória, não têm desenvolvimento; ao contrário, são os homens que, 
desenvolvendo sua produção material e suas relações materiais, 
transformam, com a realidade que lhes é própria, seu pensamento 
e também os produtos do seu pensamento. Não é a consciência 
que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciên-
cia. Na primeira forma de considerar as coisas, partimos da cons-
ciência como sendo o indivíduo vivo; na segunda, que correspon-
de à vida real, partimos dos próprios indivíduos reais e vivos, e 
consideramos a consciência unicamente como a sua consciência 
(MARX e ENGELS, 1998, p.19-20).

Dessa forma fica clara a percepção de que Marx não apregoa ou 
difunde qualquer conceito que defenda a vida desconectada de con-
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cepções morais, mas é inegável que apresenta questionamentos que 
propiciam reflexões e embates aos valores constituídos, pelo fato de 
advirem de interesses antagônicos, tendo por base classes distintas. 
Nesse sentido, é inegável e até natural a compreensão de que qualquer 
grupo fará tudo o que estiver ao seu alcance para legitimar sua cosmo-
visão e perpetuar seu modo de vida dentro da ordem social, gerando 
assim uma constante colisão entre esses interesses divergentes, tornan-
do inevitávelo processo dialético na ordem social.

Reflexão sem paixão

É preciso que estas análises se deem em plano de reflexão des-
providos de passionalidade ou intensa carga subjetiva, com seus po-
sicionamentos e defesas prévias. A análise filosófica é capaz de gerar 
inquietações de diversas ordens, pelo fato de ocasionar perguntas e 
desnaturalizar as concepções vigentes. 

Este artigo é uma breve assinalação de algumas correntes teóri-
cas e não poderia ser admitido sequer como compreensão mediana 
acerca de qualquer sistema filosófico de pensamento. Além do mais, a 
Filosofia nos convida ao exercício de compreender o que determinado 
pensamento aponta, mas nunca seremos convidados por ela a concor-
dar com qualquer pensador, pois aquele exercício é de ordem racional, 
abstrata, ao passo que este é de categoria subjetiva, pessoal, fruto de 
análise particular. 

No entanto, é inevitável que perceberemos nos diversos pensado-
res as francas defesas aos seus posicionamentos por motivações de or-
dens diversas e isto não é nenhum problema, mas sim fruto dialógico 
do exercício do pensamento, nas constituições dialéticas da própria 
construção do conhecimento. 

O que registramos como problemático, no sentido pejorativo da 
expressão, é a defesa ou embate apressado a qualquer sistema de pen-
samento sem o menor desenvolvimento analítico ou mesmo funda-
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mentação racional, pois isto não seria profícuo ao desenvolvimento do 
conhecimento, ao contrário, é algo próprio de estruturas dogmáticas, 
o que os antigos gregos já denominavam como doxa [opinião], ou seja, 
conhecimento vulgar, senso-comum. 

Tendo por base a compreensão dinâmica, histórica e processual 
da elaboração do pensamento ao longo do tempo é que podemos ad-
mitir, sem nenhum receio de equívoco, que um determinado indiví-
duo na sua produção de conhecimento é um sujeito inserido na sua 
própria temporalidade. Qualquer admissão contrária seria anacrôni-
co e um absurdo exigir que esse sujeito desse conta de questões que, 
muito possivelmente, sequer estavam em pauta em sua época ou que 
talvez até lhe faltaram meios e condições técnico-tecnológicas para o 
desenvolvimento de um determinado pensamento. 

É muito possível que algumas pessoas possam interpretar tais 
ideias como a negação absoluta de conhecimentos que transcendem 
a ordem material, que podem chegar intuitivamente ou por diversos 
meios de mediação como refrigério às dores do cotidiano ou catalisa-
dores de processos evolutivos. Advertimos que esta interpretação se-
ria equivocada em relação ao raciocínio que está sendo desenvolvido 
neste artigo. Antes disso, reforçamos que a dinamicidade do processo 
de pensamento, ainda que através de concepções de captação e inter-
secção de consciências, inevitavelmente, refletirá os traços e a tônica 
que for dada pelo último receptor neste processo. Daí a importância 
de estudos sérios que sejam capazes de compreender, se debruçar e 
pesquisar sobre tantos fatores e sutilezas nesse sistema de elaboração 
de saberes, na beleza magistral que permeia cada consciência, na pro-
porcionalidade de sua capacidade e condição de interconexões.

O materialismo em O Livro dos Espíritos 
e Obras Póstumas

Nesta perspectiva é que podemos constatar significativas di-
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ferenças nas elaborações contidas em O Livro dos Espíritos e Obras 
Póstumas, já apresentadas no início deste material. Elas não denotam 
contradições ou qualquer disparidade no processo do conhecimento 
desenvolvido, antes disso, são elucidativas acerca da beleza das afec-
ções da alma e dos embates teórico-conceituais que traziam toda uma 
carga dialética na conjuntura que lhe foi própria. 

Em O livro dos Espíritos foi possível constatar a pergunta carrega-
da de sentimentos e emoções próprias: “Não é de lastimar que o mate-
rialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrá-
rio, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o 
mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos?” (KARDEC, 2010, 
p. 115). E logo em seguida nos deparamos com uma resposta que de-
monstra maior moderação, parcimônia: “Não é verdade que o mate-
rialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles 
tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das 
melhores coisas (...)” (KARDEC, 2010, p.155). 

Isso se configura em indício suficiente de que não estamos ope-
rando em um único nível de consciência, mas é possível constatar 
ideias, concepções e abordagens bem diferentes acerca de um mesmo 
ponto. Logo em seguida à resposta dada à essa questão, que é a de nú-
mero 148, é fácil registrar o comentário de Kardec, carregado de tons 
pessoais e notas pejorativas àquilo que é divergente:

Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem 
nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os 
nossos atos. Veem, no corpo humano, apenas a máquina elétrica; 
não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento 
dos órgãos; viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de 
um fio, e nada mais enxergaram além desse fio (KARDEC, 2010, 
p.155-156).
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Ainda nos atendo aos elementos deste contexto histórico, é possí-
vel colocar em relevo dados muito interessantes que podem nos levar 
a perceber traços da resistência ao novo pensamento que a Doutri-
na apresentava e com isso um estilo de escrita reflexiva que buscava 
minimizar o confronto aberto, que podem ser compreendidos como 
cautelares8. Muito possivelmente o mestre lionês já previa as rigorosas 
objeções e oposições que essas inusitadas ideias despertavam:

Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao con-
trário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio 
de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais 
poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o per-
mite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes 
e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro 
(KARDEC, 2010, p.158).

É inegável que a busca de vinculação à ordem religiosa vigente é 
uma sábia estratégia no exercício dialógico do pensamento, de não ex-
pressar oposição e não se configurar em posicionamento antagônico, 
não eliminando qualquer possibilidade de diálogo. Assim, podemos 
perceber a beleza da dinamicidade humana na construção histórica do 
conhecimento espírita. Por outro lado, poderia até soar como afronta 
às concepções que tendem a admitir o pensamento como existência 
em si, com características atemporais, etéreas que, de forma impes-
soal, ecoam à consciência dos indivíduos sem qualquer possibilidade 
de mediação do sujeito neste processo, o que, por sua vez, é um absur-
do, pois no mínimo já se configura em divergência atroz aos conceitos 

8 Um dos elementos que endossa essa reflexão, demonstrando traços de prudência e 
cautela frente à sociedade da época é o simples fato da adoção do pseudônimo de Allan 
Kardec pelo educador francês Hippolyte Léon DenizardRivail, como medida de segu-
rança frente as dificuldades que seriam enfrentadas, em sociedade com o pensamento 
religioso ainda bastante conservador.
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de influenciação, de mediação: meios pelos quais o conhecimento nos 
chega, nos mecanismos das inter-relações.

Nesta ênfase de busca de compreensão do contexto histórico, 
como tessitura fundamental nos traços de composição do pensamen-
to, deparamo-nos com os tons enfáticos de Kardec contra o materialis-
mo, apontando-o como uma degeneração dos valores e justificação do 
suicídio. Nessas expressões é possível constatar uma considerável dose 
de passionalidade, de emoção, ao ponto que o materialismo é admiti-
do como uma doutrina: “A doutrina materialista” (KARDEC, 2009). 

Na primeira parte de Obras Póstumas é possível encontrar algumas 
das produções de Kardec reunidas no tópico que ficou editado como 
“Profissão de Fé Espírita Raciocinada”, em um ponto muito específico 
em que estas produções, antes dispersas, mas aqui reunidas tratam do 
tema “A Alma”. É inegável que nessa parte nos deparamos com algu-
mas fundamentações que estão ao nível da Teoria do Conhecimento, 
com a finalidade de demonstrar objeções teóricas à concepção que se 
funda na finitude da existência, tanto física quanto anímica, mas ainda 
a maior tônica se dá nos elementos de embate moral. Seguindo essa 
reflexão gostaríamos de dar ênfase e resgatar aqui a expressão já enun-
ciada “doutrina”, como designação conceitual à concepção materialis-
ta. Isto nos demonstra que nessa conjuntura histórica, o materialismo 
citado encontra-se significativamente distanciado de sua base concei-
tual e é até referido como um fenômeno cultural que merecia objeções. 

Quando ampliamos ainda mais a perspectiva de análise deste con-
texto histórico, nos deparamos com composições culturais muito in-
teressantes, tal como o byronismo, advindo do estilo pessimista literá-
rio de Lord Byron (1788-1824), ou nas identificações com o fatalismo 
romântico de Goethe (1749-1832). Estes dois exemplos, sendo o pri-
meiro nas composições da literatura inglesa e o segundo na literatura 
alemã, geraram grandes repercussões na Europa no século XVIII, cujo 
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fenômeno ficou mais conhecido como Mal Du Siècle [Mal do Século]9: 
“(...) sofrimento cósmico. Mal-estar existencial provocado por certa 
feição do Romantismo e com ele identificado. Enraizado na poesia da 
sensibilidade e no culto do ‘eu’, em voga nas literaturas anglo-saxônicas 
da segunda metade do século XVIII (...)” (MASSAUD, 2004, p.275). 

Esse fenômeno cultural influenciou consideravelmente o mundo 
europeu e, portanto, é inevitável que ecoe na escrita do codificador 
uma analítica em tons de protesto e oposição do Espiritismo às con-
cepções fatalistas da existência, difundidas naquele momento cultural 
em pôde ser registrado números significativos de suicídio por toda Eu-
ropa (CHRISTANTE, 2010).

Com tais afirmações não pretendemos estabelecer teorias pon-
tuais e categóricas acerca das correlações entre o sujeito, seu tempo, 
sua produção e vida, mesmo porque estes elementos se dão na dina-
micidade dispersiva dos acontecimentos e intentar estabelecimento de 
relação ao nível de exatidões seria de uma pretensão sem medida, in-
sustentável e até mesmo infantil ingenuidade. Isto nos possibilita aná-
lises que partam da realidade material da existência dos indivíduos, 
nos permitem aprofundar determinados conceitos, percebermos os 
sedimentos culturais que se depositam no universo semântico das 
significações, enfim, torna-se possível uma análise filosófica minima-
mente autêntica, evitando preconceitos e afirmações apressadas, ao 
nível do dogmatismo.

9 É bem certo que para algumas correntes de análise da História da Literatura Ociden-
tal, o byronismo não deve ser confundido com os traços da Literatura do Romantismo, 
enquanto sentimentalismo, mas não deixa de ser identificado com o forte pessimismo: 
“Os byronistas autênticos, por mais pessimistas que sejam, nunca são sentimentais. O 
sentimentalismo é o traço característico dos byronistas falsificados, dos poetas do ‘mal 
dusiècle’ ou ‘wiltschmerz’. Aqueles são uns grandes indivíduos isolados; estes consti-
tuem a maioria compacta dos poetas da época” (CARPEAUX, 2011, p.1636).
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Considerações finais

Através desse breve estudo filosófico é possível colocar em relevo 
as conceituações do materialismo, buscando fidelidade ao seu surgi-
mento histórico bem como as ressonâncias que tal teoria produziu nos 
diversos desdobramentos teórico-conceituais. Com esses elementos 
foi possível constatar que as definições conceituais que foram deposi-
tadas no materialismo contemporâneo, em boa medida, soam a distor-
ções advindas das intenções de defesa prévia de determinados pontos 
de vista e que carecem sobremaneira de análise em profundidade.

Assim, a oposição conceitual que o Espiritismo promove em rela-
ção às teses materialistas é perfeitamente justificada e necessária, uma 
vez que tais concepções partem de núcleos teóricos divergentes, são 
antagônicas, no entanto, os pesos pejorativos são advindos das ressig-
nificações histórico-processuais do movimento cultural, que por vezes 
se distanciam da finalidade da construção de conhecimento, pelo fato 
de já se encontrarem ancorados em intensões subjetivas, em defesa de 
posicionamento, no exercícios de manutenção e homogeneização do 
pensamento. 

Estar aberto à reflexão é um ponto muito importante para a am-
pliação de uma consciência de alteridade, que possibilita exercícios 
dialógicos ao conhecimento e permite perceber a beleza da materia-
lidade histórica da construção do pensamento, com os diversos atores 
que se puseram a desempenhar papéis fundamentais à evolução do 
saber, assim, colocando em questão o obtuso conceito de imparciali-
dade teórica. 
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Introdução

A questão do mal sempre foi um dos problemas mais fundamen-
tais dentro da história do pensamento filosófico e religioso, 
também da vida humana de forma geral. Desde os primeiros 

pensadores da conduta humana até os pensadores atuais, a noção de 
mal e bem sempre deu origem a grandes tratados e reflexões. Na histó-
ria do ocidente destacam-se nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, 
Plotino, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino (e toda a gama de 
pensadores da era patrística e medieval), passando por Espinosa (que 
tratou de forma diferente tais temas) e tantos outros pensadores mo-
dernos, até chegarmos ao pensamentocontemporâneo.

Que o mundo está no mal é uma queixa tão antiga como a 
história, e até como a arte poética, ainda mais antiga, sim, igual-
mente vetusta como a mais antiga de todas as poesias, a religião 
sacerdotal. No entanto, todos fazem começar o mundo pelo bem: 
pela Idade de Ouro, pela vida no paraíso, ou por uma vida ain-
da mais afortunada, em comunidade com seres celestes (KANT, 
2008, p. 22).

Na contemporaneidade, principalmente, a partir do século XIX 
essa temática dilatou-se ainda mais e chegou aos campos da psicologia, 
pedagogia, psicanálise, sociologia. Até mesmo no ramo da neurociên-
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cia, temos estes temas como problemas abordados e investigados. Ao 
pensar nessa diversidade de áreas preocupadas com o bem e o mal – 
que aparecem no pensamento formal não somente com estes nomes, 
mas também sob a elucidação dos conceitos de ética, direitos huma-
nos, educação das emoções e condutas etc. – não podemos deixar de 
relembrar que na religião tais conceitos são ainda mais fundamentais, 
podendo-se dizer que tais ideias estão na gênese de qualquer religião, 
esteja ela no ocidente ou no oriente, tento como divergência (em todos 
os casos) apenas o modo como se acredita e se trata o bem e o mal.

Dentre os vários pensadores que trabalharam tal questão, busca-
mos focar as visões trazidas por Allan Kardec, Immanuel Kant e Han-
nah Arendt que, de certa forma, conseguem sintetizar todas as demais 
visões criadas acerca do assunto e ainda apontam novos caminhos 
interpretativos e de reflexão. O diálogo entre tais reflexões nos dará 
ferramentas necessárias para abordarmos o problema do reacionaris-
mo dentro movimento espírita brasileiro e das posturas coletivas de 
propagação de discursos de ódio e intolerância.

Neste texto, dentro dos diálogos possíveis, propomos a compreen-
são (nos limites que este artigo impõe) das noções de mal radical em 
Kant que são apresentadas principalmente no livro A religião dentro 
dos limites da simples razão; o conceito de espíritos neutros apresen-
tados por Kardec em O Livro dos Espíritos; e a noção apresentada por 
Hannah Arendt, ao analisar o julgamento de Adolf Eichmann, de ba-
nalidade do mal (contida na obra Eichmann em Jerusalém). Esta últi-
ma ideia dialoga claramente com a noção apresentada por Kardec de 
espíritos neutros e, além de explicar fenômenos variados – como o 
próprio holocausto, serve como uma ferramenta hábil para analisar-
mos o comportamento distorcido do movimento espírita brasileiro.

Kant, Kardec e Arendt: o mal radical

Tanto Immanuel Kant quanto Hannah Arendt ofereceram ao 
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pensamento abordagens profundas e inovadoras sobre o problema do 
mal e suas nuanças. Os dois pensadores, apesar da sofisticação e ino-
vação de suas análises sobre o assunto, não fugiram em alguns pontos 
à tradição filosófica. Um destes pontos foi quando trataram especifica-
mente do mal radical. O primeiro abordou de forma mais abrangente 
este assunto no livro A religião nos limites da razão (apesar de haver 
referências em outras obras). A segunda dedicou atenção ao tema no 
livro As origens do Totalitarismo. Mantiveram a noção de que existe na 
natureza ou condição humana um mal radical.

Kant afirma já no início da obra citada:

Ora visto que esta própria inclinação se deve considerar 
como moralmente má, portanto, não como disposição natural, 
mas como algo que pode ser imputado ao homem, e, consequen-
temente, deve consistir em máximas do arbítrio contrárias à lei; 
estas, porém, por causa da liberdade devem por si considerar-se 
como contingentes, o que por seu turno não se coaduna com a 
universalidade deste mal, se o supremo fundamento subjectivo 
de todas as máximas não estiver, seja como se quiser, entretecido 
na humanidade e, por assim dizer, nela radicado: podemos então 
chamar a esta propensão uma inclinação natural para o mal, e, 
visto que ela deve ser, no entanto, sempre autoculpada, podemos 
denominá-la a ela própria um mal radical inato (mas nem por isso 
menos contraído por nós próprios) na natureza humana (KANT, 
2008, p. 39).

E Arendt referindo-se a Kant diz:

[...] é inerente a toda a nossa tradição filosófica que não pos-
samos conceber um mal “radical”, e isso se aplica tanto à teologia 
cristã, que concedeu ao próprio Diabo uma origem celestial, como 
a Kant, o único filósofo que, pela denominação que lhe deu, ao 
menos deve ter suspeitado que esse mal existiria, embora logo o 
racionalizasse no conceito de um “rancor pervertido” que podia 
ser explicado por motivos compreensíveis (ARENDT, 2004, p. 
510).
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É fundamental ressaltar que essas referências ao mal radical não 
querem dizer que há uma perversidade, crueldade ou algo similar no 
íntimo humano que o faz essencialmente ser capaz das mais atrozes 
maldades, como se não nos fosse possível refrear isto. Este mal em 
particular, acompanhado da adjetivação radical, usa o segundo termo 
em seu significado original, isto é raiz. Contudo, como afirma Arendt 
(2004), é um mal raiz apenas no sentido do rancor em perversão que 
pode se explicar de forma compreensível através da razão ou, como 
alerta Kant (2008), que este mal é, na verdade, algum tipo de propen-
são da natureza humana para fazer-se o mal, mas que depende do uso 
de sua liberdade para que possa haver a autoculpa.

Como afirma Correia (2005) ao se referir ao mal radical, o pensa-
dor alemão não está dizendo que existe uma forma particular de mal, 
mas mais propriamente à fundamentação da possibilidade de todo 
mal moral. Podemos, deste modo, dizer que o que define a adoção de 
máximas consoantes ou contrárias à lei moral é esse primeiro princí-
pio inato – não como algo dado na experiência, como um objeto deter-
minante do arbítrio pela inclinação ou como um instinto natural, mas 
inato apenas no sentido de que é posto como fundamento do uso da 
liberdade que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal.

 Kant (2008) que dedicou mais tempo para analisar tais ques-
tões ligadas ao mal raiz vai, justamente, buscar mostrar que a vida hu-
mana é, na verdade, uma jornada para que utilizemos nossa liberda-
de de forma adequada, evitando corrompê-la, para fazermos o bem 
e não o mal que seria a suprema significação da vida humana. Com 
este objetivo irá elaborar uma sistematização da religião, dividindo-a 
em religião revelada e religião positiva ou natural. A partir disto, busca 
a racionalização destes conceitos e aponta os problemas da primeira 
forma de religião para, enfim, fundamentar a necessidade de o homem 
seguir uma religião racional e ética que o guiará dando-lhe condições 
adequadas de utilizar bem a liberdade e evitar as más ações.

 Entre esses dois pensadores, um do século XVIII e outra do 
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século XX, temos a revelação espírita no século XIX pelo trabalho 
no mundo material de Allan Kardec2 que, dentre os vários assuntos 
constitutivos do edifício espírita e preocupações do campo filosófico 
e religioso, não somente demonstrou preocupação pelo tema do mal 
em geral, como em A Gênese quando separa o mal em duas partes, a 
saber: “males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem 
da vontade” (KARDEC, 2013, p. 92), mas também pela noção do mal 
radical, embora tal temática nem sempre apareça nestes termos.

Em O Livro dos Espíritos Kardec interpela “913. Dentre os vícios, 
qual o que se pode considerar radical?” (KARDEC, 2013, p. 511). A 
resposta dos espíritos é clara ao mostrar a noção de mal radical, ape-
sar de que o mal não seja chamado de mal nesta passagem, mas de 
vicissitude que dá origem a todas as outras vicissitudes, isto é, a uma 
vicissitude radical ou como o próprio Kardec escrevera o vício radical:

Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo mal. Es-
tudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há 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 cau-
sa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que 
está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir 
aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de 
todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a 
justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades 
(KARDEC, 2013, p. 511).

 Apesar da terminologia diferenciada, Kardec mantêm a mes-
ma noção presente em Kant e Arendt de mal radical e os espíritos tor-
nam mais clara ainda a ideia ao se referirem não a um mal não espe-
cificado, um rancor ou uma propensão, mas a caracterização clara de 
que o mal raiz ou o vício que nos impele a todos os outros males e nos 

2 Em toda referência a Kardec não somente enfatizamos sua figura, mas também a toda 
sua obra e a presença dos espíritos da codificação que junto ao mestre lionês trataram 
dos temas aqui citados.
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faz utilizar de forma inadequada nosso livre-arbítrio é o egoísmo3. A 
utilização do conceito de egoísmo para tratar deste tema ajuda muito 
o leitor, principalmente o leigo, a se afastar das obscuridades e termi-
nologias complexas das filosofias, em específico neste caso a filosofia 
kantiana, para entender que é justamente a ação de somente pensar-
mos em nós. 

Kardec e Arendt: a banalidade do mal

Para além da noção de mal radical tratada em toda tradição fi-
losófica, apenas no século XX veremos uma abordagem inovadora e 
original acerca do problema do mal, trazendo mais uma noção à gama 
já grande de noções que este tema nos possibilita. Esta nova ideia, 
cunhada pela filósofa judia-alemã Hannah Arendt, é a noção de ba-
nalidade do mal, que não mais se referia a uma natureza ou propensão 
do homem para fazer o mal, mas a completa incapacidade de alguns 
de fazer juízos e desenvolver autocrítica em relação aos atos maus que 
cometem.

Hannah Arendt desenvolveu seu trabalho sobre esse tema quan-
do fora convidada pela revista The New Yorker em 1961, para cobrir 
julgamento de Adolf Eichmman. Este julgamento mobilizou não so-
mente a comunidade judaica, mas o mundo, afinal iria ser julgado o 
chefe da logística dos trens que levavam os judeus para os campos de 
concentração e mais tarde de extermínio. Esperava-se o julgamento de 
um demônio encarnado, a própria personificação do mal, mas para a 
surpresa de Hannah Arendt (e depois do mundo pela sua obra) é que 
Eichmman não era um demônio, mas um homem normal, banal e o 
que mais chamava a atenção naquele homem era sua completa super-

3 Palavra latina que é a soma dos termos: Ego (Eu) mais Ismus (prática de), isto é, a 
prática do eu, mas no sentido de prática fechada, ensimesmamento e nos acrisolarmos 
em nosso mundo que nos leva a cultivar todas as mazelas do ser. Ação esta que é an-
tagônica à noção cristã de amor ao próximo.
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ficialidade, que o levara a negar qualquer culpa ou responsabilidade 
a ponto de dizer: “Com o assassinato de judeus não tive nada a ver. 
Nunca matei um judeu, nem um não-judeu – nunca matei nenhum 
ser humano. Nunca dei uma ordem para matar fosse um judeu fosse 
um não-judeu: simplesmente não fiz isso.” (ARENDT, 2004, p. 33)

O livro arenditiano causou clamores, revoltas, pois ninguém que-
ria aceitar tal realidade, principalmente os judeus e seus líderes que 
almejavam a morte Eichmman por enforcamento e seu julgamento 
como uma lição para o mundo e uma prova de que o mal demoníaco 
existe e eles foram vítimas dele. Tal ideia pode ter milhares de expli-
cações, os espíritas poderiam oferecer várias delas, por exemplo, das 
mais fantasiosas às mais racionais. Contudo, não é este o caso, o que 
é fato é que pessoas cruéis existem, mas o funcionário da SS, aquele 
soldado nazista atrás do vidro blindado não era mal, pelo menos não 
no sentido de crueldade, ele era o que Hannah Arendt (2012) anterior-
mente já alertava no livro As origens do totalitarismo que alguém para 
ser o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto ou o 
comunista convencido, mas as pessoas para quem a noção da distin-
ção entre fato e ficção e distinção entre o que é verdadeiro e o que é 
falso não mais existem. 

Esclarecer as pessoas de tal definição é complexo. Michel Foucault 
enfrentou dificuldade similar ao criticar o comportamento comum de 
patologizar sujeitos que cometeram crimes hediondos. É comum ao 
vermos pessoas que estiveram à frente direta ou indiretamente (como 
no caso de Eichmman) de um crime grave e assustador, termos a ten-
dência natural de pensar que a pessoa é louca ou que é cruel. Hannah 
Arendt e Foucault, cada um a seu modo, conseguiram mostrar que 
não é bem assim que devemos proceder. Porém, a filósofa deu um pas-
so além com o conceito de banalidade do mal.

Com tal ideia ela permitiu que os futuros pesquisadores perce-
bessem que existiam milhares de ‘eichmmans’ na Alemanha nazista, 
pais de família, muitos inclusive religiosos, que perseguiam, tortura-
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vam, matavam judeus, comunistas dentre outros grupos nos campos 
de concentração e extermínio e depois, ao voltarem para suas casas(al-
guns para sua fé também) agiam normalmente, convictos de que uni-
camente estavam cumprindo seu dever. Hoje, ao ler o livro em questão 
e os demais trabalhos acerca do tema, nos perguntamos: como podiam 
fazer isso? Por que faziam isso? Sem perceber que vivemos tempos si-
milares, obviamente não há um holocausto, mas há várias crises hu-
manas no mundo e elas ainda têm muito vigor por conta de pessoas 
banais como o funcionário da ss que se dizia sem mácula alguma.

Dentro de tal assunto é possível mais uma vez perceber que o 
espiritismo lança luz a esta nova abordagem sobre o problema do mal. 
Kardec, antes do holocausto, mostrou na escala espírita que há uma 
classe de espíritos que possuem tal dificuldade de valorar e de separar 
as mentiras das verdades – nos dias de hoje as fake news, as pós-verda-
des, a suspeita sobre a investigação científica e filosófica. A este grupo 
ele chamou de espíritos neutros.

TERCEIRA ORDEM. – ESPÍRITOS IMPERFEITOS

101. CARACTERES GERAIS. — Predominância da matéria 
sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoís-
mo e todas as paixões que lhes são consequentes.

Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem.
Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais le-

viandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. [...].

105. Sétima classe. ESPÍRITOS NEUTROS. — Nem bastan-
te bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o 
mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapas-
sam a condição comum da Humanidade, quer no que concerne ao 
moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste 
mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades (KARDEC, 
2013, p. 120 e 123).
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Como vemos, a elucidação kardequiana mostra claramente que 
este grupo de espíritos é parte da humanidade comum e são eles que 
vemos na história da humanidade promovendo as maiores atrocida-
des. Se é verdade que tivemos espíritos trevosos como lideranças, é 
também verdade que estes espíritos neutros (que pendem para o mal 
e para o bem de acordo com os estímulos a que foram expostos), fo-
ram os executores dos maiores crimes contra a humanidade, seguindo 
cegamente os líderes e suas ordens sem a mínima capacidade de ques-
tionar ou de se recusar a tais eventos, assim como fizera Eichmman ao 
afirmar, quando chegou ao fim o holocausto:

Senti que teria que viver uma vida individual difícil sem liderança, 
não receberia diretivas de ninguém, nenhuma ordem, nem comando me 
seriam dados, não haveria mais nenhum regulamento pertinente para 
consultar – em resumo, havia diante de mim uma vida desconhecida 
(ARENDT, 2008, p. 43 e 44).

Os espíritos neutros e o reacionarismo 
no movimento espírita

Não somente em situações extremas é possível perceber o com-
portamento de pessoas que tratam temas fundamentais como homos-
sexualidade, violência, homofobia, racismo, e discursos de ódio varia-
dos com total desprezo. De quantos já não ouvimos expressões como 
“direitos humanos para humanos direitos!”ou“direitos humanos é para 
defender bandido.” O pior é ouvir ou ver publicado isto vindo de com-
panheiros espíritas ou vê-los publicar e defender pessoas, ideias que 
claramente são xenófobas, intolerantes etc.

As perguntas mais lógicas que talvez podem ser feitas são:
Como pode haver pessoas assim numa religião que apregoa a fé ra-

ciocinada?
O que foi entendido de Kardec?
Sem entrar nos detalhes da reencarnação, pois a gênese de tais 
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comportamentos se liga a este fundamento, basta que lembremos de 
Hannah Arendt e Kardec quando, categoricamente afirmam, no caso 
de Arendt, que o súdito ideal são pessoas que não têm noção da dis-
tinção entre fato e ficção e distinção entre o que é verdadeiro do que 
é falso; e Kardec, quando diversas vezes nos leva a refletir que o que 
mais existe nestes espíritos é irreflexão, ignorância e não maldade. Não 
são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para 
fazerem o mal (isto é, não reconhecem o mal que fazem, pois vê-se o 
reflexo que é mal de suas ações), são apenas seguidores de ordens para 
o bem e o mal, porque não sabem tomar juízo, mas creem cegamente 
em seus líderes.

Tais comportamentos abundam em todas as religiões e no espiri-
tismo não têm sido diferentes. Vemos, no movimento espírita brasilei-
ro, comportamentos massificados de endeusamento de palestrantes e 
médiuns, busca fanática por sacerdotes e gurus e a incompleta vontade 
de grande parte da massa espírita de questionar, de seguir o critério 
ensinado por Allan Kardec (2013) em O Evangelho segundo o Espiritis-
mo do controle universal dos ensinos dos espíritos,de ler/ouvir/ver aulas, 
livros, palestras espíritas com visão crítica.

Assim como Eichmman, que não odiava os judeus (afirmou por 
várias vezes no julgamento isto – relatou inclusive histórias suas e de 
judeus), e que não conhecia profundamente o projeto de Hitler, a pon-
to de nunca ter lido Mein Kempf, escrito em 1922 e descrevia toda 
a ideologia e projeto nazista, este grupo de espíritos neutros dentro 
do espiritismo não se preocupam em ler Kardec, não se interessam 
ou mesmo entendem os preceitos filosóficos ou científicos espíritas, 
não por maldade, mas por apenas se filiar ao espiritismo como um fiel 
tradicional de qualquer outra religião, que busca salvar sua alma sem 
entender o peso e a necessidade de coerência contidas nas afirmações 
eu sou espírita e eu sou cristão.

Tais reflexões são atitudes distantes de quem tem tais caracterís-
ticas, pois refletir sobre algo envolve a capacidade de autorreflexão e 
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visão crítica, o que justamente lhes falta. Ao conseguirem realizar tais 
ações tornar-se-lhe-ia possível compreender que ao abraçar uma filo-
sofia, uma religião como o espiritismo acarreta-se um compromisso 
racional com certos princípios, que devem nortear as noções indivi-
duais e coletivas. Mas para quem não tem consciência, no sentido de 
Eichmman, é impossível sentir o peso das escolhas ou o peso de prin-
cípios abstratos e éticos norteadoresdaquilo que seria uma autocons-
ciência crítica e rigorosa como a autoconsciência deve ser.

Considerações finais

O movimento espírita passa, no momento atual, por um processo 
complexo em que muitas vezes se pode ver ainda mais divisões que as 
tradicionais causando cisões entre os grupos. Mas o problema dessa 
nova cisão é que ela não se funda numa ideologia; em divergências 
metodológicas; diferenças entre autores que, apesar de serem ruins, 
ainda denotam pensamento, porque são, na verdade, posturas diver-
gentes por discordar de princípios e interpretações.

Esta nova divisão se dá justamente pelo contrário. Agora o que 
há é a completa incapacidade de alguns em refletir sobre preceitos e 
princípios, sobre teses e ideias. Há um afastamento por parte de mui-
tos adeptos do espiritismo de Kardec, Léon Denis dentre outros pen-
sadores espíritas por achar chato, difícil; por filosofia e ciência serem 
chatas etc. Deste modo, chegamos ao ponto de vermos alguns amigos 
das lides cristãs-espíritas criarem grupos e escreverem sobre espiritis-
mo progressista, o que parece um pleonasmo para quem possui mais 
clareza destes termos; seria como dizer espírita kardecista, pois é da 
natureza o espiritismo o progresso e o pensamento progressista. Deve-
ria ser natural, na medida em que defendemos os princípios espíritas e 
os buscamos seguir, defender os direitos humanos, humanos de forma 
geral, não somente o de defesa da vida contra o aborto ou discursos 
perigosos de defesa da família que já foram propagados por sistemas 
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totalitários e que podem ser utilizados para defender qualquer atroci-
dade contra a humanidade.

Tais companheiros têm tomado atitudes ‘estranhas’ contra o pro-
gressismo, e em muitos locais tem sido impossível falar de temas que 
defendem as minorias, criticar o porte de armas, discutir sobre a não 
criminalização da mãe abandonada que acaba optando pelo aborto e é 
chamada de assassina ou vê passeatas conservadores com gritos de in-
fanticídio sem existir reflexão sobre este outro lado, para ser dar pou-
cos exemplos. Tem sido impossível discutir política sem ouvir algum 
companheiro achar que tal candidato foi enviado por Deus, como se 
não houvesse eleições e não fossemos ótimos em nos equivocar neste 
assunto, tem sido comum ouvir termos como comunista – como isso 
fosse ruim – de pessoas que nunca ao menos folhearam um livro de 
Marx, ou ser chamado de esquerdista – como se tal termo representas-
se um pecado ou um erro reencarnatório, por pessoas que não sabem 
de onde surgiu a noção de direita ou esquerda ou que isto quer dizer.

Os sinais da intolerância e culto à ignorância no movimento espí-
rita têm sido robustos. O reacionarismo, o revisionismo histórico, as 
fake news espíritas com mensagem de revelação e instrução sobre os 
‘novos tempos’ e a‘nova’ política têm sido virais nos grupos. Sem con-
tar o conservadorismo radical e o sectarismo imperando nos eventos, 
propagandas e programas espíritas espalhados pelo país. Vemos os no-
vos fenômenos do movimento espírita onde os palestrantes, que mui-
tas vezes não são pesquisadores, são mais importantes que os livros; as 
ideologias institucionais são mais importantes que as ideias e o nome 
de cristãoé mais importante que o evangelho.

Entretanto, todos estão nas casas espíritas fazendo cursos, vendo 
palestras, trabalhando mediunicamente e fazendo a caridade sem se 
darem conta que ainda se pode fazer isso sem a mínima consciência, 
através dos automatismos primitivos e sob a tutela do único ideal que 
permeia mente da maior parte dos religiosos: o salvacionista, que faz 
o ser humano se sujeitar a tudo sem pensar, porque o motivador prin-
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cipal é o medo, no caso dos espíritas,  de irem para o umbral, mas se 
conseguirem se livrar desta região, conquistarão ao menos Nosso Lar.

Estes, se soubessem, como Eichmman sabia, que iria desencarnar, 
diriam como o soldado da SS e com a mesma ‘clareza de consciência’: 
“Após um curto intervalo senhores, iremos nos encontrar novamente. 
Esse é o destino de todos os homens. Viva a Alemanha, viva a Argenti-
na, viva a Austria. Eu não as esquecerei” (ARENDT, 2008, p.274). Lo-
gicamente, substituiriamas últimas hosanas por alguma frase pronta 
que nós espíritas adoramos repetir enfadonhamente sem, muitasvezes, 
fazermos a mínima ideia do que aquilo de fato quer dizer.
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Introdução

Fazendo um passeio pela África Oriental, em um passado remoto, 
veremos que criaturas bastante similares aos humanos moder-
nos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás.2 No entanto, 

“por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros 
organismos com os quais partilhavam seu habitat” (HARARI, 2013, 
p. 11).

A Terra era um mundo ainda inferior3 e Emmanuel nos auxilia a 
entender que, a essa época, passávamos por uma série de aperfeiçoa-
mentos anímicos4, confirmados atualmente pela Ciência. 

Antropologicamente, somos membros de uma família chamada 
grandes primatas. Há apenas 6 milhões de anos, uma mesma fêmea 
primata teve duas filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os 
chimpanzés; a outra é nossa “avó” biológica, que se desenvolveu a pon-
to de permitir que em algum momento pudéssemos encarnar entre os 
seres da Terra.5 Fazendo um cálculo rápido, a Terra deixou de ser um 
mundo primitivo há apenas cerca de 200 mil anos, época em que os 
primeiros homo sapiens surgiram, o que possibilitou a reencarnação 

2 Série de autores e consultores, Dorling Kindersley, History (título original).
3 O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cap. 3, item 8.
4 A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Os 
Antepassados do Homem.
5 Idem.



218 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 2

em massa dos famosos exilados de Capela, como afirma Emmanuel na 
sua obra A Caminho da Luz, marco da transição do nosso orbe para 
mundo de expiação e provas. Como vivíamos em média entre 25 e 40 
anos, de 6 milhões A.C. até 200mil A.C., podemos cada um de nós ter 
reencarnado cerca de 156 mil vezes só no período primitivo; enquanto 
que no período em que a Terra apresenta-se como mundo de expiação 
e provas, cerca de apenas 3 mil vezes.

O presente texto busca apresentar-nos que certos aprendizados 
que tivemos ao longo de todas essas encarnações nos tornaram o que 
somos hoje e, por isso mesmo, nos esclarecer que o cerne de todas as 
nossas melhores qualidades foi também o cadinho que fundiu nossos 
maiores defeitos. Por isso a dificuldade que apresentamos em realizar-
transformações morais profundas em nosso modo de agir e pensar.

Fragilidade física e inteligência

O Espírito imortal não poderia encarnar convenientemente sem 
um veículo físico adequado. Segundo Harari (2013), no ser humano, 
o cérebro representa cerca de 3% do peso corporal, mas consome 25% 
da energia do corpo. O cérebro de outros primatas requer apenas 8% 
de energia. Os humanos arcaicos tiveram que passar mais tempo em 
busca de comida à medida que o cérebro se desenvolvia e, proporcio-
nalmente, seus músculos atrofiaram, desviando energia dos músculos 
para os neurônios. 

Caminhar com a coluna ereta fez com que, nas mulheres, os qua-
dris ficassem mais estreitos, constringindo o canal do parto, enquanto 
a cabeça dos bebês se tornava maior, pois o cérebro crescia. Aquelas 
que davam à luz precocemente, quando o cérebro e a cabeça do bebê 
ainda eram menorese maleáveis, sofriam menos e tinham mais chan-
ces de sobreviver e ter mais filhos.

Criar filhos passou a requerer cada vez mais ajuda dos familiares 
e vizinhos. Essa aparente “fragilidade” tornou-nos fortes, favorecendo 
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os que souberam formar sólidos laços sociais. Além disso, ao nascer 
mais “maleáveis”, pudemos ser educados e socializados mais facilmen-
te do que qualquer outra criatura. 

Baixa autoestima, negativismo,                   
aborto e abandono

Nossa posição na cadeia alimentar6 era, até pouco tempo atrás, 
intermediária. Por milhões de anos caçamos criaturas menores e cole-
tamos o que podíamos, enquanto corríamos o risco de sermos caçados 
por predadores maiores. Foram épocas extremas para todos nós. So-
mente há cerca de 400 mil anos começamos a caçar animais7 grandes 
de maneira regular. E só nos últimos 100 mil anos saltamos para o 
chamado topo da cadeia alimentar.

Tendo sido até tão pouco tempo atrás – do ponto de vista antro-
pológico – oprimidos nas savanas, tornamo-nos cheios de medos e 
ansiedades quanto à nossa posição, o que não raro nos tornou, com o 
tempo, duplamente cruéis e perigosos, numa atitude de autoafirmação 
perante os outros seres. Uma condição psicológica que carregamos até 
hoje, reforçada por incontáveis reencarnações em um ambiente hostil 
e selvagem. Outros ecos desse período se manifestam ainda na forma 
da incapacidade de confiar na própria opinião, pensar demais, medo 
de enfrentar desafios, preocupação, falta de crença na própria capaci-
dade, dureza excessiva consigo mesmo e indulgência constante com 
os outros, ansiedade frequente e agitação emocional,além de outros 
sintomas.

6 Na cadeia alimentar, organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossis-
tema. A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores. No meio 
ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio 
de nutrição. Essa sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro 
pode ser chamada tanto de cadeia alimentar quanto de teia alimentar, sendo essa última 
denominação no caso de cadeias alimentares interligadas.
7 Homo sapiens. The Smithsonian Institutions’s Human Origins Program. Smithsonian 
Institution.
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Quando éramos caçadores-coletores, mudávamos de lugar todo 
mês, toda semana e, às vezes, ao longo de um mesmo dia, numa área 
cuja extensão ficava entre várias dezenas e muitas centenas de quilô-
metros quadrados, carregando nas costas o que quer que tivéssemos. 
A mortalidade infantil era alta, e um mero acidente ou ferimento que 
hoje seria pouco significativo podia facilmente se tornar uma sentença 
de morte. Ocasionalmente abandonávamos e até matávamos pessoas 
idosas ou deficientes que não conseguissem acompanhar o grupo. Be-
bês e crianças indesejados podiam ser assassinados.

Quando vemos a luta a favor do aborto em tantas partes do mun-
do; quando detectamos orfanatos lotados ou asilos repletos de idosos 
abandonados por suas famílias, como espíritas, escandalizamo-nos. 
Mas, olhando para nosso passado espiritual, entendemos melhor nos-
sas atitudes do presente, já que repetimos essas mesmas atitudes mi-
lhares de vezes por necessidade de sobrevivência. 

A fofoca

As informações mais importantes que precisavam ser comunica-
das eram sobre nós mesmos. E foi muito importante para nossos ances-
trais saber “quem em seu bando odiava quem, quem estava dormindo 
com quem, quem era honesto e quem era trapaceiro” (HARARI, 2013, 
p. 31). Ou seja, o que hoje moralmente rejeitamos como “fofoca”, foi 
essencial para a sobrevivência das sociedades humanas. Hoje a fofoca 
é considerada um mal, pois é formada por afirmações não-concretas e 
especulativas sobre a vida alheia, mas foi uma importante ferramenta 
para o progresso humano.E é difícil se livrar de um hábito de milhares 
de anos – e milhares de encarnações –, ainda mais um hábito que nos 
garantiu sobreviver por mais tempo. 

Egoísmo e indisciplina

Muitas das sociedades de hoje estão tomadas pela praga da obe-
sidade. É difícil entender por que nos esbaldamos com alimentos tão 
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doces e gordurosos, até estudarmos os hábitos alimentares de quando 
éramos caçadores-coletores. Um caçador-coletor típico de 30 mil anos 
atrás só tinha acesso a um tipo de comida doce: frutas maduras. Se,na 
Idade da Pedra, nos deparássemos com uma árvore repleta de frutas, 
a coisa mais lógica a fazer era comer o máximo que pudéssemos ime-
diatamente, antes que um bando de macacos ou mesmo de outros hu-
manos devorasse tudo. De certa forma, ainda agimos como na Idade 
da Pedra,em que, nos deparando com uma árvore repleta de frutas, fa-
zemos o que julgamos ser o mais razoável edevoramos o máximo que 
podemos imediatamente, antes que o outro chegue (HARARI, 2013).

Desregramentos sexuais

Alguns psicólogos evolutivos encontraram indícios de que 
quando éramos caçadores-coletores, vivíamos em comunidades onde 
não havia propriedade privada, monogamia ou paternidade. “Uma 
mulher podia ter relações sexuais e formar laços íntimos com vários 
homens (e mulheres) ao mesmo tempo, e todos os adultos do bando 
cooperavam para cuidar das crianças” (HARARI, 2013, p. 50). Havia um 
entendimento de que o sexo levava à gravidez, mas não necessariamente 
à paternidade. De acordo com Harari (2013), difundiu-se em muitas 
sociedades a crença de que uma boa mãe deveria ter relações sexuais 
com vários homens diferentes durante a gravidez, para que seu filho 
recebesse as qualidades (e os cuidados paternos) não só do melhor 
caçador como também do melhor contador de histórias, do guerreiro 
mais forte ou do amante mais atencioso. 

No entanto, apesar dos indícios, há um consenso entre a maioria 
dos acadêmicos deque a infidelidade não era uma regra geral e sus-
tenta-se a ideia da monogamia e a formação de famílias como com-
portamentos essencialmente humanos, de acordo com as explanações 
de André Luiz, dequea monogamia é o clima natural do ser humano8.

8 Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xa-
vier, Poligamia e Monogamia.
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Violência

Investigações, realizadas em Portugal e no antigo Vale do Danú-
bio9, mostram que cerca de 4,5% das mortes na antiguidade eram cau-
sadas por violência humana. “Durante o século XX, apenas 5% das 
mortes humanas resultaram de violência humana – e isso em um sécu-
lo que viu as guerras mais sangrentas e os maiores genocídios da His-
tória. Se essa descoberta for representativa, o antigo Vale do Danúbio 
foi tão violento quanto o século XX” (HARARI, 2013, p.70).

A conclusão a que chegamos é queo ser humano não está mais 
violento do que antes, como muitos afirmam. Obviamente temos mui-
to mais mortes do que em qualquer outro período da humanidade, 
pois a população mundial é maior. No entanto, a porcentagem de pes-
soas mortas violentamente permanece praticamente a mesma desde 
sempre.

Posse e trabalho, base da destinação da Terra

Há 10 mil anos, o trigo era apenas uma gramínea silvestre, entre 
várias outras, restrita a uma pequena região do Oriente Médio. Em 
apenas alguns milênios, estava crescendo no mundo inteiro, tornan-
do-se uma das plantas mais prósperas do planeta. 

No entanto, esse processo demandou muito de nós. Até então o 
corpo do ser humano estava adaptado para subir em árvores e correr 
atrás de animais, não para cavarou carregar baldes de água. A coluna e 
os joelhos pagaram o preço. Além disso, fomos forçados a nos instalar 
permanentemente ao lado de nossos campos. Isso mudou por comple-
to nosso estilo de vida e inicialmente não foi para melhor. 

O trigo não nos ofereceu uma dieta melhor, pois somos onívoros, 
e prosperamos consumindo com uma grande variedade de alimentos. 
Cereais são pobres em vitaminas e sais minerais, difíceis de digerir e 

9 Sapiens, de Yuval Noah Harari.
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péssimos para os dentes e as gengivas. O trigo não nos deu seguran-
ça econômica. A vida de um camponês era menos segura que a de 
um caçador-coletor. Se não chovia, se as plantações eram atacadas por 
uma nuvem de gafanhotos ou infectadas por um fungo, os campo-
neses morriam aos milhões. O trigo também não ofereceu segurança 
contra a violência humana. Quando, como caçadores-coletores, éra-
mos ameaçados por um rival mais forte, geralmente podíamos ir em-
bora. Quando um inimigo forte ameaçava umvilarejo agrícola, recuar 
significava abrir mão de campos, casas e celeiros. Como agricultores, 
tendíamos a ficar e lutar até o fim.

Entra aí uma questão primordial. Analisemos um conceito antro-
pológico: o sucesso evolutivo de uma espécie é medido pelo número 
de cópias de seu DNA. Se uma espécie ostenta muitas cópias de DNA, 
é um sucesso, e a espécie prospera. Essa foi a essência da Revolução 
Agrícola: a capacidade de manter mais pessoas vivas, mesmo que em 
condições momentaneamente piores10.

Sem uma visão espiritual de longo prazo não entenderíamos essa 
questão. Na falta do impulso das mentes espirituais que governam a 
Terra, quando o ser humano teria enveredado pelos caminhos labo-
riosos da agricultura?

Para a destinação da Terra,11 era necessária uma mudança siste-
mática que pudesse criar condições em nosso orbe para que se reali-
zassem as encarnações de todos os espíritos que eram encaminhados 
para este planeta a fim de refazerem seus destinos.12

Conforto, ansiedade e a ideia do trabalho 
como sofrimento

Paradoxalmente, cada melhoria, concebida para tornar a vida mais 

10 Sapiens, de Yuval Noah Harari. 
11 O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cap. 3, item 6.
12 Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, psicografado por Dival-
do Franco, questão 4.
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fácil, sobrecarregava ainda mais nosso dia a dia como agricultores. As 
crianças aumentaram, o trigo extra teve que ser partilhado entre mais 
filhos; alimentar crianças com mais mingau e menos leite materno 
debilitou seu sistema imunológico e os assentamentos permanentes 
se tornaram incubadores para doenças infecciosas. Nos anos bons, 
nossos celeiros abarrotados atraíam ladrões e inimigos e tivemos que 
construir muros e ficar de guarda. Foram milênios de transição que 
nos ensinaram o valor da disciplina, do trabalho duro e da observância 
de certos princípios13. Mas nossa psique ainda carrega o fardo de tantas 
encarnações laboriosas, onde trabalho era sinônimo de sacrifício, de 
superação constante. No entanto, uma das poucas leis férreas da His-
tória é que os luxos tendem a se tornar necessidades e a gerar novas 
obrigações. Uma vez que nos acostumamos a um certo luxo, passamos 
a fazer de tudo para mantê-lo, e isso tem nos estressado há milênios.

Allan Kardec questionou os Espíritos sobre o usufruto dos bens 
terrenos e a necessidade – ou não – de existirem os luxos e supérfluos 
que se veem na Terra, no que responderam: Se conseguimos usufruir 
dos bens terrenos, é por permissão divina e direito nosso; e se nas coi-
sas materiais há, por vezes, atrativos em excesso, é para nos instigar 
ao cumprimento de nossa missão. É para nos incentivar e ao mesmo 
tempo nos pôr à prova da tentação e para que saibamos nos preservar 
dos excessos.14

Acúmulo de bens e sobrevivência

Quando começamos a cultivar a terra e nos tornamos campone-
ses, instituindo a propriedade privada, passamos a viver a maior parte 
de nossos dias trabalhando em um pequeno campo ou pomar, e nossa 
vida doméstica se centrou em uma casa, inicialmente uma estrutura de 
madeira, pedra ou barro, medindo não mais do que algumas dezenas 

13 Sapiens, de Yuval Noah Harari.
14 O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Questões 711 e 712.
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de metros quadrados. 
Desenvolvemos um vínculo muito forte com nossas casas, e essa 

foi uma revolução com impactos tanto psicológicos quanto arquitetô-
nicos. Não podíamos abandonar nossas casas, campos e celeiros sem 
um grave risco de perdê-los. As coisas ainda não eram fáceis de se-
rem conseguidas. Se quiséssemos um banco para sentar, ou uma mesa, 
precisávamos construí-los por nós mesmos, do início ao fim, desde a 
derrubada da árvore até o corte e acabamento do móvel. Se não o con-
seguíssemos, deveríamos encontrar alguém que pudesse fazê-lo. E isso 
tinha um custo, nem que fosse uma troca de favores15.

O apego nesse contexto não era algo egoístico, mas o entendimen-
to da dificuldade extraordinária que tínhamos para obter um terreno, 
construir uma casa, ou mesmo obter itens mais simples, como um mó-
vel, objeto ou ferramenta. E foram muitos os séculos em que vivemos 
dessa forma. Nosso espírito tem dificuldade em abandonar antigos há-
bitos forjados a ferro e fogo durante milênios.

Quando éramos caçadores-coletores, era difícil conservar alimen-
tos, acumular bens e normalmente não perdíamos tempo pensando 
no mês ou no verão seguinte. Quando nos tornamos agricultores, pas-
samos a imaginar anos e até décadas no futuro. A preocupação com 
o futuro era motivada não só pelos ciclos sazonais de produção, mas 
também nas incertezasque rondavama agricultura. Os camponeses 
acabaram obrigados a produzir mais do que consumiam para que pu-
dessem acumular reservas, sob pena de passar fome em épocas pro-
blemáticas. 

Não é necessário dizer que essa base de pensamento perdura até 
hoje em várias instâncias da sociedade. 

A necessidade dos princípios morais

O aumento da produção agrícola e o desenvolvimento de novos 

15 Sapiens, de Yuval Noah Harari.
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meios de transporte acabaram permitindo nos avizinharmos mais e 
mais uns dos outros. Primeiro em aldeias maiores, depois em vilarejos, 
e, enfim, em cidades.

Acabamos por precisar resolver disputas e conflitos. Saber agir em 
tempos de seca ou de guerra. E, se não se chegássemos a um acordo, a 
discórdia correria solta, mesmo com os armazéns transbordando. 

Em 1776 a.C., a Babilônia era a maior cidade do mundo. O Impé-
rio Babilônico era provavelmente o maior do planeta, com mais de um 
milhão de súditos. Governava a maior parte da Mesopotâmia, incluin-
do quase todo o território do atual Iraque e partes da Síria e do Irã. O 
mais famoso rei babilônico foi Hamurabi, o sexto rei da Babilônia. Sua 
fama se deve principalmente ao texto que recebe seu nome, o Código 
de Hamurabi. Este foi uma coleção de leis e decisões judiciais cujo ob-
jetivo era apresentar Hamurabi como modelo de um rei justo, servir 
como base para um sistema jurídico mais uniforme em todo o Império 
Babilônico e ensinar às gerações futuras o que é Justiça e como age um 
rei justo.

Mas há uma infinita variedade de culturas e religiões que tem 
definido regras muito distintas para a boa convivência em sociedade. 
De modo que, o que é uma bênção para uns, torna-se temor para 
outros. Quando olhamos de maneira objetiva para as diversas crenças 
não-cristãs existentes sobre a Terra, deparamo-nos com realidades 
muito distintas da nossa. Vide o sistema de castas vigente hoje na Índia.

Tais temores são justificados. Uma lei natural é uma ordem es-
tável. Não existe a menor chance de que a gravidade deixe de funcio-
nar amanhã, mesmo que as pessoas deixem de acreditar nela. É o que 
consideramos como lei divina. A lei naturalé necessária à nossa fe-
licidade, indicando o que devemos ou não fazer. E se nos tornamos 
infelizes é porque dela nos afastamos16. As maiores teocracias sobre a 
Terra, da Babilônia ao Egito, passando por Roma e até os dias atuais no 

16 O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
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oriente médio, implantaram o conceito de que seus dirigentes haviam 
sido escolhidos pelos deuses, vide Moisés, como escolhido pelo Deus 
hebraico. Isso tornava o reinado mais fácil, pois a população teria que 
aceitar o governo como fruto da lei natural, ou divina.

Uma lei moral, diferentemente de uma lei divina, requer que 
as pessoas realmente acreditem nela. Allan Kardec, ao codificar a 
Doutrina Espírita, tinha uma preocupação especial. Esmerava-se para 
que a filosofia espírita não ficasse relegada apenas ao título de crença 
comum, incorrendo no risco de ser levada adiante apenas com a força 
da fé, que poderia dissolver-se caso seus adeptos se deparassem com as 
naturais barreiras que as novas ideias encontram ao confrontar antigas 
crenças. Precisava da força da Ciência e da lógica filosófica para dar-
lhe sustentação e ir além do que qualquer outra crença já havia ido.

O individualismo, consumismo                           
e vaidade social

Atualmente, a maioria de nós acredita no individualismo, que 
todo ser humano é um indivíduo, cujo valor não depende do que ou-
tras pessoas pensam a seu respeito. Cada um de nós tem dentro de si a 
essência divina que dá valor e significado à vida. Dizemos às crianças, 
cada vez mais, que, se os colegas zombarem delas, elas devem ignorar 
e se afastar. Somente elas mesmas, e não os outros, conhecem seu ver-
dadeiro valor.

Na arquitetura moderna, a casa ideal é dividida em muitos aposen-
tos pequenos para que cada um possa ter um espaço privado. Quando 
vivemos na Idade Média, não acreditávamos no individualismo. O va-
lor de uma pessoa era determinado por seu lugar na hierarquia social 
e por aquilo que outras pessoas diziam a seu respeito. Ser alvo de zom-
barias era uma indignidade terrível. O castelo raramente tinha apo-
sentos privativos. Os adolescentes dormiam ao lado de muitos outros 
jovens em um grande salão, estavam sempre à vista e sempre tinham 
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que levar em consideração o que os outros viam e diziam17. 
Hoje, amigos dando conselhos muitas vezes dizem uns aos outros: 

“Siga seu coração”. Mesmo aqueles desejos que consideramos serem 
pessoais, como um “sonho” a ser realizado, geralmente são programados 
pelo que imaginamos ser o melhor ou o correto. Consideremos, 
por exemplo, o desejo popular de passar férias no Exterior. Não há 
nada de natural ou óbvio nisso. No Egito antigo gastamos uma 
fortuna construindo pirâmides e mumificando cadáveres, mas nunca 
pensamos em ir fazer compras na Babilônia ou ir esquiar na Fenícia. 
Hoje gastamos grandes somas de dinheiro com férias em um país 
estrangeiro porque realmente acreditamos nos mitos do consumismo 
romântico.

O romantismo nos diz que, para aproveitar ao máximo nosso 
potencial humano, devemos ter tantas experiências diferentes quanto 
possível. O consumismo nos diz que, para sermos felizes, precisamos 
consumir tantos produtos e serviços quanto possível. Acreditamos que 
a variedade pode nos entregar qualidade, pois volume é sinal de expe-
riências que se acumulam. Mesmo o espírita precisa se cuidar frente 
ao consumismo desenfreado, principalmente de obras espíritas, que 
atualmente lotam as prateleiras das livrarias de todo o País, escritas 
ou psicografadas sem o menor critério doutrinário, muitas delas utili-
zando-se de pseudônimos famosos. Nossa sugestão é que os espíritas 
leiam atentamente as orientações de Allan Kardec contidas na Intro-
dução II de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutri-
na Espírita – Controle Universal do Ensino dos Espíritos.

O preconceito

Voltando ao Código de Hamurabi, ele estabelecia uma ordem hie-
rárquica formada por homens superiores, homens comuns e escravos. 
Os superiores ficavam com todas as coisas boas da vida. Os homens 

17 Sapiens, de Yuval Noah Harari.
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comuns ficavam com o que sobrava. Os escravos ficavam com uma 
surra, se reclamassem. Está aí, por exemplo, a origem das atuais “clas-
ses sociais”: A, a elite que acumula dinheiro, influência e poder; B, a 
famosa classe média, a maioria da população, que antigamente eram 
as pessoas livres e trabalhadoras; e a classe menos favorecida, C e letras 
posteriores, que antigamente eram os escravos e servos.

Hamurabi a via a escravidão como algo ordenado por Deus e essa 
condição era perfeitamente aceita pela sociedade. Aristóteles afirmou 
que os escravos tinham uma “natureza escrava”, enquanto os homens 
livres tinham uma “natureza livre”. Mas muitos de nós ainda conser-
vam consigo esse tipo de pensamento arraigado por conta de milênios 
de encarnações que ainda estão fortes em nossa psiquê. 

Um capitalista, defensor da hierarquia da riqueza, justifica-se di-
zendo ser o resultado natural das diferentes capacidades de cada in-
divíduo. Os hindus acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta 
superior a outra. Mas, na verdade, foram leis e normas humanas que 
transformaram algumas pessoas em escravos e outras em senhores. 

Nós, brasileiros, somos ensinados a desprezar a ideia de hierar-
quia racial; no entanto, os negros são 17% dos mais ricos e três quartos 
da população mais pobre18. Ricos vivem em bairros distintos e mais 
luxuosos, estudam em escolas distintas e de mais prestígio e recebem 
tratamento médico em instalações distintas e bem equipadas, e isso 
parece perfeitamente sensato para nós, que afirmamos não haver hie-
rarquia de ricos e pobres. 

Esse assunto foi abordado por Allan Kardec quando questionou 
os Espíritos sobre um ser humano ser posse de outro, no que obteve 
como resposta: a escravidão é contrária à Lei de Deus, um abuso da 
força. Da mesma forma, qualquer diferenciação que divida humanos 

18 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-negros-sao-17-dos-
-mais-ricos-e-tres-quartos-da-populacao-mais-pobre.
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em superiores e inferiores é um mal sobre a Terra19, independente-
mente do que afirmem as leis humanas. Obviamente, as diferenças nas 
habilidades naturais também desempenham seu papel na formação de 
camadas ou classes sociais. A maioria das habilidades precisa ser cul-
tivada e desenvolvida. 

No decorrer da História, e em praticamente todas as sociedades, 
outro conceito também teve um papel fundamental na imposição de 
divisões políticas e sociais, explorado por muitas classes dominantes a 
fim de manterem seus privilégios: contaminação e pureza. 

O medo da contaminação provavelmente tem suas origens em 
mecanismos de sobrevivência que nos fazem sentir uma repulsa ins-
tintiva por portadores de doenças em potencial, como pessoas enfer-
mas e cadáveres. A História registra que a melhor forma de manter 
um grupohumano isolado – como já o foram mulheres, judeus, ciga-
nos, homossexuais, negros – é convencer a todos de que essas pessoas 
são fonte de contaminação. Só podemos entender esses fenômenos 
estudando os acontecimentos, as circunstâncias e as relações de poder, 
olhando para nós mesmos em busca desses resquícios do passado que 
teimam em querer nos diferenciar uns dos outros pelos mais variados 
motivos.

Uma outra hierarquia específica foi de extrema relevância em to-
das as sociedades humanas conhecidas: a hierarquia do gênero. Todos 
os povos se dividiram entre homens e mulheres. E em quase todos os 
lugares os homens foram privilegiados.

Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos 
homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em mui-
tos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade – em 
outras palavras, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a 
quem ela pertencia. Nesse caso, a sentença era a transferência de pro-

19 O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questões 829 a 832.



23111. A ACESTRALIDADE DOS MALES MORAIS

priedade – o estuprador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao 
pai ou ao irmão da mulher, e a partir de então ela se tornava proprie-
dade do estuprador. Eis o que diz a Bíblia: “Se um homem se encontrar 
com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles 
forem descobertos, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de pra-
ta. Terá que se casar com a moça”.20 Os antigos hebreus consideravam 
esse acordo razoável.

Muitos de nós pensamos que uma parte integral de ser homem 
é se sentir sexualmente atraído e ter relações sexuais exclusivamente 
com mulheres. Mas na realidade, para a mãe Natureza, pouco importa 
se os homens se sentem sexualmente atraídos uns pelos outros, ou se 
as mulheres se sentem sexualmente atraídas umas pelas outras. Espi-
ritualmente falando, não existem privilégios nesse aspecto. Quando o 
Codificador inquiriu as entidades venerandas sobre o sexo dos Espíri-
tos, obteve como resposta que Espíritos não têm sexo e que o mesmo 
Espírito, que um dia animou um homem, pode animar uma mulher21. 
Portanto, a questão de gênero é uma discussão que diz respeito mais 
aos homens do que a Espíritos.

A cultura ou a moral instituída tendem a argumentar que proí-
bem apenas o que não é natural. Mas, um comportamento verdadei-
ramente não-natural, que vá contra as leis da Natureza, simplesmente 
não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Na 
verdade, nossos conceitos de “natural” e “não-natural” não são tirados 
da Biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de “natural” é 
“de acordo com as intenções de Deus, que criou a natureza”. 

Mas a evolução tem muitos propósitos. Não existe um único ór-
gão no corpo humano que execute apenas o trabalho que seu protótipo 
executava quando apareceu pela primeira vez, há centenas de milhões 
de anos. A boca, por exemplo, surgiu porque os primeiros organis-

20 Deuteronômio, 22:28-29.
21 O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Questões 200 a 202.
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mos multicelulares precisavam de uma forma de levar nutrientes para 
o corpo. Ainda usamos a boca para isso, mas também a usamos para 
beijar e falar. Algum desses usos não é natural simplesmente porque 
nossos ancestrais vermiformes não faziam essas coisas com a boca há 
600 milhões de anos?

O mesmo conceito de multitarefas se aplica a nossos órgãos e 
comportamentos sexuais. O sexo evoluiu, a princípio, para procriação 
e rituais de galanteio, como uma forma de avaliar a adequação de um 
possível parceiro. O espírito Emmanuel é muito feliz em suas consi-
derações sobre o sexo, ao afirmar, categoricamente, “não proibição, 
mas, educação” (EMMANUEL, 1970). O benfeitor orienta-nos que o 
caminho para se dignificar a prática sexual é muito simples, não neces-
sitando de abstinência, mas do emprego digno, respeitando aos outros 
e a si mesmo. Com disciplina e controle, sem impulsos livres, mas res-
ponsabilidade. A aplicação do sexo é assunto pertinente à consciência 
de cada um.22

E no que diz respeito à homossexualidade, Emmanuel afirma que, 
é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação23, que através 
os milênios o Espírito passa por uma fileira imensa de existências, ora 
em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o 
que faz com que o fenômeno da bissexualidade seja mais ou menos 
pronunciado em quase todas as criaturas. Dessa forma, o indivíduo, 
no trânsito das experiências reencarnatórias, passará da experiência 
feminina para a masculina ou viceversa, e fatalmente demonstrará os 
traços de uma feminilidade anterior, caso anime um corpo masculi-
no; bem como manifestará os traços de uma masculinidade pregressa, 
caso anime um corpo feminino. 

Ditadura da magreza

Estamos vivenciando uma era de perseguição histérica aos quili-

22 Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, introdução.
23 Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Cap. 21.
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nhos a mais, buscando eliminá-los de nossa vida de qualquer forma 
em troca de massa magra, muitas vezes a custo de graves prejuízos à 
nossa própria saúde.

Retomando a tudo o que foi descrito anteriormente, não esque-
çamos de que, durante a maior parte de nossa existência na Terra, ou 
seja, de 2,5 milhões de anos atrás, com o aparecimento dos primeiros 
hominídeos, até a cerca de 10 mil anos atrás, vivemos como caçado-
res-coletores. Nessa fase de nossa existência, nossos corpos eram atlé-
ticos, preparados para atravessar grandes distâncias diariamente, con-
sumindo poucas calorias. Tanto homem, quanto a mulher, possuíam 
corpos magros, fortes e musculosos. 

E, após milhares e milhares de encarnações convivendo com esse 
padrão de beleza atlética, eis que o resgatamos novamente a partir do 
século XIX, após um breve período em que os quilinhos a mais fize-
ram um certo sucesso. Mas não há novidade alguma em resgatar ati-
tudes primitivas; afinal, não demonstramos, através da violência, das 
guerras e dos crimes, que, de certa forma, ainda conservamos a mesma 
maneira de pensarpor milênios e em certas áreas pouco evoluímos?

O progresso do Cristianismo fez ainda com que o padrão de ma-
greza fosse ainda mais valorizado. O hábito do jejum, baseado no re-
lato dos apóstolos de que Jesus havia ficado 40 dias sem alimento no 
deserto, santificou o hábito, sendo amplamente difundido entre as pri-
meiras comunidades cristãs. Surgiu, durante os primeiros séculos do 
Cristianismo, uma forte relação entre a magreza e a prática do jejum. 
Nesse aspecto firmou-se a crença de que as mulheres mais magras, em 
teoria, fossem consideradas “mais cristãs”, por jejuarem mais e, por-
tanto, mais confiáveis e abnegadas, tornando-as mais interessantes ao 
olhar masculino24.

Essa visão apenas se modificou muitos séculos depois, a partir 
da Idade Média, quando hábitos estéticos comuns entre as mulheres, 

24 Uma Breve História do Cristianismo, de Geoffrey Blainey. 
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como da depilação, foram considerados impuros, e a própria Igreja 
passou a relacionar as “gordurinhas” a mais nas silhuetas femininas –
principalmenteancas largas, seios fartos e barriga proeminente – com 
a pureza da maternidade, ao mesmo tempo em que se propagava in-
tensamente a imagem de Maria. Um olhar sobre as produções artísti-
cas medievais, passando pelo Renascimento e o período Barroco, re-
velam claramente esse “engordamento” da mulher25. Esse movimento 
que vimos surgir a partir do século XIX, que incentivou uma postura 
mais atlética da mulher, não tem nada de novo. É apenas o resgate de 
histórias muito mais antigas.

Considerações finais

A Antropologia é a ciência que tem como objeto o estudo sobre o 
homem e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo 
todas as suas dimensões. Pode-se afirmar que, há poucas décadas, a 
Antropologia conquistou seu lugar entre as ciências, sendo que inicial-
mente foi considerada como a história natural e física do homem e do 
seu processo evolutivo, no espaço e no tempo. A Antropologia, sendo 
a ciência da humanidade e da cultura, tem um campo de investigação 
extremamente vasto: abrange, no espaço, toda a terra habitada; no tem-
po, pelo menos 2 milhões de anos e todas as populações socialmente 
e devidamente organizadas. A cultura e a mitologia correspondem ao 
desejo do homem de conhecer a sua origem, ou produzem um modo 
de autoconhecimento que é a identidade, diferenciando os grupos em 
função de suas idiossincrasias e adaptação em ambientes distintos.

Se algum dia a Psicologia puder entender que aqueles seres 
humanos estudados pelos antropólogos somos nós mesmos, ainda 
vivos e acumulando experiências através das eras; ou mesmo a 
Antropologia entender que o objeto de seus estudos ancestrais na 

25 http://historiahoje.com/a-ditadura-da-magreza-lipofobia/. Último acesso em 13 de 
dezembro de 2018.



23511. A ACESTRALIDADE DOS MALES MORAIS

verdade ainda está aí, vivo e vibrante, aí sim a Ciência terá dado o 
passo definitivo para o real entendimento do ser humano e a causa de 
todos os seus problemas.
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Introdução

De acordo com Alsina (2009), a atividade jornalística deve ser 
vista como manifestação socialmente reconhecida e compar-
tilhada. Para tanto, e também para a compreensão da notícia 

como uma construção social da realidade, é preciso considerar que há 
um processo de institucionalização das práticas e dos papeis na vida 
cotidiana e a relação entre quem atua na construção discursiva e de 
quem aceita para si a realidade construída e difundida por meio da mí-
dia. A partir tanto dessa institucionalização como da relação entre as 
partes, o jornalismo contribui para a elaboração de sentido a respeito 
dos assuntos relativos à convivência social.

Esse processo de construção de sentido por parte da imprensa es-
teve presente no desenvolvimento do recente escândalo envolvendo o 
médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, defla-
grado em dezembro de 2018, após a divulgação de entrevistas de mu-
lheres que o acusavam de assédio sexual no programa Conversa com 
Bial1, da Rede Globo de Televisão. A produção do talk show ouviu dez 
denunciantes2 e veiculou os depoimentos de quatro vítimas – três bra-

1 Programa disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/7218772/>. Acesso em: 30 
jul. 2019.
2 Informações presentes na matéria “Os bastidores do programa que recebeu denúncias 
de abuso sexual contra João de Deus”. Disponível em: <https://gshow.globo.com/pro-
gramas/conversa-com-bial/noticia/os-bastidores-do-programa-que-recebeu-denuncias-
-de-abuso-sexual-contra-joao-de-deus.ghtml>. Acesso em: 30 jul. 2019.
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sileiras e uma holandesa que esteve presente no programa gravado – e 
uma estrangeira que, durante um tempo, levava visitantes à Casa Dom 
Inácio de Loyola, onde o médium atendia, em Abadiânia, e relatou ter 
presenciado uma cena de assédio. 

O episódio gerou o surgimento de mais de 500 denúncias, que não 
são o foco deste trabalho. A proposta da pesquisa aqui apresentada 
tem o intuito de compreender, por meio de análise discursiva, como 
o Espiritismo esteve presente na cobertura jornalística local, conside-
rando Goiás como ponto de referência, sobre o fato. A questão surgiu 
após a divulgação de uma nota oficial da Federação Espírita Brasilei-
ra sobre médiuns curadores, divulgada pouco após a consolidação do 
fato como escândalo, perspectiva adotada pelas instâncias midiáticas 
para além da limitação geográfica. 

 Apesar de não se identificar como espírita, assim como seu local 
de atendimento, a Casa de Dom Inácio de Loyola, o médium foi re-
lacionado à religião codificada por Allan Kardec em muitas matérias 
jornalísticas, como já ocorria antes – o que descreveu anteriormente, 
por exemplo, Rocha (2009) em suas pesquisas sobre a “transnacionali-
zação do movimento religioso de João de Deus e, por conseguinte, do 
espiritismo”. Por isso, considerou-se relevante entender os significados 
do discurso espírita que esteve presente em conteúdos jornalísticos so-
bre as denúncias contra o médium. Nesse intuito, foram considerados 
o programa Conversa com Bial do dia 7 de dezembro de 2018 e notí-
cias e reportagens do site de notícias G1, do jornal goiano O Popular e 
uma matéria da TV Serra Dourada sediada em Goiânia.

Papel do jornalismo

 “Os jornalistas têm a incumbência de recopilar os aconte-
cimentos e os temas importantes e dar-lhes sentido”, escreve Alsina 
(2009, p. 47). As tarefas citadas fazem parte do papel da imprensa en-
quanto transmissora da realidade social de importância pública, fun-
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ção que se compõe também pela prática de autolegitimação da própria 
mídia na busca por reforçar a sua função social e justificar a própria 
existência. Tal discurso de autolegitimação, como enfatiza Gomes 
(2009), segue o mesmo de décadas atrás apesar das mudanças pelas 
quais a própria prática jornalística tem passado de forma enfática des-
de a popularização da internet e de suas redes sociais digitais. 

 
Como se ainda estivéssemos dois dias antes das revoluções bur-
guesas, o jornalismo continua falando de opinião pública, liber-
dade de imprensa e de interesse público praticamente no mesmo 
sentido em que essas categorias eram usadas há duzentos anos. 
Parecem vozes de outro tempo e de outro jornalismo: o elogio da 
opinião pública, a afirmação do jornalismo como a única media-
ção confiável entre a esfera civil e o Estado, a função do jornalis-
mo adversário da esfera governamental, tudo isso se mantém no 
imaginário e no discurso por uma estranha e inquietante inércia 
discursiva. (GOMES, 2009, p. 76)

 Para além da crítica estabelecida, Gomes (2009) enfatiza ou-
tras características que poderiam contribuir no processo permanente 
de legitimação do jornalismo de forma mais adequada. Para ele, a cha-
ve está na mediação entre o indivíduo e o mundo, elemento, inclusive, 
presente na cobertura do Conversa com Bial sobre as denúncias de 
assédio sexual relacionadas ao médium João de Deus. As denúncias 
foram identificadas inicialmente no processo de apuração, em redes 
sociais digitais.

O jornalismo se apresenta na cena contemporânea como a 
instituição por excelência num tipo de mediação preciosa entre 
o indivíduo e o mundo, a mediação representada pelos quadros 
temporais de informação, dos quais crescentemente se depende 
para orientar escolhas, basear planejamentos, formar a própria 
opinião, montar perspectivas, selecionar pessoas, instituições e 
posições, formar afetos e disposições internas, construir sonhos e 
esperanças. (GOMES, 2009, p. 86-87)
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Entretanto, nas justificativas apresentadas pela comunicação do 
programa televisivo, mesclam-se características dos dois entendimen-
tos de autolegitimação apresentados por Gomes (2009). O compro-
misso com o ideal jornalístico de interesse público está presente no 
discurso de Pedro Bial apresentado na matéria “Os bastidores do pro-
grama que recebeu denúncias de abuso sexual contra João de Deus”, 
disponível no site GShow, da mesma Rede Globo de Televisão. Bial 
enfatiza a característica jornalística do trabalho apresentado sobre o 
caso em questão. 

Bial conta que seu histórico de jornalista foi fundamental na 
decisão de exibir o programa. “A maioria dos talk shows é apre-
sentada por comediantes, com uma pegada humorística. No Con-
versa, também fazemos programas com muito humor, mas não há 
como não refletir a formação do apresentador. A minha é jornalis-
ta. Um programa que procura refletir sobre a realidade e seus fatos 
não pode deixar de receber a verdade quando ela se apresenta. E a 
verdade bateu à nossa porta” (OS BASTIDORES, 2018).

O compromisso de dizer a verdade é parte intrínseca ao discurso 
de autolegitimação do jornalismo. “Não há notícia sobre a qual não 
se imponha legitimamente uma obrigação de veracidade; aliás, só é 
notícia um ato verbal que comporte uma pretensão de ser verdadei-
ro” (GOMES, 2009, p. 11).Kovach e Rosenstiel (2004, p. 22) também 
reforçam que “a primeira obrigação do jornalismo é com a verdade” e 
que “sua essência é a disciplina da verificação”. Os autores consideram 
que é justamente a disciplina da verificação é o que separa o jornalis-
mo do entretenimento, da propaganda, da literatura e da arte. 

Essa disciplina está representada no tom sério do programa apre-
sentado por Pedro Bial que se contrapõe ao estilo descontraído pró-
prio dos talk shows. A estrutura apresenta trabalha a próprio legiti-
mação em vários momentos ao mostrar o passo a passo da apuração 
desenvolvida. Algo que, inclusive, reforça o crédito de verdadedado 
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aos relatos das denunciantes contra João de Deus no Conversa com 
Bial justamente pela característica jornalística que é atribuída ao pro-
grama, em que os procedimentos de apuração e entrevista jornalísticas 
são apresentados. 

João de Deus

 As denúncias de assédio sexual e estupro ganharam proporção 
de escândalo não só pelo teor grave dos relatos, como também pela 
quantidade de mulheres que procuraram a justiça após a divulgação 
dos primeiros depoimentos no programa da TV Globo – foram mais 
de 300 vítimas ouvidas pelo Ministério Público do Estado de Goiás 
(MP-GO)3 até fevereiro de 2019 (segundo o jornal O Popular, em ma-
téria de julho de 2019, o total passa de 5004)5 – e pelo tempo de exis-
tência da estrutura de atendimento mediúnico de João de Deus e da 
prática criminosa – relatório do MP-GO indica que há relatos de abu-
so desde 19736 mesmo a sede no interior de Goiás tendo sido criada só 
três anos depois. 

A Casa de Dom Inácio foi fundada por ele em 1976, em Abadiâ-
nia, segundo informações do site da instituição. No mesmo espaço, há 

3 Disponível em: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/ministra-dos-direitos-huma-
nos-destaca-trabalho-da-forca-tarefa-do-mp-no-caso-joao-de-deus#.XUDwJfJKjIV>. 
Acesso em: 30 jul. 2019.
4 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/escrit%C3%B3rio-
-de-goi%C3%A2nia-assume-toda-a-defesa-de-jo%C3%A3o-de-deus-1.1849301>. 
Acesso em: 30 jul. 2019.
5 Segundo notícia do site G1, do dia 17 de dezembro, “o Ministério Público e a Polícia 
Civil informaram nesta segunda-feira (17) que receberam 506 relatos de mulheres que dizem 
ter sido abusadas por João de Deus, em Abadiânia”. Disponível em: <https://g1.globo.com/go/
goias/noticia/2018/12/17/forcas-tarefas-somam-mais-de-400-denuncias-contra-joao-de-deus-
-preveem-novo-depoimento-e-tambem-vao-apurar-lavagem-de-dinheiro.ghtml>. Acesso em: 
30 jul. 2019.
6 Relatório de força-tarefa do Ministério Público de Goiás disponível em: <http://www.
mpgo.mp.br/portal/arquivos/2019/02/21/19_42_45_507_Graficos_Caso_Joao_de_
deus.pdf>. Acesso em: 30 jul.2019.
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a explicação de que “mesmo seguindo os princípios da Doutrina Es-
pírita, a Casa funciona como hospital espiritual e templo ecumênico, 
onde todos são bem vindos, independentemente de suas convicções 
ou crenças religiosas”7. Na verdade, João de Deus, especificamente, 
nunca se identificou como espírita. Quando questionado a respeito, 
afirmava ser católico, como relata Rocha (2009).

Apesar da abertura a todas as religiões, o espiritismo é a reli-
gião enfatizada quando as pessoas perguntam sobre as práticas de 
cura da casa. Em entrevistas, o médium sempre afirma enfatica-
mente que não é espírita e sim católico (não obstante seu catolicis-
mo ser extremamente sincrético, combinando devoção de santos, 
espiritismo kardecista, umbanda e maçonaria). Possivelmen-
te João de Deus não se diz espírita porque os próprios espíritas 
rejeitam suas cirurgias mediúnicas, associando-as a misticismo, 
curandeirismo e ao chamado “baixo espiritismo” (Hess, 1991, pp. 
126-127). Pelo mesmo motivo, sua passagem pela umbanda tam-
bém não aparece em nenhuma publicação sobre o médium e nem 
é comentada na Casa. Entre os anos de 1978 e 1980, João de Deus 
foi babalorixá de tendas de umbanda no Maranhão e tinha como 
“santo de cabeça” Dom Inácio de Loyola. Sua insistência nas vesti-
mentas brancas para todos, em tirar os sapatos durante a corrente, 
tratamentos com banhos de cachoeira e de cristais, os quadros de 
Ramatis pendurados nas paredes da Casa e a primeira entidade 
que incorporou (Rei Salomão) atestam a grande influência que a 
umbanda, particularmente a linha do oriente, exerceu sobre o mé-
dium. Apesar de tantas influências, o kardecismo, visto no Brasil 
como “alto espiritismo” por sua associação com as classes médias, 
é a única religião mencionada em relação às práticas de cura da 
Casa de Dom Inácio (ROCHA, 2009, p. 577-578).

Apesar de não se identificar como espírita, João de Deus era figura 
conhecida pela mediunidade de cura e identificado, socialmente, com 

7 Disponível em: <http://joaodedeus.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=a-casa>. 
Acesso em: 30 jul. 2019.
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o espiritismo. Tanto que elementos espíritas são comuns em reporta-
gens (tanto anteriores como posteriores ao escândalo) que contam a 
história do médium ou elaboram o seu perfil. É o caso, por exemplo, 
de conteúdo publicado pelo site de notícias G1 no dia 10 de dezembro 
de 20188, na mesma semana em que foram ouvidas as denúncias no 
Conversa com Bial. A matéria “Conheça a história de João de Deus, o 
médium suspeito de abusar sexualmente de mulheres em Goiás” re-
lata que, na infância, após um episódio mediúnico, o personagem foi 
orientado por uma entidade a procurar um centro espírita.

A benção dada por Francisco Cândido Xavier, principal referên-
cia histórica do Espiritismo no Brasil, também é fato recorrente em re-
portagens sobre o assunto, retomado à época das primeiras entrevistas 
desencadearem o escândalo, no final de 20189. A história de João de 
Deus foi recontada várias vezes apresentando esses elementos, princi-
palmente a partir do momento em que os atendimentos em Abadiânia 
se tornaram conhecidos internacionalmente. Procurado por artistas, o 
ápice ocorreu em 2012, quando ele foi entrevistado por Oprah Win-
frey, apresentadora estadunidense10. Após as denúncias, ela retirou o 
vídeo da entrevista de seu canal no YouTube, mas não se manifestou a 
respeito. 

A relação com o Espiritismo está para além da construção jorna-
lística. Ela também aparece em pesquisas, como a de Rocha (2009), 

8 Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/12/10/conheca-a-his-
toria-de-joao-de-deus-o-medium-suspeito-de-abusar-sexualmente-de-mulheres-em-
-goias.ghtml>. Acesso em: 30 jul. 2019.
9 A matéria “Goiana diz que foi abusada sexualmente por João de Deus quando estava 
grávida, do G1 Goiás, traz a questão do apadrinhamento de Chico Xavier dando crédito 
ao jornal O Globo. Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/12/10/
goiana-diz-que-foi-abusada-sexualmente-por-joao-de-deus-quando-estava-gravida.
ghtml>. Acesso em: 30 jul. 2019.
10 ‘FOI UMA experiência muito forte’, diz Oprah sobre entrevista com médium. Dis-
ponível em: <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2012/03/foi-uma-experien-
cia-muito-forte-diz-oprah-sobre-entrevista-com-medium.html>. Acesso em: 30 jul. 
2019. 
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que aborda “a transnacionalização do movimento religioso de João 
de Deus e, por conseguinte, do espiritismo – a religião francesa que 
chegou ao Brasil em 1860 e que, ultimamente, tem se disseminado 
pelo mundo através dos imigrantes brasileiros e seguidores de João de 
Deus”. Em outro artigo, a autora considera, citando Hanegraaff (1998), 
que “a crença em entidades ou espíritos de luz, que são incorporados 
por médiuns como João de Deus e que ajudam a aprender as lições 
(e assim curar doenças cármicas), tendo como fim ‘o progresso espi-
ritual da humanidade’ é comum no espiritismo” (ROCHA, 2015, p. 
108-109). 

Mais específica, Dibo (2013, p. 69) escreve que “a Casa Dom Iná-
cio de Loyola é uma instituição de caridade sem fins lucrativos que se 
utiliza da doutrina espírita e tem por objetivo dar assistência física e 
espiritual no que diz respeito à doença”. Em sua dissertação de mestra-
do, Alves (2013) relata que durante pesquisa de campo em Abadiânia 
foi orientado várias vezes a “ler os livros de Allan Kardec” (p. 18) e 
considera que “embora se autodeclare, às vezes católico, outras vezes 
espírita, conceitos e métodos da Doutrina Espírita de Allan Kardec são 
por ele [João de Deus] compartilhados e aplicados em seus tratamen-
tos” (p. 8). 

Resposta espírita

É possível perceber que, apesar de não haver relação oficializada 
entre a casa de atendimentos mediúnicos de João de Deus em Aba-
diânia com o Espiritismo em sua vertente oficial, não havia esforço 
em refutá-la. Tanto popularmente, como no site da Casa Dom Inácio, 
quanto em pesquisas científicas, a relação entre a doutrina religiosa e 
o médium esteve socialmente presente durante os mais de 40 anos de 
atuação no interior de Goiás. Sem manifestações públicas anteriores 
a respeito, a Federação Espírita Brasileira (FEB) divulgou uma nota 
informativa em seu site após o surgimento das denúncias11 (Figura 1). 

11 Disponível em: <https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/feb-esclarece-sobre-
-atuacao-de-mediuns-curadores/>. Acesso: 30 jul. 2019.
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Figura 1. Imagem de nota divulgada em 18 de dezembro 

de 2018 pela FEB sobre médiuns curadores.

Contudo, a nota oficial divulgada em dezembro de 2018 não faz 
referência nem a João de Deus nem às vítimas. Não expressa um jul-
gamento nem solidariedade. Apresenta um afastamento de responsa-
bilidade em relação ao caso. Mesmo não havendo manifestação ou po-
sicionamento anterior sobre os “médiuns curadores”. Como hiperlink, 
o texto indica outra página para a leitura de uma mensagem aos mé-
diuns publicada originalmente no livro Emmanuel, psicografado por 
Francisco Cândido Xavier12, e postada em 8 de dezembro de 2018, um 
dia após a veiculação do programa Conversa com o Bial em que foram 
apresentadas as denúncias contra João de Deus. A mensagem versa 
sobre a abnegação e retidão que os médiuns devem apresentar, como 
um código de conduta mediúnico. Há indicações sobre a necessidade 

12 Disponível em: <https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/mensagem-aos-me-
diuns/>. Acesso: 30 jul. 2019.
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de ser exemplo, os perigos da mistificação e a importância de resistir 
às tentações.

Espiritismo no conteúdo jornalístico

Postura semelhante à da FEB foi adotada pela Federação Espírita 
do Estado de Goiás (Feego), por exemplo, em entrevista do presidente 
da entidade, Paulo César Ferreira dos Santos, à TV Serra Dourada13, 
em que o discurso de distanciamento se repete. O dirigente informa a 
orientação de criação de salas de estudo e não de tratamento espiritual. 
A reportagem ainda destaca que há em Goiás cerca de 600 casas espí-
ritas federadas. Também é destacado que a Casa Dom Inácio de Loyola 
não segue as diretrizes e não está ligada à federação. Contraditoria-
mente, o nome da matéria é “Federação Espírita de Goiás acompanha 
os casos de denúncias contra médiuns”. 

Na seção do Distrito Federal do site de notícias G1, o entrevistado 
foi o vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti. A matéria “‘João de 
Deus não é espírita’, diz Federação Espírita Brasileira”14, do dia 22 de 
dezembro de 2018, cita a nota oficial da entidade, aborda o aumen-
to da procura por informações junto à instituição a respeito do mé-
dium acusado e enfatiza o posicionamento de distanciamento com a 
negação de que a Casa de Abadiânia seja espírita. Por meio do uso 
de discurso indireto, o texto ainda destaca que, para Campetti, “o que 
ocorreu em Abadiânia (GO) é uma oportunidade que deve ser usada 
para esclarecer o papel de um médium”. Declaração que minimiza a 
gravidade das denúncias e demonstra falta de empatia com as vítimas.

Anterior ao esforço por distanciar-se o máximo possível do caso, 

13 Disponível em:<https://tvsd.com.br/video-on-demand/federacao-espirita-de-goias-
-acompanha-os-casos-de-denuncias-contra-mediuns/>. Acesso em 30 jul. 2019.
14 Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/22/joao-
-de-deus-nao-e-espirita-diz-federacao-espirita-brasileira.ghtml>. Acesso em: 30 jul. 
2019.
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referências à entidade federativa espírita aparecem presentes sem as 
explicações necessárias sobre a relação ou não relação do caso em 
questão com a doutrina religiosa. Na matéria “Casa onde o médium 
João de Deus atende vende água e remédios naturais para ajudar na 
cura de doenças”15, postada no G1 no dia 13 de dezembro de 2018, 
é explicado os procedimentos para aquisição de medicamentos no 
centro em Abadiânia e a justificativa da administração da casa para a 
cobrança financeira pelos remédios. Sem explicação do uso da fonte 
informativa, o texto também traz uma declaração do presidente da Fe-
deração Espírita do Estado de Goiás (Feego). 

A Federação Espírita Brasileira afirma que no espiritismo, 
nada deve ser cobrado. “Dentro do movimento espírita organi-
zado, não existe nenhuma estrutura que circula qualquer tipo de 
moeda. O nosso trabalho é exclusivamente de acolher e atender as 
pessoas e suas necessidades”, explicou o presidente da Federação 
Espírita do Estado de Goiás, Paulo César Ferreira (CASA ONDE, 
2018).

O esforço da instituição espírita para distanciar-se discursivamen-
te da Casa Dom Inácio de Loyola foi enfatizado posteriormente, com 
a divulgação da nota oficial da FEB. No jornal O Popular, veículo im-
presso tradicional em Goiás, a nota da FEB foi reproduzida na íntegra 
em notícia que teve o título “Federação Espírita Brasileira faz alerta 
sobre atendimento de médiuns”16. Em destaque no olho (subtítulo) 
da matéria está: “Instituição orienta que os atendimentos não devem 
ocorrer isoladamente”.

15 Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/12/13/casa-onde-me-
dium-joao-de-deus-atende-vende-agua-e-remedios-naturais-para-ajudar-na-cura-de-
-doencas.ghtml>. Acesso em: 30 jul. 2019.
16 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/federa%C3%A7%-
C3%A3o-esp%C3%ADrita-brasileira-faz-alerta-sobre-atendimento-de-m%C3%A-
9diuns-1.1680836>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
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É possível identificar ausência de apuração jornalística, que con-
sidera apenas a perspectiva oficial, sem questionar a que atendimen-
tos a instituição se refere e o porquê de o posicionamento contrário à 
postura de médiuns como João de Deus, este que atuava há mais de 
40 anos em Abadiânia – como destaca o próprio texto noticioso – só 
aparecer depois da difusão de reportagem sobre um escândalo da pro-
porção do apresentado.  

Em outra matéria, dessa vez uma entrevista em formato pingue-
-pongue com uma pessoa apresentada pela reportagem como “suposta 
vítima”, há nova referência ao Espiritismo17. Em uma das respostas da 
entrevistada, não identificada, ela conta que o médium tinha o hábito 
de colocar a mão dela na região genial dele e que, quando questionado 
pela vítima o porquê, João de Deus teria respondido que “no espiritis-
mo tinha trabalho daquele jeito”. Não há resposta do movimento espí-
rita, nem discussão a respeito de como o médium fazia uso da religião 
como argumento mesmo não se identificando como espírita. A nota 
oficial foi divulgada um dia depois da publicação desta matéria, sem 
relação entre uma e outra estabelecida. 

Uma matéria sobre a denúncia de uma filha de João de Deus18, 
que também teria sofrido abuso do médium, de dezembro de 2018, 
também apresenta indício semelhante. O texto diz que a filha “afirma 
que João de Deus utilizava da doutrina espírita para tentar justificar o 
relacionamento sexual com ela”. 

Em matéria mais recente, de maio de 2019, que tem o título “Por 
penas mais duras, Damares e Moro se reúnem com força-tarefa de 

17 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/fiquei-com-tan-
to-trauma-que-eu-casei-por-casar-diz-suposta-v%C3%ADtima-de-jo%C3%A3o-de-
-deus-1.1686956>. Acesso em: 30 jul. 2019.
18 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/devo%C3%A7%-
C3%A3o-resiste-a-den%C3%BAncias-contra-jo%C3%A3o-de-deus-1.1683352>. 
Acesso em: 30 jul. 2019.
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João de Deus”19, há outra referência à doutrina espírita. “João de Deus 
está preso desde o final de 2018, acusado de ter cometido crimes sexu-
ais durante as consultas no centro espírita que mantinha em Abadiâ-
nia”. O que mostra que, apesar da nota oficial da FEB, de dezembro de 
2018, não houve a desvinculação discursiva do médium em questão 
em relação ao Espiritismo para o veículo de imprensa.

Considerações finais

A partir da análise de nota oficial divulgada pela Federação Espí-
rita Brasileira (FEB), de reportagem veiculada pela TV Serra Dourada 
– em que o presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás (Fe-
ego) foi entrevistado – e de matérias jornalísticas publicadas nos sites 
do jornal O Popular e do G1, percebeu-se discurso de distanciamento 
intencionado pelas entidades espíritas. Contudo, a estratégia utilizada 
para se desvincular do médium denunciado e de suas práticas não se 
tornou efetiva, já que os veículos pesquisados permaneceram citando 
o espiritismo em matérias posteriores a respeito de João de Deus. 

Apesar do discurso oficial de afastamento, divulgado tanto pela 
Federação Espírita Brasileira (FEB) quanto pela Federação Espírita do 
Estado de Goiás (Feego), é possível perceber que não há, no discurso 
apresentado nos veículos de imprensa, a desvinculação real do mo-
vimento espírita em relação à figura de João de Deus enquanto mé-
dium.O não questionamento a respeito do silêncio sobre as práticas 
adotadas na Casa Dom Inácio de Loyola durante os mais de 40 anos 
de atividade se mostra um dos fatores que fragilizam o discurso con-
tra “médiuns curadores” das entidades oficiais espíritas – silêncio que 
pode ser questionado, inclusive, do próprio jornalismo.

A desatenção às vítimas nesse mesmo discurso, o espírita, tam-

19 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/por-penas-mais-du-
ras-damares-e-moro-se-re%C3%BAnem-com-for%C3%A7a-tarefa-de-jo%C3%A3o-
-de-deus-1.1791829>. Acesso em: 30 jul. 2019.
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bém contribui para o seu enfraquecimento, já que na nota oficial são 
citados termos como “caridade”, “auxílio aos necessitados” e “consolo”, 
entretanto não há aceno de solidariedade às mulheres que denunciam 
o médium. Também foi possível identificar que a postura de afasta-
mento, aliada à desatenção às vítimas no discurso oficial, contribui 
com o entendimento de que há culpa das denunciantes por procura-
rem atendimento não referendado pelas instituições oficiais espíritas.

A ideia de culpa das mulheres remete a estruturas ainda anteriores 
ao próprio Espiritismo enquanto religião e encontra berço na cultura 
cristã. Gimenez e Angelin (2017), por exemplo, citam elementos de 
documentos da Igreja Católica que de maneira indireta contribuem e 
legitimam, segundo as autoras, violências e abusos cometidos contra 
mulheres. “A ideia da culpa por suposta ausência de um comporta-
mento adequado por parte das mulheres materializa-se na atualida-
de brasileira diante da pesquisa do Ipea (...) sobre a Tolerância social 
contra a violência contra mulheres” (GIMENEZ; ANGELIN, 2017, p. 
249). 

Elas escrevem que, na pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) em 2013, 60% dos entrevistados afirma-
ram serem as mulheres as culpadas pelos índices elevados de violência 
sexual, devido a seu comportamento inadequado. Assim, é possível 
identificar no posicionamento oficial das entidades espíritas elementos 
estruturais de um discurso que reforça a responsabilização das mulhe-
res em casos como os descritos por denunciantes na cobertura jorna-
lística do caso João de Deus. Elementos que contradizem o discurso 
de solidariedade, caridade e empatia natural ao Espiritismo enquanto 
religião. 
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13.
AS DIFERENTES VISÕES DO
ESPIRITISMO SOBRE PESSOAS 
ÍNDIGO

Blender Barbosa de Oliveira1
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Segundo a obra “As crianças índigos”, de Carroll e Tober (1999), 
os índigos são crianças (pessoas) que demonstram atributos 
psicológicos pouco usuais para o padrão de comportamento 

atual e “aceitável”, como dificuldade em seguir ordem, tendências 
antissociais e timidez. “A escola é o local onde lhes é muito difícil 
socializar. Não respondem à disciplina” (CARROLL E TOBER, 1999, 
p. 5). Os autores acrescentam que cerca de 90% das crianças com 10 
anos de idade, em 1998, são índigos. Também defendem que esses 
indivíduos são dotados de empatia, amor pela natureza e podem ser 
inclinados para a tecnologia, além de serem extremamente sensíveis 
e intuitivos (CARROLL E TOBER, 1999).

José Manuel Moran (2003) defende que essa sensibilidade carac-
terística dos índigos consiste na captação de energias pessoais que 
podem ser vistas na forma de cores ou sentidas sinestesicamente. 
Moran (2003) afirma que a intuição representa um caminho funda-
mental para o conhecimento integrado, um conhecimento por co-
nexões rápidas, por processos de generalização a partir de poucas 
situações prévias. Para ele, a intuição não se opõe à razão, mas não 
segue exatamente os mesmos caminhos. “Está ligada à capacidade de 
relacionar mais livremente os dados, associar temas de forma inespe-
rada e aprender pela descoberta” (MORAN, 2007, p. 135).

Em 1982, a parapsicóloga Nancy Ann Tappe utilizou o termo 
“pessoa índigo” pela primeira vez em sua obra “Compreenda a sua 
vida através da cor”. Nancy é a pioneira a estudar o tema e elabo-
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rou um sistema para classificar os seres humanos de acordo com a 
suposta cor da sua aura, em um processo sinestésico. Tappe (1982) 
concluiu que toda pessoa possui uma cor na sua aura em função da 
sua personalidade e interesses. No caso das pessoas índigo, suas au-
ras são vistas nas cores anil ou azul índigo, levando o mesmo nome 
a essas pessoas índigo. De acordo com a autora, as auras dessa cor 
começaram a aparecer em suas pesquisas na década de 1980 em pes-
soas nascidas a partir dos anos 1960.

Já segundo Bonvento (2013), índigo é um termo utilizado para 
se referir a pessoas que a parapsicologia acredita serem seres huma-
nos evoluídos e especiais. Essas pessoas, segundo ele, são caracteriza-
das por senso de afetividade, espiritualidade, justiça, excentricidade 
e tendência à militância política e social. Podem ser extremamente 
agitadas, com dificuldades em manter a atenção, concentração ou 
calma. Para o autor, essas pessoas não conseguem seguir regras ou 
disciplina severa, não aceitam o “não”, discutem e resistem à autori-
dade.

 
Estas crianças [índigos] são geralmente classificadas como 

possuidoras de habilidades sociais mais refinadas, maior sensi-
bilidade, desenvolvimento profundo de questões ético-morais e 
portariam personalidades peculiares que possibilitariam facil-
mente sua identificação relativamente a outras crianças. (BON-
VENTO, 2013, p. 1)

 
Moran (2007) defende que fenômenos como esses, no caso dos 

índigos, não só são possíveis, mas existem e colocam em evidência 
uma questão essencial: o conhecimento mais profundo, paranormal 
(além do normal), não depende de estudo, nem de avanços na edu-
cação formal. Para ele, quanto mais se avança no conhecimento in-
telectual, normalmente, se reduzem as possibilidades de percepção 
extra-sensorial, pelo preconceito que o racionalismo tem em rela-
ção a esses fenômenos, no caso da teoria índigo aplica-se facilmente. 
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Mas ainda assim, para o autor, existem pessoas nas universidades 
que buscam por esse tipo de conhecimento, porém não se expõem 
por medo de não serem compreendidas (MORAN, 2007).

 Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo investi-
gar como essas pessoas intituladas índigos são consideradas dentro 
do cenário espírita, por meio de entrevistas de profundidade e tam-
bém análise de material bibliográfico. Para este fim, foram entrevis-
tadas nove pessoas. Dos entrevistados, um é representante da Fede-
ração Espírita Brasileira (FEB), outro é representante da Associação 
Brasileira de Pedagogia Espírita (ABPE), cinco são representantes 
religiosos – catolicismo, protestantismo, universalismo, umbanda, 
candomblé – e seis pessoas se intitulam índigo. Dos seis índigos, qua-
tro tiveram ao menos um contato com o espiritismo. 

Índigos e o espiritismo

Este trabalho tem como objetivo responder a seguinte ques-
tão problema: quais são as diferentes visões do Espiritismo acerca 
do tema índigo? Frente à questão, inicia-se esta análise com a opi-
nião de Divaldo Franco, um médium, orador e palestrante espíri-
ta responsável por boa parte da disseminação de informação so-
bre o espiritismo no Brasil. Ele é um dos pioneiros a trazer para o 
país a teoria dos índigos. Em uma palestra disponível no YouTube 

, o médium afirmou que a Terra, desde 1972,  recebe a energia celeste 
de uma estrela chamada Alcione. Devido a essa energia, seres espi-
rituais vieram para o planeta para iniciar o que ele chama de Nova 
Era. Ele diz que esse termo é descrito por Allan Kardec no livro A 
Gênese (1868), justificando a teoria índigo de acordo com os escritos 
espíritas. 

 Para o médium Divaldo Franco, ainda na mesma palestra, 
os índigos seriam esses espíritos vindos de outro lugar para abalar as 
estruturas sistêmicas dos terráqueos. Segundo ele, a Terra passou a 
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receber espíritos desenvolvidos espiritualmente, mas não necessaria-
mente evoluídos do ponto de vista moral, neste momento. 

Desde 1972, estudiosos começaram a observar certa mu-
dança na estrutura sociopedagógica da vida infantil. Começa-
ram a notar que as crianças desses períodos apresentavam sín-
dromes estranhas, habilidades especiais, certa forma de rebeldia, 
temperamento estranho e não adaptado às exigências do habitat 
natural. Depois de largos estudos, essas crianças foram classifica-
das como portadoras do déficit de atenção ou déficit de atenção 
e hiperatividade. E, para classificar, os educadores e psicólogos 
disseram que tratam-se de crianças rebeldes, agressivas. Crian-
ças que não se submetem a qualquer orientação se impostas (DI-
VALDO, 2010).

 No entanto, há grupos espíritas que são contrários à associa-
ção entre o tema e o espiritismo. Este é o caso da Associação Brasilei-
ra de Pedagogia Espírita (ABPE), que publicou, em 2007, um boletim 

 em homenagem aos 150 anos da obra O Livro dos Espíritos (1857), 
de Allan Kardec. No documento, a entidade faz uma crítica ao con-
ceito das crianças índigo discutido na obra The Indigo Children: The 
New Kids Have Arrived (1999), de Lee Carroll e Jon Tobber. 

De acordo com o boletim, o assunto se trata de um modismo 
comercial, divulgado por instituições e lideranças ligadas a sei-
tas espíritas norte-americanas. Desta visão, a ideia de crianças ín-
digo vai totalmente contra o que é pregado pela doutrina espírita 
kardecista. No kardecismo, segundo o editorial, é pregado o pro-
gresso moral e de uma geração com o sentimento inato para fazer 
o “bem”, habilidade de resolver conflitos, paciência, solidariedade e 
tolerância. Mas as crianças índigos descritas na obra de Lee Carroll 
, que é baseada em Nancy Ann Tappe (1982), são revoltadas, agressivas e  
prepotentes. 
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Figura 1. Imagem da primeira página 

do boletim especial da ABPE 
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Em outro artigo publicado no site a Casa do Espiritismo1, “ín-
digo” é o termo utilizado para descrever crianças (e adultos) que a 
parapsicologia acredita serem especiais. Segundo o site, essas pes-
soas são caracterizadas por enorme sensibilidade e afetividade, senso 
espiritual e excentricidade. Também podem ser extremamente agi-
tadas, com dificuldades em manter a atenção, concentração ou cal-
ma. Não conseguem seguir regras ou disciplina severa, não aceitam 
“não”, discutem e resistem à autoridade. 

Os defensores dessa crença, de acordo com o site, afirmam que 
os “índigos” constituem uma nova geração de pessoas com habilida-
des especiais e que têm por objetivo a implantação de uma Nova Era 
na humanidade. “Estas crianças são geralmente classificadas como 
possuidoras de habilidades sociais mais refinadas, maior sensibilida-
de, desenvolvimento profundo de questões ético-morais e portariam 
personalidades peculiares que possibilitariam facilmente sua iden-
tificação relativamente a outras crianças”, apresenta o texto do site. 

Outro ponto defendido no mesmo texto da Casa do Espiritismo 
é que espíritos superiores, como a ideia dos índigos, distinguem-se 
dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade 
de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. 
O portal aponta que se as crianças índigo, por seu comportamen-
to muitas vezes questionável, podem ser encaixadas na categoria 
de espíritos de maior evolução intelectual, mas sem extraordinárias 
conquistas morais, então conclui-se que elas precisam de disciplina 
e de assistência psicológica e melhor qualidade na estrutura familiar, 
“além de amor, bons exemplos, cuidados espirituais e tudo o mais 
que um pai deve fazer”, apresenta o site.  

  O artigo defende também que alguns pais e terapeutas caem 
no equívoco de orgulharem-se por estar diante de uma suposta crian-
ça índigo e usarem desse diagnóstico como desculpa para abrir mão 

1 CRIANÇAS ÍNDIGO. [S. l.], [S. D.]. Disponível em: http://www.acasadoespiritismo.
com.br/indigo/criancas%20indigo.htm. Acesso em: 1 set. 2018.
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de disciplina, ordem, correção e educação. Pontua também que os 
pais acreditam que seu filho é um ser superior, que desdenha o com-
portamento e os valores sociais, desta forma, muitos acabam distor-
cendo os fatos. “Pais e educadores, sem fazer concessões à vaidade ou 
a opiniões apressadas, devem analisar que método é mais adequado a 
cada criança, a fim de educá-la, atender suas necessidades espirituais 
e envolvê-la em clima de amor e segurança”, defende. 

Ainda segundo o site, há textos em “Obras Póstumas” e em “A 
Gênese”, o que colabora com a visão de Divaldo, ambos de Allan Kar-
dec, sobre a nova geração que habitará a Terra. Desta forma, a tese 
das crianças índigo, dentro da doutrina espírita, é possível, mas per-
manece em controvérsia. De acordo com o texto, é necessário muito 
discernimento para que não seja classificada qualquer criança ques-
tionadora como exemplo de uma categoria de espírito superior. “A 
ciência, particularmente a psicologia, não estudou suficientemente o 
assunto para definir com total segurança quem é esse tipo de criança 
e qual seria a metodologia adequada para lidar com tais espíritos. 
Dessa forma, a análise de cada caso, sem exageros, é um cuidado 
essencial”, aponta. 

Com base nessas pontuações, nota-se que a opinião sobre o tema 
dentro do espiritismo é divergente. Têm-se duas linhas de visões: a 
primeira é a visão espírita que desacredita a teoria índigo, baseando-
-se apenas nos escritos de Allan Kardec; a segunda é uma linha espí-
rita que entende o fato como sendo um mistério possível e aplicável, 
mas também baseando-se nos escritos de Allan Kardec. 

Segundo o coordenador da área mediúnica da Federação Espí-
rita Brasileira (FEB), Jacobson Santana Trovão2, o espiritismo não 
reconhece o termo “índigo”, mas acredita na ideia de espíritos evo-
luídos. No entanto, essa evolução espiritual é determinada pelo grau 
de bondade e de ações em prol da sociedade que essa pessoa irá de-

2 Em entrevista ao autor.
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sempenhar. Este pensamento, segundo ele, não se trata da visão do 
espiritismo isoladamente, mas sim da visão de Allan Kardec quanto 
ao tema. “Todo posicionamento da FEB se resume na busca e iden-
tificação de Allan Kardec sobre os eventos da vida. Não podemos 
dissociar uma coisa da outra. O pensamento da doutrina espírita é o 
pensamento institucional” (TROVÃO, 2018). Para o espírita, é pos-
sível identificar esses espíritos evoluídos que estariam nascendo para 
colaborar com o planeta por meio de suas manifestações naturais 
para o bem. 

O que caracteriza esses espíritos que vêm para colaborar 
com esse processo do planeta, não seria uma habilidade para 
as artes, cultural, mas uma habilidade moral. Esse grupo que se 
identifica como índigo, para que ele seja reconhecido naquele 
grupo de espíritos que vêm auxiliar no progresso do planeta, o 
bem nele terá que ser identificado, não apenas habilidades ou 
percepções sensoriais. Agora, será que os índigos, esse grupo, se-
rão aqueles que trarão a melhoria para o planeta? Se neles forem 
identificados o bem, as qualidades morais, serão sim. Caso não, 
ainda teremos outras pessoas que nascerão com essas qualidades 
(TROVÃO, 2018).

No entanto, segundo o representante da FEB, a doutrina entende 
que há uma identificação, hoje, de pessoas que estão percebendo em 
si determinados potenciais diferentes das demais pessoas, que teriam 
essa classificação como índigo. Para ele, os potenciais da alma vão se 
manifestando nas pessoas das diferentes formas. A alma, segundo 
Jacobson, renasce com condições para as artes, por exemplo. 

Trovão pontua ainda que Allan Kardec faz uma citação muito 
interessante no livro “A Gênese” de uma nova geração que daria um 
grande impulso ao planeta causando, inclusive, uma transformação 
que conduziria os seres humanos de uma categoria em que o mal 
sobrepõe o bem para o progresso espiritual. Além disso, para o re-
presentante da FEB, há alguns exemplos de espíritos evoluídos que 
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nasceram na Terra e isso é percebido pelos diferentes contextos nos 
quais se inseriram e pelo legado de bondade e caridade que deixa-
ram: Gandhi, Madre Tereza de Calcutá e Chico Xavier. 

“Acredito que, daqui para diante, outros espíritos da mesma 
categoria estarão renascendo em grande grupo trazendo e esti-
mulando os outros para melhoria. A questão é que muitas vezes 
o bem não chama tanta atenção quanto o mal. Essas pessoas não 
são facilmente identificadas pela grande mídia, não estão em 
evidência. Até porque, não é esse o compromisso delas e muitas 
vezes trabalham no anonimato. Mas já vemos desde cedo espí-
ritos missionários que são totalmente diferentes dos ambientes 
onde nasceram e acabam interferindo. Isso pode ser no ambiente 
familiar, como em uma cidade ou país (TROVÃO, 2018).

Jacobson Trovão também pondera que essas pessoas intituladas 
índigos não podem ser consideradas evoluídas simplesmente por 
se destacarem intelectualmente. Para ele, a nova geração, segundo 
Allan Kardec, se distingue por inteligência e razão geralmente pre-
coces juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, 
o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento inte-
rior. No entanto, o representante da FEB posiciona-se que se a pes-
soa tiver só inteligência e razão precoce isso não a distingue da nova 
geração. Seria o sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas 
a distingui-la. A pessoa já traz naturalmente a percepção de Deus, 
de imortalidade da alma, mesmo que ela expresse isso em diferentes 
religiões. 

Já Maurício Zanolili, coordenador de Projetos da Universidade 
Livre Pampédia, um projeto da Associação Brasileira de Pedagogia 
Espírita (ABPE), afirma que a teoria dos índigos não tem relação 
com os ensinamentos espíritas. “A posição da FEB sobre o assunto 
não é a posição do espiritismo. É apenas a posição da FEB. Na nossa 
compreensão, não existem crianças índigo. Essas ideias foram im-
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portadas de seitas norte-americanas para o movimento espírita bra-
sileiro”, diz3. 

Pessoas índigo

 Para este trabalho foram entrevistadas seis pessoas que se con-
sideram índigos, sendo eles: Alexandre Wahbe, Éricka Ortiz, Angé-
lica Sabatine, Tamires Rodrigues, Lucas de Freitas e Robson Costa. 
Durante as conversas, foi possível perceber que essas pessoas não são 
religiosas, no sentido de seguir uma doutrinação convencional. To-
dos os seis optaram por movimentos de fé independentes e espiri-
tualistas. Segundo seus depoimentos, eles não se veem representados 
por religiões dogmáticas, como o cristianismo, por exemplo. 

Alexandre Wahbe, de 41 anos, e Éricka Ortiz, de 28 anos, não 
citam o Espiritismo como religião que já seguiram ou seguem. Outra 
índigo a opinar é Angélica Sabatine, de 34 anos. Ela revela que não 
segue uma doutrina específica, mas une vários ensinamentos, de vá-
rias religiões e, assim, constrói os seus próprios princípios espirituais 
e, consequentemente, de vida. “Não tenho religião, mas acredito bas-
tante na parte da espiritualidade, Kardec, umbanda e candomblé”, 
afirma.

O professor Robson Costa, de 38 anos, cresceu em uma família 
espiritualista. Seus pais eram inclinados a religiões como umbanda 
e Rosacruz, mas também já fez tratamentos em centros kardecistas. 
Atualmente, se diz espiritualista, acredita na concepção de Deus 
como força maior e de Jesus como líder espiritual da Terra. “Tenho 
apreço pelo espiritualismo, mas não gosto de seguir religião, para 
ter liberdade de pensamento”, diz. Já Lucas de Freitas, de 28 anos, se 
considera universalista. No entanto, sua mãe sempre foi espírita kar-
decista e cresceu nesse meio, mas é iniciado na umbanda e também 

3 Em entrevista ao autor. 
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se dedica ao xamanismo. 
 Tamires Rodrigues, de 31 anos, também é universalista e 

conta que recebeu, quando criança, uma educação católica, mas já 
teve contato com a doutrina kardecista, onde se descobriu como mé-
dium. Também já visitou a Igreja Evangélica Universal e centros es-
piritualistas como o Centro de Umbanda Pai Joaquim de Angola e o 
Centro Espírita Ramatis, onde se identificou mais com as práticas do 
local. A jovem revela que no início de sua carreira como advogada 
passou por um processo de extrema mediunidade e que isso quase 
afetou seu desempenho. 

“Eu era uma esponja. A energia boa chegava, mas a má também. 
Conheci pessoas vampiras que sugavam minhas energias e não me 
dava conta, não sabia. Depois, eu comecei esse despertar da cons-
ciência e aprendi a ter essa blindagem áurica para que não aconteces-
se isso”, diz. Quanto à mediunidade, o coordenador nacional da área 
mediúnica do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira (FEB), Jacobson Santana Trovão, explica que se trata de 
um fenômeno inerente da natureza humana. Para ele, toda percep-
ção extra-sensorial que o homem tem, como a intuição, é mediuni-
dade. No entanto, outras religiões se referenciam ao fenômeno por 
outros termos. 

Tamires revela que sua mediunidade sempre foi latente desde 
criança, mas foi entender melhor o que era depois de adulta. “Mui-
tas vezes eu acordo como se eu tivesse caindo de um despenhadei-
ro. Estou dormindo e, de repente, caio na cama. Descobri que isso é 
porque a gente sai do corpo, que são viagens astrais que fazemos e 
na hora de voltar não conseguimos encaixar direitinho. Tenho isso 
desde criança e, às vezes, eu ficava com medo porque não sabia o que 
era”, finaliza. 

 No que se refere a esses episódios, como o mencionado e vi-
venciado por Tamires, a psicóloga Natália Viana diz que nem todo 
índigo tem esse tipo de manifestação. “O índigo não necessariamen-
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te é um paranormal, muitos deles não têm nenhuma manifestação 
mediúnica. A capacidade deles é muito mais terrena. Ele tem uma 
capacidade mental, estratégica, de compreender que as coisas podem 
ser melhores”, explica.

Religiões

O último Censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)4 foi realizado em 2010 e apontou que os evangé-
licos são 22,2% da população brasileira. Os católicos representavam 
64,6%. Os espíritas somaram 2%. Umbanda e candomblé registra-
ram 0,3%. E 8% dos brasileiros declararam não pertencer a nenhuma 
religião. Os outros 2,9% são de pessoas que se declararam de outras 
religiões – judaísmo, islamismo, hinduísmo, espiritualismo, budis-
mo, testemunha de Jeová, religiões indígenas e esotéricos, entre ou-
tros – ou não souberam responder. 

 Unindo os depoimentos dos entrevistados com os dados 
apresentados, é possível concluir que três dos seis índigos são uni-
versalistas e frequentadores do universalismo e três consideram que 
não seguem nenhuma religião específica. Os universalistas enqua-
dram-se na categoria “outras religiões”, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Já os outros três poderiam se encaixar 
na categoria “sem religião”. Dos seis, quatro passaram pela umbanda. 
Quatro deles tiveram ao menos um contato direto com o kardecismo 
e quatro tiveram contato indireto.

Apesar de parecer que a teoria dos índigos é um assunto sem 
ligação religiosa direta, há duas religiões que consideram o assunto, 
estudam, amparam e o incluem na pauta. Este é o caso do univer-

4 CENSO 2010: número de católicos cai e aumenta o de evangélicos, espíritas e sem 
religião. [S. l.], 29 jun. 2012. Disponível em: Https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-
-censo.html?busca=1&id=3&idnoticia=2170&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-au-
menta-evangelicos-espiritas-sem-religiao&view=noticia. Acesso em: 22 mar. 2019.



26713. AS DIFERENTES VISÕES DO  ESPIRITISMO SOBRE PESSOAS ÍNDIGO

salismo e da umbanda. Além das duas religiões, representantes de 
catolicismo, protestantismo e candomblé afirmaram que a teoria ín-
digo é ligada, exclusivamente, ao espiritismo, apesar de essa não ser 
a realidade, de fato.

Os índigos estão presentes no universalismo. Além de ser uma 
das diretoras do Universo Consciência Cristal Arco-Íris (Uccai), 
Gislaine Regis também desempenha a função de “canal” no centro, 
que na doutrina universalista é um grau mais elevado de médium. 
Segundo ela, o local realiza trabalhos com índigos, por meio de gru-
pos de estudo, atendimento espiritual e oferecendo cursos de cunho 
holístico.

Por meio das entrevistas, Gislaine Regis e Alexandre Wahbe, en-
quanto representantes do Universalismo, apresentam duas teorias da 
temática índigo. Na visão de Gislaine, os índigos são espíritos mais 
evoluídos para enfrentar as adversidades da vida, mas que precisam 
de amparo emocional, muito ligada a uma das ideias do espiritismo. 
Já Alexandre Wahbe apresenta que qualquer pessoa pode vir a se tor-
nar índigo se trabalhar a espiritualidade, o que vai totalmente contra 
as duas vertentes do espiritismo. 

 Outra religião que entende sobre a pauta índigo e os ajuda 
no processo de autoconhecimento é a umbanda – uma religião bra-
sileira que une elementos de candomblé, catolicismo e espiritismo. 
Luis Fernando Alves da Silva, de 57 anos, desempenha a função de 
coordenador de conhecimento do Centro Espiritualista de Umbanda 
Pai Joaquim de Angola, em Goiânia. Ele é responsável por cuidar da 
qualificação e aprimoramento dos novos médiuns.  Segundo ele, a 
umbanda vê os índigos como espíritos que vieram para a Terra com 
a missão de ajudar as pessoas no processo evolutivo, concordando 
com ideia de Divaldo Franco.

Já o pioneiro berço das religiões cristãs, o catolicismo nega qual-
quer resquício e ensinamento de cunho místico e vê a espiritualidade 
de forma diferente de outras religiões. Quanto à teoria dos índigos, 
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o padre Welinton Silva, missionário da Congregação do Santíssimo 
Redentor e diretor da Rádio Difusora, em Goiânia, diz, por inter-
médio do responsável pela comunicação do Grupo Redentorista Ir-
mão Diego Joaquim, que o tema não faz parte da fé cristã católica. 
Desta forma, segundo ele, não há teologia desenvolvida em cima da 
realidade dos índigos, sendo um tema, segundo ele, muito restrito à 
doutrina espírita, que não é conhecido pela tradição judaico-cristã.

O protestantismo e o catolicismo possuem diferenças gritantes, 
inclusive na forma de ver a teoria índigo. É assim que afirma a pas-
tora da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis Maritsa 
Capanema Andrade. Ela concorda, em certos aspectos, com a visão 
católica, mas principalmente na inexistência de espíritos evoluídos, 
como diz uma das vertentes do espiritismo. Para Maritsa, a religião 
evangélica não vê essas pessoas como espíritos evoluídos, mas ela 
apresenta que cada pessoa tem uma missão em prol de algo maior 
na sociedade e para Deus. Baseado nos exemplos da pastora, a teoria 
dos índigos seria possível, mas abordada de forma diferente e des-
considerando o fator místico. “De época em época, Deus tem levan-
tado pessoas com dons especiais. Tem levantado muitas vidas para 
estar abençoando e fazendo seu reino crescer nesta Terra. Fazendo 
pessoas serem melhores”, ressalta.

 Outro representante religioso ouvido no desenvolvimento 
desta pesquisa sobre o assunto foi o Babalorixá Marcelo Ty Oyá. Se-
gundo ele, o candomblé é um culto trazido da África pelos negros 
e voltado às forças da natureza, mas hoje já têm adeptos de todas as 
raças. Quanto aos índigos, Marcelo esclarece que a religião não tem 
nenhum estudo ou conhecimento acerca do assunto. “Acho que pode 
ter [relação com a religião] indiretamente por terem uma maior 
sensibilidade e perspectiva espirituais além de nós. Na realidade, o 
Candomblé cultua as forças da natureza como a água, terra, fogo e 
ar. Essa questão de espíritos evoluídos para mudar a sociedade se 
engloba mais ao kardecismo [ou espiritismo]”, pondera Marcelo. 
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Considerações finais

Conclui-se então que a teoria índigo, dentro do movimento es-
pírita, é vista de diferentes formas. As duas vertentes utilizam os es-
critos de Allan Kardec para justificar ou refutar a teoria. Ou seja, 
interpretação. Outro ponto encontrado é que os representantes de 
catolicismo, protestantismo e candomblé afirmam que a teoria de ín-
digos, enquanto espíritos evoluídos, está relacionada ao espiritismo. 

A visão do Espiritismo, portanto, se torna um processo de en-
tendimento cíclico, com refutações e sem unanimidade e sempre 
pautada na interpretação dos escritos de Allan Kardec sobre a te-
mática. Apesar de que, nas obras, especificamente, não são citados 
índigos, apenas a ideia de espíritos evoluídos, que podem ser ou não 
os chamados índigos.
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