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Apresentação

A coletânea Ciência, Espiritismo e Sociedade chega a 
seu terceiro volume com a publicação dos textos es-
critos a partir de estudos debatidos no 3º Fórum de 

Pesquisa Filosófica e Social sobre o Espiritismo, realizado nos 
dias 22 e 23 de outubro de 2020. Neste ano, o Fórum inte-
grou a programação do X Congresso Internacional de Ciências 
da Religião da PUC-GO, abrangendo estudos sobre Espiritis-
mo, Espiritualismo e Espiritualidades. 

Esta coletânea é uma iniciativa da Associação Espírita de 
Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (Aephus) e do Gru-
po de Pesquisa Interdisciplinar sobre o Espiritualismo Brasi-
leiro e Internacional (Interespírito/PUC-GO). O objetivo é 
desenvolver e incentivar a pesquisa espírita e sobre o espiritis-
mo, tomando como base as teorias e metodologias ofertadas 
pelas ciências contemporâneas. Assim, os textos se dirigem 
tanto ao público espírita, quanto ao público acadêmico inte-
ressado no assunto.

Para contribuir com o fluxo da leitura, foram organizadas 
quatro sessões temáticas. Os quatro primeiros textos discu-
tem Noções do Espiritismo e do Espiritualismo. Luiz Signates 
apresenta um ensaio crítico sobre as formas contemporâneas 
de religiosidade e espiritualidade que podem ser compreendi-
das pelo conceito de espiritualismo. Elias Moraes contextuali-
za a controvérsia entre espiritualismo e materialismo ao longo 
da história do pensamento ocidental, enquanto oferta indica-
tivos dos desafios e da atualidade dessa discussão nos chama-



dos fenômenos da consciência. Em seguida Juliano Pimenta 
Fagundes realiza um intercâmbio entre Antropologia e Espiri-
tismo, texto construído a partir das pesquisas que realizou e 
que deram origem à obra Causa e Origem dos Nossos Males. 
Alexandre Giffoni Junior propõe uma releitura epistemoló-
gica e metodológica do trabalho de Allan Kardec na codifica-
ção do espiritismo por meio dos pressupostos do pensamento 
complexo e da transdisciplinaridade.

Na segunda sessão foram organizadas duas Análises de 
Discurso tendo o espiritismo como objeto central. Na pri-
meira delas, Ângela Moraes aponta e discute as estratégias de 
produção do discurso da verdade no espiritismo, contrapondo 
a noção de verdade positivista. Já Célia Arribas analisa as con-
trovérsias do discurso religioso espírita sobre gênero e sexua-
lidade, a partir das disputas entre posições políticas progres-
sistas e conservadoras de intelectuais, médiuns e instituições 
espíritas.

A terceira sessão traz três Estudos do Imaginário, abran-
gendo diferentes locus da construção simbólica do espiritis-
mo. Por meio da literatura comparada, Gismair Martins Tei-
xeira e Maria do Socorro Pereira Lima buscaram compreender 
uma performance cultural na relação poética entre Bernardo 
Élis, Chico Xavier/Castro Alves e Cora Coralina. O segundo 
estudo, assinado por Marcos Meigre, perscruta as dimensões 
narrativa e estilística das telenovelas espíritas, sobretudo nos 
sentidos produzidos sobre morte e temporalidade. Por fim, 
João Damasio explora as relações imagéticas dos museus espí-
ritas, localizando-as entre o resgate de registros históricos da 
doutrina e o desafio que as imagens revelam em uma religião 
das letras.



Os dois trabalhos agrupados na quarta e última sessão di-
zem respeito ao âmbito das Práticas. Primeiro, Naile Braffo 
Conde apresenta um quadro geral sobre a prática do espiri-
tismo em Cuba e aprofunda-se sobre sua principal vertente 
no país, o chamado “espiritismo cruzado”, que se relaciona 
com as religiosidades de origem africana e com o catolicismo. 
Depois, João Paulo Godoy relata a experiência da pedagogia 
espírita na Sociedade Espírita Trabalho e Esperança (SETE), 
buscando evidenciar a convergência com a prática pedagógica 
pioneira de Eurípedes Barsanulfo no Colégio Allan Kardec.

Como se pode notar, os trabalhos aqui reunidos são oriun-
dos de diversas áreas de conhecimento, como Ciências da Re-
ligião, Filosofia, Sociologia, Comunicação e Educação. Essa é 
uma característica comemorada nos três volumes já organiza-
dos sob o título de Ciência, Espiritismo e Sociedade. É desejo 
da Aephus que esses textos sejam lidos, criticados e debatidos 
por espíritas, acadêmicos e interessados no assunto, de modo 
a servirem de referência para a sequência das pesquisas nessa 
interface.

Os organizadores
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Resumo

 Este é um ensaio analítico-crítico das diferentes con-
ceituações das formas de religiosidade e espiritualidade que 
emergiram nas sociedades contemporâneas e que, nas últimas 
décadas, têm recebido as denominações de “new age” ou “no-
vas religiosidades” ou, ainda, “novas espiritualidades”. Pro-
põe-se, como alternativa definidora desse campo de estudos, 
o conceito de “espiritualismo”, já utilizado em outras épocas, 
para denominar essas correntes religiosas e para-religiosas, as-
sumindo elementos específicos delas.

Introdução

O estudo das religiosidades contemporâneas tem 
exigido cada vez mais dos teóricos e pesquisa-
dores, em termos da compreensão de uma ar-

ticulação cultural religiosa que tem se tornado extremamente 
complexa e multifacetada. Conceitos e categorias de análise 
buscam descrever um quadro fragmentado e difuso, que se 
conecta com sentidos culturais vários de modo dinâmico e im-
permanente, e geralmente fracassam nesse propósito. Embora 
seja epistemologicamente normal que a realidade sempre ul-
trapasse as redes teóricas que buscam explicá-las, alguns qua-
dros religiosos contemporâneos, pela dinamicidade de suas 
transformações, parecem levar ao limite essa desarticulação.
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Este trabalho busca se inserir num dos núcleos desse de-
safio. Trata-se de um texto crítico-analítico, mas com aberta 
finalidade propositiva, no sentido de enfrentar um conjunto 
de nomenclaturas e definições de articulações religiosas, es-
pecialmente, mas não apenas brasileiras, e colocar em pauta a 
discussão de uma noção específica, que possa abranger algo do 
que tem sido denominado, de forma indefinida, como “novas 
religiosidades” ou “movimento New Age”, além de várias ou-
tras denominações.

Evidentemente, toda pretensão guarda consigo um po-
tencial de despretensão. De modo algum pretende-se ter 
resolvido o problema conceitual, até por reconhecer que as 
religiosidades em estudo são, de fato, complexas e multifa-
cetadas, e qualquer tentativa definidora de seus conteúdos e 
práticas sempre deixará algum resto categorial, alguma sobra 
em termos de elementos específicos não entrevistos, capaz de 
organizar contestações pertinentes, especialmente se inseridas 
por pesquisas empíricas. Não há realidade surpreendida pela 
pesquisa que não encontre faltas e falhas nas descrições teóri-
cas que adredemente buscaram descrevê-las ou categorizá-las.

Para este problema, este trabalho considera-se prepara-
do, pois não há possibilidade nem interesse de se escapar à 
efemeridade decorrente da dinâmica do conhecimento que 
prossiga indagando e buscando os elementos ainda não perce-
bidos, dos objetos sobre os quais se debruça. O que se quer, 
neste texto, é mais contribuir para questionar e, se possível, 
superar algumas indefinições, muito em voga nas pesquisas 
sobre as religiosidades contemporâneas, do que estabelecer 
marcos teóricos definitivos ou sequer consolidados.

Assim, iniciaremos o debate sobre o problema das defi-
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nições, para, em seguida, efetuarmos o percurso propositivo, 
voltado, enfim, tanto para a exposição rápida da rede de des-
cobertas que temos feito, quanto para a orientação de pesqui-
sa a que esse raciocínio nos leva. 

Marcos teóricos são pouco definidores

O quadro das religiosidades recentes, surgidas ao longo 
do século 20 e ainda em crescimento ao longo do século 21, 
emergiu com características específicas, que têm atormenta-
do a cabeça dos estudiosos. Uma delas, talvez a mais expres-
siva – porquanto reiterada por praticamente todos os autores 
– é a pluralidade, palavra aqui definida como uma combinação 
entre multiplicidade, isto é, uma quantidade grande de esco-
las, denominações e tendências, e variedade, ou seja, a grande 
diferença qualitativa entre elas. Diferentes das denominações 
do tronco cristão-evangélico, sobretudo o neopentecostal, que 
são muito mais múltiplas do que qualitativamente variadas, 
as filosofias e religiosidades a que nos referimos são efetiva-
mente plurais, pois, aparentemente, não se unem sequer pelas 
propostas teológicas. A variedade delas chega ao ponto de per-
correrem o largo espectro que vai do religioso ao não-religioso.

Referimo-nos aos chamados “novos movimentos reli-
giosos”, que, nas literaturas sociológica, antropológica e de 
ciências da religião, também recebeu a denominação de “mo-
vimento New Age” ou “Nova Era”. Como é de conhecimen-
to estabelecido, em vista de uma tradição de estudos que já 
remonta há quase 40 anos, a expressão “Nova Era” remete às 
expectativas milenaristas de que, com a virada do milênio, a 
Humanidade estaria passando da “Era de Peixes” para a “Era 
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de Aquário”, no mapa astronômico zodiacal. O termo teria 
sido implantado por Alice Baley, uma evangélica inglesa con-
vertida em teosofista, para referir-se à transformação vindou-
ra, dentro da tradição fundada por Helena Bravatski, fundado-
ra da Teosofia, e que, no contexto do espiritualismo europeu 
da virada do século 19 para o século 20, buscou formular uma 
reconciliação da fé cristã com as tradições orientais, introdu-
zindo suas próprias interpretações sobre a astrologia esotérica 
(MAGLIOCCO, 2014).

Embora a noção da Era de Aquário tenha sido mais re-
mota, os autores principais localizam o “Movimento New 
Age” como algo mais recente, tendo emergido no contexto da 
contracultura dos anos 1960-1970, momento em que a deno-
minação “Nova Era” ganhou grande popularidade na Europa 
e nos EUA, como conceito que abrangia uma ampla gama de 
crenças e práticas “alternativas” orientadas para a transforma-
ção da sociedade ocidental (HANEGRAAF, 2005). A ideia 
é de que a Humanidade estaria passando da Era de Peixes, 
iniciada pelo cristianismo, para a Era de Aquário, na qual pas-
saria a viver em harmonia com as leis cósmicas do Universo 
(GUERRIERO, 2016).

Entretanto, a escatologia não é o único traço definidor 
dessa corrente de ideias e práticas, havendo claros indicativos 
de que, apesar do sucesso midiático da denominação, em vá-
rios casos não é nem mesmo o principal. Hanegraaff admite 
que a expectativa milenarista é o movimento “New Age” ape-
nas no “sentido estrito”, sendo o “sentido amplo” o foco no 
presente imediato e em modos de vida alternativos, no con-
texto da contracultura californiana (HANEGRAAFF, 2015; 
GUERRIERO et alli, 2016). 
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Mas os próprios “newagers” recusam essa denominação 
(POSSAMAI, 2001). É possível que aqui, neste grupo, não 
haja um único pesquisador ou militante que admita enquadrar 
seus estudos ou sua militância nesse padrão.

Daí que, a partir dos anos 1990, alguns autores interna-
cionais e brasileiros passaram a denominar essa vertente como 
sendo a das “novas religiosidades”, “novas espiritualidades” 
(POSSAMAI, 2019) ou das “religões pós-modernas”. 

Essas denominações tentam abranger práticas e crenças 
de pessoas que buscam uma conexão mais próxima com o di-
vino e/ou o sobrenatural, com um grau de autonomia dentro 
ou fora de grupos religiosos. A autoridade espiritual estaria 
dentro de si, estaria na experiência pessoal, e uniriam, de al-
guma forma, características das religiões populares (que se ca-
racterizam por se articular fora das religiões institucionaliza-
das) e as religiosidades místicas (de caráter individualista e de 
alguma sorte intelectual, que se oporiam às religiões oficiais). 
Sacralização do profano e profanização do sagrado. E, isso 
tudo, num processo social chamado de “gentrificação”, isto é, 
de transformação do espaço religioso com a saída de grupos de 
baixa renda e entrada de grupos de alta renda.

O problema não está tanto nas descrições e caracteriza-
ções dos elementos que conformam essas espiritualidades, e 
sim no conceito, que é, como é fácil perceber, muito pouco 
definidor do que tratam essas correntes religiosas. Nenhum 
destes conceitos é definidor ou suficiente:

• A noção de “new age”, relacionada ao espiritualismo 
norte-americano, centra a caracterização dessa religiosi-
dade na escatologia das eras e do progresso, e não é isso 
o que principalmente as caracteriza;
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• A ideia de “novas religiosidades” é igualmente pouco 
definidora e vem sendo utilizada desde o final dos anos 
1980, razão pela qual, chamadas sempre de “novas”, 
mesmo após três ou mais décadas, não se sabe bem o 
que são;
• Há referências também a “religiões pós-modernas”, 
pouco diferente da de “novas religiosidades”, pois a 
noção de pós-modernidade também é difusa e pouco 
esclarecedora, uma vez que diz respeito em filosofia à 
negação da própria razão, sem que algo não irracional 
seja colocado no lugar – no mais das vezes, evoca-se uma 
unidade mística, mas desejável do que real, dentro de 
uma pluralidade indefinida, em que quase tudo valha, 
embora permeada por alguns mitos específicos, nem 
sempre explicitados;
• Muito mais recentemente, infundiu-se o termo “novas 
espiritualidades”, para referir-se a práticas espiritualis-
tas resistentes às condições institucionais das religiões 
tradicionais, que igualmente recusamos neste trabalho 
não somente por instaurar, uma vez mais, a adjetivação 
do “novo” como pretexto ou fuga de uma exigência de-
finidora mais específica, mas também porque a indivi-
dualização da pertença ou a desterritorialização dessas 
práticas constitui apenas uma de suas características, e 
que é compartilhada por outras, não menos importantes 
e que, nos termos deste trabalho, perfazem um conjun-
to que, plural e fragmentário nos detalhes dogmáticos 
e rituais, possuem alguns sentidos específicos comuns 
bastante interessantes.
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A quem servem os conceitos vagos e frágeis? Segundo 
Carlette e King (2005), “ser vago é importante para ser ade-
quado ao consumo”. Numa sociedade de consumo, “espiritua-
lidade” pode significar o que você quiser, desde que venda... 
Essa vertente consumista do espiritualismo contemporâneo é 
algo muito interessante de se pesquisar, mas também deve ser 
percebida de um ponto de vista crítico.

Espiritualismo, o conceito

É uma noção específica de “espírito” e a recente 
emergência do conceito de “espiritualidade” que demarca 
esse tipo de religiosidade, prolífera e muito relevante para a 
religiosidade brasileira do século 20 para cá.

Espiritualidade e espiritualismo não são termos novos. 
Remonta da Antiguidade a noção de “spiritus” (em latim 
“sopro da vida”), ou, no Evangelho de João, o termo grego 
“pneuma” (em sentido bíblico, a vida no espírito de Deus, 
em oposição à vida carnal – não ainda a dicotomia espírito/
corpo e sim a oposição entre disciplina do espírito e conten-
ção dos desejos da carne). É no helenismo cristão que vai se 
consolidar a ideia de oposição espírito/matéria. Os gnósticos 
separarão o reino espiritual do mundo material, e Orígenes, a 
partir de suas interpretações bíblicas, traçará os três níveis de 
interpretação: corpo, alma (vida da alma, psiquê) e espírito 
(no sentido alegórico: verdades universais e atemporais, “espí-
rito e não letra”). Paulatinamente, esse significado tornou-se 
corpo/mente/espírito, e este último no sentido de “interno”, 
“dentro” do indivíduo.

No século XVIII, especialmente na França (spiritualité) e 
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na Inglaterra (spirituality), dão-se os passos mais significativos 
para a privatização da experiência religiosa: religião como 
consciência individual e experiência de vida. No lugar da 
Igreja, a consciência individual. No século XIX, essas noções 
se convertem em experiência social significativa. Emergem 
as diversas correntes do espiritismo – racionalista na França 
e empirista na Inglaterra – e ganham popularidade até nos 
Estados Unidos. Uma nova dicotomia: espiritualismo versus 
materialismo.

No final do século XIX e início do século XX, as ondas 
migratórias vindas da Índia, Tibete, China e Japão, despertam 
o interesse dos europeus pelas filosofias e religiões orientais, 
que se articulam ao espiritualismo existente para dar nasci-
mento a correntes como a Teosofia, de Ane Besant, a Antro-
posofia, de Rudolf Steiner e a diferentes formas de religiosi-
dade que se multiplicam e ganham aspectos novos, adaptados 
às realidades sociais e culturais dos diferentes países onde 
emergem.

Embora vejamos emergências específicas nos países da 
América Latina, é o Brasil o grande berço dessas formas reli-
giosas, sincréticas, porém profundamente originais. Em todas 
elas, a noção do espírito individual, da interiorização de sen-
tidos do divino e do sagrado e a gentrificação. Apenas a um-
banda e algumas formas de religiosidade negra se mantiveram 
vinculadas às camadas baixas, submetidas a um regime forte 
de rejeição e diferenciação (sobretudo no movimento espíri-
ta, onde nasceu), com toda certeza por razões de preconceito 
racial.

O espiritismo é a vertente mais importante e o berço 



171. ESPIRITUALISMO: CONCEITO E PERSPECTIVAS DE PESQUISA VISANDO UMA 
TRADIÇÃO DE CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

da religiosidade brasileira nessa questão. É talvez a única que 
comporta a ideia de religião de massas, pois efetua uma nego-
ciação de sentidos entre as religiões tradicionais instituciona-
lizadas e essa vertente mais amiudada, fragmentada e pouco 
acessível às camadas baixas da sociedade brasileira.

Mas, podemos incluir também as formas de adequação 
teológica e prática das religiosidades orientais, que emergiram 
com as migrações do período de industrialização (a partir dos 
anos 1940), ancoradas igualmente na noção de um espírito 
que sobrevive individualmente ao corpo e cumpre uma traje-
tória evolutiva e iluminadora, dependente da subjetivação es-
piritual e, em geral, das práticas caritativas e harmonizadoras 
em relação ao próximo.

Essa noção de espírito ganha, na várias religiosidades que 
emergem, elementos que negociam com a desigualdade eco-
nômica e social brasileira, pelo desenvolvimento de práticas 
terapêuticas, inicialmente articuladas com uma mediunidade 
de atendimento homeopático e aconselhamento (algumas ra-
ras vezes até de cirurgias espirituais), mas, em seguida, paula-
tinamente articuladas com noções como auto-ajuda, auto-cura 
e, claro, tratamentos espirituais, para os quais a postura subje-
tiva adequada aparece como cada vez mais fundamental para 
a obtenção dos resultados esperados.

E, junto à noção de espírito, é um individualismo radical, 
com quase completa ausência de leitura social ou política da 
realidade, o que torna essas religiosidades sob medida para as 
classes média e alta do Brasil, que se pretendem “de bem” e 
generosas, mas fazem questão de manter as desigualdades so-
ciais e os privilégios, como modo de distinção social.
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Considerações finais

Este trabalho constitui uma versão preliminar de todo 
um programa de estudos voltado para a caracterização do 
espiritualismo com um conceito guarda-chuva voltado para 
sugerir o diálogo entre os pesquisadores das diferentes de-
nominações e tradições espirituais que advém das correntes 
místicas e esotéricas, institucionalizadas ou não, ao longo das 
idades moderna e contemporânea.

Dentro desse contexto, sugere-se como elementos espe-
cíficos do espiritualismo a existência, diferenciada conforme 
a tradição ou denominação, das seguintes características hipo-
téticas: a noção de “espírito” como elemento essencial do ser, 
nos marcos de um individualismo radical, às vezes resistente 
a processos de institucionalização e infenso ao debate social 
e político, mas de índole altamente conservadora; psicologis-
mo evolutivo; a codificação de teologias plurais em regime de 
diálogo seletivo e reinterpretativo com noções filosóficas e 
científicas; práticas de ritos mediúnicos de transe, êxtase e/
ou possessão específicos, voltados à orientação doutrinária e 
a terapêuticas espirituais; uma escatologia evolucionista que 
busca ancoramento em metáforas naturalistas; e uma grande 
fragmentação identitária e denominacional.

O conjunto dessas características constitui, sem dúvida, 
sintomas de um processo mais amplo, de caráter histórico e 
social, na modernidade tardia e no capitalismo de consumo 
contemporâneo. A hipótese central, a ser aprofundada em tra-
balhos posteriores, é a de que, de modo semelhante ao reco-
nhecimento, feito por Max Weber, do protestantismo como 



191. ESPIRITUALISMO: CONCEITO E PERSPECTIVAS DE PESQUISA VISANDO UMA 
TRADIÇÃO DE CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

o espírito do capitalismo – o de produção, naturalmente –, o 
espiritualismo, em seu caráter profundamente individualista, 
fragmentário, volitivo, plural e gentrificado, parece ser o es-
pírito do capitalismo de consumo, em vigor nos dias de hoje.
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Resumo
 
Desde Platão e Aristóteles que permanece a velha 

controvérsia: é a alma, ou espírito, que anima o corpo e 
lhe dá a vida ou a vida é apenas uma consequência de um 
determinado arranjo biológico? Platão defendia a primeira 
hipótese, enquanto Aristóteles, seu aluno, defendia a segunda. 
Mais de dois mil anos se passaram e inúmeros filósofos e 
cientistas alimentaram essa controvérsia, de um ou do outro 
lado do front. E como anda essa questão ainda hoje?

Introdução

Se para o Espiritismo a existência da alma ou espírito é 
uma verdade suficientemente comprovada por Allan 
Kardec e por diversos outros pesquisadores do século 

XIX, no meio científico e filosófico a questão não é tão simples. 
Ainda hoje existe uma grande controvérsia em torno do que é 
chamado atualmente de consciência, que é mais ou menos o 
que os filósofos antigos chamavam de “alma”. Discute-se ainda 
hoje se a consciência seria a causa do fenômeno da vida ou se 
ela seria apenas um epifenômeno da organização fisiológica.

Essa controvérsia remonta à Grécia Antiga, quando 
Platão imaginava um mundo ideal independente do mundo 
sensível da matéria, de onde as almas ou espíritos viriam 
para animar os seres vivos. Seu discípulo Aristóteles não via 
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sentido em considerar nas suas perquirições algo que não fosse 
objetivo, como a matéria, que era observável. Mesmo assim, 
diante do fenômeno da vida, viu-se obrigado a recorrer a uma 
abstração, o “princípio vital”, para justificar a animação de que 
a matéria se mostra dotada quando viva. Mas ele o fez sem 
ceder à hipótese de Platão, que admitia a anterioridade da 
existência da alma. Para Aristóteles, a alma surgia com a vida, 
animada pelo “princípio vital”, e extinguia-se com a morte. 
Nem o mestre conseguiu convencer o seu discípulo e nem 
o discípulo conseguiu convencer o seu mestre a respeito das 
suas teses.2

O resultado é que ao longo de mais de dois milênios 
essas duas vertentes de pensamento se mantiveram intactas e, 
mesmo com as fartas pesquisas levadas a efeito por diversos 
pesquisadores ao longo da segunda metade do século XIX e 
até ao final do século XX, não se chegou a um consenso no 
meio científico a respeito dessa questão.

A tese materialista ao longo da história

Ao longo de todo o período de dominação católica a tese 
materialista foi silenciada à força. A leitura de textos como os 
de Maquiavel, Thomas Hobbes e de Spinoza deixam claro que 
nem todos concordavam com as teses de Tomás de Aquino 
que, na sua Summa Theologiae, defendia a existência da alma, 
naquele mesmo sentido atribuído por Platão, como algo que 
daria vida e sustentação ao corpo biológico. Como essa ideia 

2 A divergência entre o pensamento de Sócrates e Platão é facilmente verificável 
pela comparação entre as abordagens do assunto em A República, de Platão e De 
Ânima, de Aristóteles.
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quase sempre andou atrelada à ideia da existência de Deus, 
muitos desses filósofos desconversavam a esse respeito para 
não morrerem nas fogueiras da Inquisição, que era a instância 
final para qualquer definição mais séria a respeito da verdade.

Com o Iluminismo a liberdade de expressão ganhou 
espaço, e essas ideias – ou dúvidas – passaram a ser livremente 
explicitadas, tornando possível a um filósofo estruturar o 
seu pensamento sem necessariamente afirmar-se crente 
ou incrédulo quanto à ideia de um deus criador e de uma 
consciência que fosse independente da organização material. 
É assim que pensadores como David Hume puderam afirmar 
que essas questões são do domínio da fé, e que toda e qualquer 
elucubração filosófica deveria assentar-se, como já havia 
proposto Aristóteles, sobre bases materiais verificáveis. Mas 
isso não impedia que, por outro lado, Voltaire definisse Deus 
como o “Geômetra Eterno” sem que isso lhe retirasse pontos 
na sua classificação como filósofo.

Uma das virtudes do Iluminismo foi romper com as 
amarras impostas pela crença e permitir a livre expressão do 
pensamento, qualquer que fosse a sua direção. A dúvida, até 
então entendida como heresia, ganhou status de filosofia.

Atualmente as modernas tecnologias de mapeamento 
do cérebro, como a ressonância magnética, tem possibilitado 
estudar o que acontece nas diversas regiões desse órgão de 
uma maneira nunca antes imaginada. Da associação dessas 
tecnologias com os estudos realizados pelos bioquímicos a 
respeito da atuação de hormônios e enzimas tem sido possível 
aos pesquisadores analisar não apenas a estrutura do cérebro, 
mas até mesmo o seu funcionamento, permitindo-lhes 
conhecer melhor o modo como se formam os diferentes tipos 
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de memória, as regiões onde se manifestam o medo, a alegria, 
o prazer, a imaginação e o êxtase.

Com base nesses estudos têm-se fortalecido a tese de 
que a inteligência, as emoções e os sentimentos seriam apenas 
um resultado especial de determinadas reações eletroquímicas 
que ocorrem no interior das estruturas biológicas do sistema 
nervoso, das quais derivariam todos os prodígios humanos 
em termos de criatividade, ludicidade, lógica e até mesmo 
sonhos, emoções, esperanças e, por que não, amor e ódio. 
Essas reações eletroquímicas seriam o que teria garantido 
a vida no planeta ao longo dos últimos 1,4 bilhão de anos 
e tornado o ser humano capaz de vasculhar a imensidão do 
universo, construir celulares, carros e veículos espaciais, 
estabelecer a agricultura, mapear o interior do corpo humano 
e decifrar as mais ínfimas partículas do mundo subatômico, 
além de compor as mais belas peças de sensibilidade musical e 
os mais lindos poemas da literatura. Para esses pesquisadores, 
a compreensão do funcionamento do corpo humano torna 
desnecessária a existência de uma alma, ou espírito; tudo se 
explica pelas prodigiosas combinações de matéria e energia 
que, ao final são uma só e a mesma coisa segundo a famosa 
equação de Einstein, E=mc².

As origens do fenômeno da vida

Assim como ocorreu com Platão e seu discípulo 
Aristóteles, que não conseguiram chegar a um entendimento 
a respeito da origem da vida, também o mundo da ciência 
e da filosofia modernas continuou dividido entre essas duas 
correntes de explicação: é uma alma preexistente que faz surgir 
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o fenômeno da vida ou ela resulta apenas de uma disposição 
especial da matéria? Nos domínios da religião a solução era 
bem mais simples: para tudo aquilo que as respostas do senso 
comum não alcançavam, criava-se a figura de Deus como 
explicação final para todas as questões. Deus seria a “causa 
primeira de todas as coisas”. Mas essa resposta não atendia 
aos rigores demonstrativos da ciência e da filosofia; não havia 
como demonstrar objetivamente que Deus seria essa causa 
primeira, como pretendiam Tomás de Aquino, René Descartes 
e Jean Jacques Rousseau, em quem Allan Kardec se inspirou 
no seu esforço de apresentar o que ele entendia serem as mais 
que suficientes “provas da existência de Deus”. Se aquelas 
provas eram suficientes para o seu propósito doutrinário, elas 
não explicavam suficientemente para o nível de exigência 
dos filósofos racionalistas e menos ainda para o rigor da 
ciência materialista que se estruturava, finalmente livre dos 
constrangimentos da religião.3

Foi em meio a essa controvérsia que emergiu no meio 
científico uma indagação parecida, agora com relação a um 
processo bem mais simples, mas que o antecede: que arranjo 
especial da matéria teria sido capaz de produzir pela primeira 
vez o singular efeito chamado “vida”? Aleksandr Ivanovich 
Oparin, um biólogo e bioquímico russo, postulou a teoria da 
“sopa primitiva”, uma solução de misturas orgânicas formada 
ao acaso na Terra primitiva, da qual teria decorrido algum 
arranjo e alguma forma de relacionamento entre as moléculas 
que, sob determinada temperatura, deve ter originado a vida. 
Mais ou menos em paralelo com esses estudos o geneticista e 

3 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Questões 4 a 9. Ed. FEB, Rio de Janeiro/RJ 
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biólogo britânico J.B.S. Haldane postulava que alguma reação 
enzimática poderia ter dado origem ao fenômeno da vida 
no planeta Terra, que depois teria se espalhado por todo o 
planeta, evoluindo ao longo dos milênios para essa riqueza e 
complexidade que conhecemos hoje.

No ano de 1953 o bioquímico estadunidense Stanley 
Lloyd Myller publicou os resultados de experimentos realizados 
sob a supervisão do químico Harold Clayton Urey, no qual ele 
reproduziu exatamente as condições propostas por Oparin e 
Haldane para testar a possibilidade de obter, mediante aquelas 
condições, células orgânicas. Em um recipiente contendo 
uma mistura de hidrogênio, água, metano e amônia, mantida 
sob uma temperatura que reproduzia as condições da Terra 
primitiva, ele disparou descargas elétricas semelhantes aos 
raios atmosféricos, do que resultaram moléculas de glicina e 
alanina, duas das espécies mais simples de aminoácidos. Eles 
entenderam que isso confirmava as teses de Oparin e Haldane, 
e que essa poderia ser mesmo a origem da vida na Terra.

Mais recentemente, em 2007, o geneticista Craig Venter 
publicou um artigo no qual ele afirma ter conseguido dar um 
passo bem mais ousado, que seria a produção da primeira 
bactéria projetada mediante a ajuda de um computador. Trata-
se de uma versão artificial da bactéria Mycoplasma mycoides, 
responsável por causar uma determinada enfermidade em 
bovinos. De fato ele não produziu a célula, propriamente 
dita, mas conseguiu produzir uma versão modificada do 
DNA e implantá-lo em uma bactéria Mycoplasma capricolum 
cujo genoma foi suprimido. Com o novo genoma a bactéria 
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modificada foi capaz de nutrir-se e até mesmo de reproduzir-
se.4

Esses experimentos têm fortalecido no meio científico 
a tese da sopa primordial, que afirma ter a vida se originado a 
partir de algum evento circunstancial em um passado distante 
do planeta Terra, e que ao longo dos milênios ela teria se 
desenvolvido e aprimorado até chegar ao ponto em que hoje 
estamos: o homo sapiens sapiens. Isso fortaleceria também 
a tese segundo a qual a consciência não seria mais que um 
epifenômeno das funções fisiológicas.

Mas pode-se indagar: esses experimentos são realmente 
suficientes para uma conclusão tão abrangente? Os crentes 
dirão que eles apontam um caminho e representam 
algumas evidências, enquanto os céticos observarão que no 
experimento de Urey e Myller o que eles produziram foi 
apenas um aminoácido, que está longe de ser uma célula viva, 
capaz de nutrir-se, reproduzir-se, ou demonstrar qualquer 
processo vital evidente. Mesmo no experimento de Craig 
Venter foi necessário implantar o DNA modificado em uma 
célula preexistente e o grande feito foi conseguir que ela se 
mantivesse viva com um genoma artificialmente alterado, 
o que não deixa de ser extraordinário, mas insuficiente 
para afirmar ter sido possível gerar vida a partir de matéria 
inanimada.5

4 Venter, J. Craig et all. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemicaly 
Synthesized Genome. Science Express, 2010, disponível em https://science.scien-
cemag.org/content/sci/early/2010/05/20/science.1190719.full.pdf
5 Nogueira, Salvador e Garatooni, Bruno. Vida Artificial. Revista Super Interessan-
te de 12 ago 2010, disponível em: https://super.abril.com.br/blog/bruno-garatto-
ni/cientistas-criam-vida-artificial/
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Ante o indecifrável mundo da psiquê humana

Do outro lado do front, outros pesquisadores têm 
procurado ampliar a compreensão de fenômenos que se dão 
no nível da mente dos seres humanos, e que têm desafiado 
médicos, psicólogos e psiquiatras a encontrarem modelos 
explicativos suficientes para auxiliarem seus pacientes a lidarem 
com situações não habituais que costumam causar transtornos 
e sofrimentos. Na área da medicina muitos pacientes que 
passam por experiências de ressuscitação cardiopulmonar têm 
relatado visões, sensações auditivas e sensoriais inexplicáveis 
frente ao quadro clínico que apresentavam quando isto se deu. 
Mesmo sem oxigenação do cérebro esses pacientes relatam 
terem percebido a atuação da equipe médica a partir de 
perspectivas incompatíveis com os seus órgãos sensoriais, como 
visões a partir do teto, de outros ângulos ou mesmo de fora da 
sala de cirurgia, como se estivessem separados do seu corpo 
biológico. Na grande maioria dos casos esses pacientes passam 
a apresentar mudanças significativas de comportamento, 
marcado, sobretudo, por um forte componente místico, 
necessitando de atendimento psicológico para auxiliá-los a 
se ajustarem à realidade e ao novo modo de se relacionarem 
com seus familiares, que nem sempre compreendem essa 
transformação.6

Dentre as variadas explicações para o fenômeno 
destacou-se a do psiquiatra e pesquisador da Universidade 
de Nevada, nos EUA, Dr. Raymond Moody, que deu a esses 
fenômenos o nome de “EQM – Experiências de quase-morte”. 

6 Moody, Raymond A. Vida Depois da Vida. Ed. Nórdica, Rio de Janeiro/RJ, 1979.
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No grande número de casos por ele estudados os relatos dos 
pacientes eram muito variados e incluíam, além da percepção 
de eventos ocorridos a partir de locais não acessíveis aos 
seus órgãos sensoriais, outros relatos que apontavam para 
uma consciência independente do organismo fisiológico. 
Eram cegos que descreviam com exatidão algumas cenas 
do momento em que se achavam clinicamente “mortos”; 
pessoas que afirmavam ter encontrado familiares mortos há 
anos; crianças que relatavam terem sido assistidas por pessoas 
desconhecidas e que, investigadas em seguida, descobriu-
se tratar de pessoas já falecidas, dentre outros. Atualmente 
esses fenômenos continuam sendo estudados na Universidade 
de Southampton, em Londres, pelo médico especialista em 
ressuscitação cardiopulmonar Sam Parnia para quem a clássica 
explicação de alucinação não é suficiente. Referência nessa área 
de pesquisa, ele dirige hoje o Projeto de Consciência Humana, 
desenvolvido pela universidade onde atua, e pesquisa possíveis 
evidências de que a consciência humana possa mesmo atuar 
de modo independente do corpo fisiológico.7

Outra linha de pesquisas, agora na área da Psicologia 
Clínica, deriva das experiências do Dr. Morris Netherton e 
da Dra. Edit Fiori que, de modo independente, vivenciaram 
a experiência de regredir alguns pacientes, mediante hipnose, 
ao momento em que se achavam ainda no útero materno. Esta 
é uma prática comum em psicoterapia e tem por objetivo a 
solução de determinados conflitos enraizados no passado. 
Só que, em alguns casos, eles perceberam que os pacientes 
relatavam situações e experiências anteriores à fase uterina, 

7 Parnia, Sam et all. Aware-Awareness During Ressuscitation -  a Prospectivy Study. 
Epub 2014 Oct 7
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e que pareciam referir-se a uma espécie de “vida anterior”. 
Avançando na investigação desses quadros eles puderam 
identificar as causas dos traumas que estavam tratando nessas 
aparentes “vidas anteriores”, o que os levou a inaugurar um 
método de tratamento que passou a ser chamado de TVP – 
Terapia de Vidas Passadas. Esse método é hoje largamente 
aplicado por psicólogos e psiquiatras, independentemente 
de acreditarem ou não na possibilidade de outras vidas e na 
existência de uma alma, ou consciência extracorpórea.8

Experiências muito semelhantes são narradas pelo 
psiquiatra Joel Whitton, professor emérito da Universidade 
de Toronto, no Canadá, que relata sua experiência no 
atendimento de pacientes com traumas complexos e que, 
acidentalmente, observou que em determinadas situações de 
regressão hipnótica, seus pacientes apresentavam um estado 
de consciência extremamente ampliada, muito mais lúcida, 
e que ele constatou serem anteriores ao seu nascimento e 
mesmo à sua fase uterina, mas que não se situavam em uma 
possível “vida anterior”. À medida que foi aprofundando no 
estudo desses casos ele foi constatando, segundo relata, que 
esse estado estava situado entre uma possível “vida anterior” 
e a atual, e que ele denominou de “metaconsciência”. Nessa 
situação de plena lucidez seus pacientes demonstravam clareza 
de seus propósitos de vida e conseguiam ressignificar os 
traumas que não estavam conseguindo equacionar até então.9

Essas experiências vêm ao encontro de outro tipo de 

8 Netherton, Morris. Vida Passada: uma abordagem psicoterápica. Summus edito-
rial, São Paulo/SP, 1997. Fiore, Edith. You have been here before: a psychologist look 
at past lives. NGH Inc, United Kingdom, 2005.
9 Whitton, Joel. Vida Transição Vida – Explorações científicas no tempo de transi-
ção entre uma encarnação e outra. Ed. Pensamento. São Paulo/SP, 1992.
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fenômeno, as chamadas rememorações espontâneas, nas quais 
algumas pessoas se lembram de ocorrências que não estão 
situadas no espaço-tempo da sua experiência objetiva, e que 
se constituem em causas de desajustes de comportamento. 
Levadas a tratamento, muitas dessas pessoas evidenciam 
tratar-se de percepções associadas a “outras vidas” situadas 
em um passado próximo ou distante. O Dr. Ian Stevenson, 
pioneiro nesses estudos, catalogou mais de mil relatos nesse 
sentido e pesquisou mais de uma centena deles.10 Um dos 
que mais o impressionaram foi o de uma garota de 12 anos 
que fugiu de sua casa na Índia para ir ao encontro do seu 
“marido”, com o qual alegava ter feito o compromisso de 
retornar quando do seu falecimento, ainda muito jovem, em 
uma possível “encarnação anterior”.  O lado pitoresco do caso 
é que ela viajou em condições extremamente adversas para 
uma garota de 12 anos, atravessou uma grande distância na 
Índia, localizou o ex-marido na cidade onde “havia morado” 
e cobrou dele o compromisso quando ele já se apresentava 
em segundas núpcias. Este caso teve forte repercussão na 
época de sua divulgação e despertou o interesse do diretor de 
cinema francês François Villiers, que o transformou em peça 
cinematográfica em 1989 sob o título de Manika: a menina 
que nasceu duas vezes.11

Outro caso que também chamou atenção, e que foi 
apresentado no cinema, foi o da Sra. Jenny Cockell, uma 
senhora inglesa que vivia atormentada por uma depressão 
profunda, marcada por flashes mentais que perturbavam seu 

10 Stevenson, Ian. Vinte casos sugestivos de reencarnação. Ed. Difusora Cultural, 
São Paulo/SP, 1970.
11 Manika, une vie plus tard, direção de François Villiers, França, 1989.
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trabalho e sua vida cotidiana, afetando sua produtividade e 
sua vida familiar. O caso só foi clinicamente equacionado 
quando ela conseguiu confirmar que essas lembranças não 
eram delírios, mas lembranças reais de uma “vida anterior”, 
quando teria morrido em 1932 no momento do parto do seu 
oitavo filho, em uma cidade da Irlanda, em uma situação de 
muita angústia pela incerteza em que deixava a continuidade 
da sua família.12

Jim Tucker, psiquiatra infantil e pesquisador da 
Universidade de Virgínia, nos EUA, se dedica atualmente a 
pesquisar casos de crianças estadunidenses – uma sociedade 
cética em relação a outras vidas – que apresentam relatos de 
lembranças espontâneas de vidas passadas. De posse de um 
relato que sugere essa hipótese ele inicia a pesquisa ouvindo 
as versões dos pais da criança e dela própria, procurando 
informações que possam ser objeto de confirmação em 
registros oficiais visando avaliar a plausibilidade dessas 
informações. No relato que ele considera mais impressionante 
o garoto James Leininger aos menos de dois anos de idade já 
sofria com pesadelos nos quais se via caindo dentro de um 
avião em chamas. Aficionado por aviões, descrevia-os em 
detalhes e relatava ter levantado voo de um barco chamado 
Natoma, quando teria sido morto pelos japoneses em Iwo 
Jima. Pesquisando o caso o Dr. Jim Tucker pode confirmar a 
existência de um porta-aviões chamado USS Natoma Bay que 
participou de operações na Segunda Guerra Mundial em Iwo 
Jima e que teve um de seus aviões derrubado pelos japoneses. 

12 Filme Minha Vida em Outra Vida, direção de Marcus Cole com a atriz Jane 
Seymour, inspirado no livro Yesterday’s children: The Extraordinary Search for My 
Past Life Family, de Jenny Cockell, ed. Piatkus, UK, 1993.
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Um piloto que participou da operação relatou o fato exatamente 
como era contado pelo garoto, que foi encontrando alívio de 
suas lembranças na medida em que foi tomando contato com 
sua história. O Dr. Jim Tucker estudou ainda diversos casos 
de crianças que apresentavam comportamento intersexual e 
percebeu em grande número delas lembranças espontâneas de 
uma vida anterior recente no sexo oposto, o que ele entendeu 
ser uma possível explicação para algumas situações de disforia 
de gênero.13

Para o meio científico, entretanto, tudo isso continua 
sendo insuficiente para afirmar, de modo demonstrável, 
como pretendem alguns religiosos, que esses fenômenos se 
devem à existência de uma alma que fosse independente do 
corpo físico. A preexistência da alma continua sendo, sob 
esse aspecto, apenas uma dedução, quando muito, filosófica, 
fundamentada na crença na existência do espírito.

A pretensão científica do Espiritismo

Quando da elaboração dos fundamentos do Espiritismo, 
ainda no século XIX, Allan Kardec entendeu ter encontrado 
uma comprovação definitiva para a existência dos espíritos. 
Ao observar determinados fenômenos intelectuais produzidos 
mediante o uso de médiuns em encontros recreativos, ou 
mesmo em algumas sessões reservadas do espiritualismo 
francês daquela época, ele entendeu que a melhor explicação 
para alguns casos seria a manifestação de uma inteligência 
extracorpórea cuja personalidade podia ser confirmada pelas 

13 Tucker, Jim B. Vida Antes da Vida: Uma Investigação Científica das Memórias 
de Vidas Passadas em Crianças. Ed. Pensamento, São Paulo/SP, 2007.
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informações por ela apresentadas. Informações pessoais 
desconhecidas dos presentes, relatos de pessoas que teriam 
morrido à distância sem que ninguém tivesse conhecimento do 
fato, foram por ele considerados como evidências suficientes 
para a comprovação da existência do espírito, ou seja, da alma 
a que se referia Platão. Essa alma é que produzia o fenômeno 
da consciência, e era independente do corpo biológico; mas 
ela permanecia atuante mesmo depois da morte do corpo 
biológico, situação para a qual ele entendeu ser mais apropriado 
atribuir o conceito de Espírito.

Ele estendeu essa explicação a uma variada gama de 
fenômenos que sempre desafiaram o entendimento humano, 
como as visões de pessoas mortas, os pressentimentos, o déjà 
vu, ou o fenômeno das possessões, do âmbito da psiquiatria, 
quando uma pessoa entra em surto psicótico e assume uma 
personalidade estranha à sua, agindo como se fosse outro 
personagem. Entretanto, por algum motivo que não deixou 
claro, ele parece ter achado mais pertinente transformar as 
suas conclusões em uma doutrina de conteúdo religioso e 
moral do que propriamente em um relatório científico; na 
edição seguinte do seu primeiro livro ele já adotou um tom 
bem mais religioso e, nos livros que se seguiram, ele deixou 
clara a sua opção por um caminho menos científico e mais 
próximo à religião católica da sua época. É possível que ele 
não tenha visto muito futuro em prosseguir com seus estudos 
no meio científico e tenha preferido um campo mais filosófico 
religioso, que ele chamou de doutrina espírita.14

Pesquisadores renomados da época, como o físico William 

14 Abreu, Canuto de. O primeiro Livro dos Espíritos, Ed. Ismael, Rio de Janeiro/
RJ. 1957
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Crokes, testaram a veracidade de determinados fenômenos 
atribuídos aos espíritos, como a movimentação de objetos 
sem contato humano e uma espécie de “materialização” de 
espíritos de pessoas mortas. Por mais que William Crokes 
tenha se convencido e apresentado relatórios que considerava 
conclusivos, seus métodos de estudo não convenceram seus 
pares, que entenderam que não haviam sido adotadas todas 
as precauções necessárias contra possíveis fraudes, colocando 
em descrédito as suas conclusões. Também os resultados 
de outros pesquisadores como Gabriel Delanne, na França, 
Ernesto Bozzano, na Itália, Alexandre Aksakof, na Rússia ou 
Charles Richet, na Inglaterra, tiveram as conclusões de seus 
estudos simplesmente refutadas pelo meio científico sob os 
mais variados argumentos, incluída a possibilidade de fraude.15

Um pesquisador brasileiro, o grafoscopista e advogado 
Carlos Augusto Perandréa, analisou cartas psicografadas 
pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier procurando 
semelhanças e diferenças entre algumas assinaturas que eram 
tidas como semelhantes às que as pessoas utilizavam quando 
em vida, e que teriam sido reproduzidas pelo médium sem 
que ele conhecesse essas pessoas. Apesar das semelhanças que, 
no seu parecer, são indícios de autenticidade, suas conclusões 
também não conseguiram se subtrair à possibilidade de dúvida 
pelo fato de não ter sido possível comprovar que o médium não 
teria tido acesso a um exemplar dessas assinaturas antes das 
sessões em que elas foram produzidas, por mais desconhecidas 
que essas pessoas fossem do médium.16

15 Oppenheim, Janet. The Other World: Spiritualism and Psychical Research in 
England – 1850-1914, Cambridge University Press, 2002.
16 Perandréa, Carlos A. A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Ed. Fé, São Paulo/SP, 
1991.
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Houve até mesmo um físico brasileiro, o Prof. 
Urbano Pereira, que pesquisou um caso específico de curas 
alegadamente realizadas pelo espírito de um falecido padre 
através de um médium espírita comparando radiografias pré e 
pós-operatórias. Ao final ele também não conseguiu convencer 
seus pares de que as alterações anatômicas demonstradas nas 
radiografias teriam sido provocadas mediante algum processo 
espiritual ainda desconhecido, prevalecendo a explicação de 
que seriam apenas o resultado de algum tipo de absorção pelo 
próprio organismo.17

Estimulado pelas abstrações introduzidas pela Física 
Quântica e em uma tentativa de explicar esses fenômenos que 
indicam uma consciência extracorpórea sem a necessidade 
de renunciar à tese materialista, ou de admitir a existência 
de um espírito, o Dr. Ruppert Sheldrake elaborou a teoria 
dos campos mórficos, uma espécie de campo informacional 
situado em outra dimensão da realidade e que conteria todas 
as experiências de todos os seres humanos. Esse campo 
poderia ser acessado pela mente das pessoas sob determinadas 
condições de ressonância, o que explicaria os fenômenos 
pretensamente paranormais, os insights, as interações mentais 
a distância. Essa teoria explicaria as EQM, as rememorações 
espontâneas, as informações que emergem nas sessões de TVP 
e até mesmo os fenômenos de transe e possessão.18

Sua teoria foi adotada para explicar alguns processos 
psicoterapêuticos inovadores, como a Constelação Familiar 

17 Pereira, Urbano. Operações Espirituais: Trabalhos post-mortem do Padre Zabeu. 
IDE, Araras/SP, 1946.
18 Sheldrake, Ruppert. Ciência sem Dogmas: A Nova Revolução Científica e o fim 
do Paradigma Materialista. Ed. Cultrix, São Paulo/SP, 2014.
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de Bert Hellinger, em que pessoas sem nenhuma relação 
com um determinado paciente parecem acessar informações 
desses campos informacionais em uma sessão que lembra o 
psicodrama, auxiliando-as a identificarem traumas e bloqueios 
mentais identificados como responsáveis por determinados 
processos patológicos ou psíquicos e a reconfigurarem relações 
e papéis associados a esses traumas, possibilitando-lhes alcançar 
a cura.19 Mas Sheldrake não conseguiu apresentar meios pelos 
quais seria possível comprovar a existência desses campos e 
por isso sua teoria também caiu no limbo da pseudociência.

Os fenômenos da consciência: um novo horizonte para a 
ciência?

Por mais que sejam sempre colocados sob suspeita pela 
academia, as conclusões a que têm chegado inúmeros estudos 
nas áreas da Psicologia e da Psiquiatria envolvendo EQM, 
TVP e rememorações espontâneas fortalecem a tese de uma 
consciência independente da organização cerebral, e que seria 
responsável por fazer manifestar na matéria o fenômeno da 
vida e da inteligência.

Segundo o Dr. Bruce Greyson, pesquisador da Escola 
de Medicina da Universidade de Virgínia, nos EUA, que 
desenvolve pesquisas em torno das Experiências de Quase 
Morte,

a consciência mística e o funcionamento mental 
intensificado durante uma EQM, quando o 
funcionamento cerebral está gravemente prejudicado, 

19 Hellinger, Bert. Desatando os Laços do Destino. Ed. Cultrix, São Paulo/SP, 2004.
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são um desafio para os modelos atuais sobre a interação 
cérebro/mente e podem, eventualmente, levar a 
modelos mais completos para o entendimento da 
consciência.20

O Dr. Bruce Greyson entende que “apenas quando 
os neurocientistas examinarem os atuais modelos de 
funcionamento mental à luz das EQMs, haverá progressos na 
nossa compreensão do fenômeno da consciência e das suas 
relações com o cérebro”.

Em 1991 o físico indiano radicado nos Estados Unidos 
Amit Goswami apresentou uma teoria segundo a qual a matéria 
não possui em si a capacidade de produzir o fenômeno da vida 
e da inteligência, e que para isso ela necessita ser animada por 
alguma forma de consciência que lhe proporcione organização 
e sentido. Com sua teoria ele entendia ser possível integrar 
à ciência os conceitos de mente e consciência, tanto no nível 
do indivíduo quanto no nível macrocósmico. Como ele não 
conseguiu apresentar meios pelos quais se pudesse testar a 
validade das suas afirmações, elas foram consideradas pueris 
e pseudocientíficas. Não encontrando aceitação entre seus 
pares ele passou a dedicar-se, após a sua aposentadoria, a 
movimentos espiritualistas e humanitários.21

Não resta dúvida de que, pelo princípio epistemológico da 
materialidade do fato, derivado do pensamento de Aristóteles, 
foi possível fazer avançar a ciência, cujo principal feito foi 
promover um sem número de inovações tecnológicas, do que 

20 Greyson, Bruce. Experiências de quase-morte: implicações clínicas. Rev. Psiq. 
Clín. 34, supl 1; 116-125, 2007.
21 Goswami, Amit. O Universo Autoconsciente. Ed. Rosa dos Tempos, Rio de Ja-
neiro/RJ, 1993.
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resultou a promoção do bem-estar de uma forma até então 
impensável para uma parcela da humanidade. Há um consenso 
de que esse avanço seria impossível se a ciência ainda fosse 
refém das explicações místicas e transcendentais derivadas 
do pensamento de Platão, sobretudo daquelas impostas 
pela Igreja ao longo da Idade Média, que pressupunham 
inteligências divinas ou demoníacas que atuavam sobre o 
mundo material. Só a partir do século XIX foi possível afastar 
definitivamente a enormidade de crenças infundadas que 
dificultava a consolidação de uma ciência objetiva.

Nesse sentido cabe reconhecer a contribuição marcante 
do físico e empreendedor William Thomson, ou Lord Kelvin, 
que capitaneou diversas inovações tecnológicas a partir do 
rigor por ele atribuído às medições e à exatidão dos números. 
Talvez por isso ele não cansava de repetir que

Se você medir aquilo de que está falando e o expressar 
em números, você conhece alguma coisa sobre o 
assunto; mas, quando você não o pode exprimir em 
números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório; 
pode ser o início do conhecimento, mas dificilmente 
seu espírito terá progredido até o estágio da Ciência, 
qualquer que seja o assunto.22

Lord Kelvin lidava com temperaturas, intensidade 
de corrente elétrica, espessura de cabos e outros objetos 
materiais. Fosse ele um pesquisador dos fenômenos da mente 
e da consciência ou mesmo da Antropologia ou da História, e 

22 Thomson, William. Apud Trzesniak, Piotr. In: Indicadores quantitativos: refle-
xões que antecedem seu estabelecimento. Ci Inf Brasília v 27 nº 2 p.159-164 IBICT/
CNPq-BR, 1998.
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talvez sua afirmação fosse menos incisiva, porque, se o aspecto 
quantitativo, mensurável, é o mais importante em uma grande 
extensão de fenômenos que lidam com a materialidade dos 
fatos, quando se trata de questões relacionadas à experiência 
humana da alegria e da tristeza, da dor da perda ou da 
emoção pela vitória, do gênio inventivo ou da sutileza das 
relações interpessoais isso parece perder todo o significado; o 
quantitativo e a objetividade perdem espaço para o qualitativo 
e a subjetividade quando se trata da experiência humana na 
vida.

Espírito e Matéria: paradigmas em conflito

O paradigma epistemológico atualmente vigente é o da 
testabilidade da teoria, conforme proposto por Karl Popper. 
Uma teoria, para ser aceita pelo meio científico, deve oferecer 
os elementos necessários para ser colocada em teste, ou 
seja, ser falseada, para ser verificada pelos pares mediante a 
realização de novas observações e experimentos, de modo a 
possibilitar um consenso em torno de suas proposições.23

Se esse modelo de ciência se mostra extremamente 
eficiente quando aplicado às pesquisas envolvendo fenômenos 
controláveis nos domínios da Física, da Matemática, da 
Química, da Astronomia, da Geografia e até mesmo em 
uma grande extensão do que é pesquisado em Biologia, 
ela já encontra limitações quando se trata de fenômenos 
sociais estudados pela História, Sociologia, Antropologia e, 
sobretudo, pela Psicologia e pela Psiquiatria, que envolvem a 

23 Popper, Karl. A Lógica da Pesquisa Científica. Ed. Cultrix, São Paulo/SP, 1972.
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vida e a sensibilidade humana. Nessas áreas a experimentação 
e o teste estão sujeitos a limites ontológicos e éticos muitas 
vezes intransponíveis. Não há como encerrar em um 
laboratório as pessoas, sobretudo crianças, que experimentam 
fenômenos psicológicos ou psiquiátricos como uma EQM ou 
uma rememoração espontânea, ou como repetir a bel prazer 
do pesquisador uma possessão inusitada caracterizada por 
mudança de personalidade. Não há como testar, observar e 
medir as reações das pessoas como se faz com uma substância 
química ou com uma cobaia.

Admite-se que nessas áreas seria possível a aplicação dos 
modelos consensualistas baseados na validação de uma teoria 
pelos pares, mas essa proposição encontra rejeição nas áreas 
das chamadas “ciências duras”, que lidam com a matéria ou 
com a materialidade dos fatos. Ou seja, prevalece a antiga 
controvérsia entre Platão e seu discípulo Aristóteles.

Adotando uma combinação das perspectivas de Khun 
e de Lakatos, seria aplicável aqui a ideia de paradigmas em 
conflito? De fato, é possível identificar a existência de dois 
pressupostos concorrentes: um deles admite a existência de 
uma consciência extracorpórea e independente da matéria, 
enquanto o outro entende que qualquer fenômeno relacionado 
à consciência só pode ser resultante de alguma função especial 
do cérebro, um epifenômeno das funções cerebrais. Ocorre 
que este é o mesmo dilema que já existia entre Platão e seu 
discípulo Aristóteles, apenas vestido sob roupagem moderna. 
Neste caso, seria necessário admitir que se trata de um conflito 
paradigmático que perdura há mais de dois milênios, uma 
espécie de abismo axiomático que leva os pesquisadores de 
cada um dos lados a continuarem elaborando teorias auxiliares 
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que alimentam as tensões construídas no núcleo rígido dos seus 
pressupostos, sem nenhuma possibilidade de conciliação.24

Mesmo a análise dos processos heurísticos, negativos 
ou positivos, como propõe Lakatos, não parece dar conta 
do abismo que se coloca entre essas duas correntes, porque 
diante de dados que negam as suas teorias, dá-se aquilo que 
ele já havia previsto: qualquer que seja o lado em que se situa, 
o cientista “afunda-se na sua cadeira, fecha os olhos e esquece 
os dados”, criando novas explicações e novas teorias auxiliares 
que fortaleçam o cinturão que protege o núcleo central dos 
seus axiomas. Ele já havia constatado que “os seres humanos 
não são animais completamente racionais; e mesmo quando 
agem racionalmente, podem ter uma falsa teoria de suas 
próprias ações racionais”.25

Diante de conflitos paradigmáticos mais persistentes o 
físico Max Planck chegou a admitir que “uma nova verdade 
científica não triunfa por convencer seus opositores e fazê-
los ver a luz, mas sim porque estes terminam por morrer, e 
uma nova geração vai crescendo familiarizada com ela”.26 Mas 
mesmo essa expectativa se mostra insuficiente quando se 
trata das pesquisas acerca da consciência, alma ou espírito, de 
vez que se trata de uma divergência milenar e sem nenhuma 
perspectiva de entendimento à vista. Conforme observa 
Lakatos, “com suficiente habilidade e com alguma sorte, 
qualquer teoria pode defender-se progressivamente durante 
longo tempo, inclusive se é falsa”.

24 Lakatos, Imre; apud Neto, José B. Imre Lakatos e a Metodologia dos Programas 
de Investigação Científica, papper UFPR/CNPq, disp. 29/07/2020 em https://
docs.ufpr.br/~borges/publicacoes/para_download/Lakatos.pdf
25 Idem, ibidem, ibidem.
26 Citado por Schultz, Duane P. e Schultz, Sydney E. História da Psicologia Moder-
na, pag. 33. Ed. Thomson Learning, São Paulo/SP (2007).
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Se a consciência é apenas um epifenômeno da organização 
cerebral, uma resultante de um processo eletroquímico 
chamado vida, ou se ela é algo externo à fisiologia humana e que, 
ao contrário, anima a organização fisiológica proporcionando-
lhe vitalidade e sentido de existência, continua sendo uma 
discussão que perdura, para além do espaço-tempo, desafiando 
todos os sistemas. Filosofias se renovam, pesquisas se ampliam, 
mas o abismo persiste. Aristóteles e Platão evoluíram no 
tempo, modernizaram seus argumentos, ancoraram-se nos 
mais sofisticados laboratórios e nos mais consistentes métodos 
de pesquisa, mas o conflito continua.

Ante os limites da racionalidade

Pelo modo como se comportam os pesquisadores de cada 
um desses campos em disputa, pode ser que estejamos diante 
de um abismo intransponível entre os axiomas que lhes dão 
suporte. Toda pesquisa parte de um conjunto de pressupostos 
que constituem a delimitação do campo e do objeto a ser 
pesquisado. Ao definir o objeto da pesquisa o pesquisador já 
determina alguns elementos norteadores que inevitavelmente 
delimitam a sua conclusão. E ao determinar esses elementos 
o pesquisador já faz uma declaração dos princípios pelos quais 
ele se norteia, e que definem o que é comumente referido 
como sendo o seu “campo de interesses”.

Dificilmente um pesquisador que não se interessa pelas 
questões relacionadas à subjetividade humana nos domínios 
da sua vida psíquica se empenhará em pesquisas nessa direção, 
assim como é muito pouco provável que cientistas como Jim 
Tucker ou Sam Parnia se interessem por pesquisas a respeito 
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do comportamento de partículas subatômicas sob influência 
de campos gravitacionais intensos como os buracos negros. 
Ou seja, o próprio “campo de interesses” já define um campo 
de princípios, pressupostos ou axiomas de interesse do 
pesquisador.

Há ainda a questão do estímulo à pesquisa; em um 
mundo que funciona sob a regência dos interesses do capital, 
a existência ou não de financiamento pode determinar a maior 
ou menor atratividade de pesquisadores para um determinado 
campo de estudos. Como não há motivação para se investir 
no financiamento de estudos que vão na direção contrária aos 
interesses dos grandes grupos econômicos que controlam a 
vida social, áreas de pesquisa ligadas ao psiquismo humano, 
à sua subjetividade, suas emoções e conflitos, permanecem 
distantes das fontes de financiamento, e passam a ser um 
campo de atuação exclusivo de pesquisadores idealistas e de 
sonhadores. Na moderna sociedade capitalista até mesmo a 
ciência tornou-se refém do capital.

Isso pode significar, pelo menos neste campo específico 
de pesquisas, que estamos diante de obstáculos insuperáveis, 
pelo menos enquanto permanecer em vigência o atual modelo 
de sociedade. Yuval Noah Harari pondera que nenhuma crença 
tem sido mais eficaz do que a crença no poder do dinheiro, 
ou seja, do capital, erguido à condição de deus da civilização 
ocidental. Não há nenhum interesse, por parte do capital, 
em financiar pesquisas que venham a negar a supremacia da 
matéria, que é a base da sua formação.

Do alto da sua perspicácia Nietzsche alertava que 
“convicções são inimigos da verdade mais perigosos que 
as mentiras” e, por mais que nenhum cientista se sinta 
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confortável ante essa afirmação, pressupostos, princípios, 
axiomas, sobretudo nessa área de pesquisas, estão situados 
muito mais no nível das convicções do que das conclusões 
firmadas com base em experimentações e testes ou em uma 
criteriosa observação dos fenômenos de natureza psíquica.27

Pode ser que essa controvérsia apenas esteja 
evidenciando um limite da racionalidade humana, muitas 
vezes desconsiderado quando se trata de discussões sobre 
epistemologia, mas que tem força suficiente para atravessar 
os milênios, seja sob o nome pomposo de “pressuposto 
axiomático”, seja sob a ideia traduzida pela simples palavra 
“crença”.

Se na Idade Média a crença cega em um elemento 
espiritual atrasou em várias gerações a pesquisa científica e o 
desenvolvimento da tecnologia, corremos o risco de estarmos 
vivendo agora um movimento contrário, que é a crença cega 
em alguma espécie de superpoder da matéria. Neste caso, essa 
crença cega no poder absoluto da matéria também pode nos 
atrasar em séculos na melhor compreensão do ser humano e 
da sua singularidade.
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Resumo

A Antropologia estuda o homem de maneira totalizan-
te. O Espiritismo investiga o desenvolvimento da consciência 
como Espírito imortal, reecarnando de tempos em tempos, per-
dendo as lembranças conscientes, até desencarnar novamente, 
sem equecer hábitos e sentimentos, trazendo-os insconscientes. 
O presente trabalho busca analisar os pontos convergentes en-
tre o conhecimento antropológico tradicional e informações tra-
zidas por vários autores espíritas.

Introdução

Realizando uma viagem até o passado ancestral do ser 
humano, iremos nos deparar, no alvorecer da humani-
dade, com um tipo que, na visão da maioria dos antro-

pólogos seria primeira manifestação, do que seria o homem: 
um hominídio ainda animalizado, que viveu por volta de 6 
milhões de anos, identificado como australopithecus.

Iniciava-se aí, nesse ser ainda primitivo e animalizado, 
a jornada do princípio espiritual, transformado em espírito 
imortal, nos páramos embrionários da humanidade, após um 
período de cerca de um bilhão e meio de anos,2 onde este 
princípio espiritual coletivo amadureceu vinculado aos reinos 

2 LUIZ, A. (Espírito); XAVIER, F. C.; VIEIRA, W. Evolução em Dois Mundos. 
Brasília: FEB, 2013. 
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mineral, vegetal e animal, onde, conforme observa o grande 
apóstolo do espiritismo Léon Denis: “Na planta, a inteligência 
dormita; no animal, sonha; só no homem acorda, conhece-se, 
possui-se e torna-se consciente”.3 

A doutrina espírita, na sua vertente científica, busca ali-
nhar os conhecimentos transmitidos pela espiritualidade su-
perior a Allan Kardec, através dos livros da codificação espíri-
ta. Do ponto de vista doutrinário, é justamente nesse passado 
remoto que encontramos o cerne das primeiras encarnações 
humanas, nesse tipo australopithecus que veio a ser a gênese 
da futura humanidade, quando, então, deixamos de ser prin-
cípios inteligentes e nos efetivamos como Espíritos.4

Dentro desse contexto, tanto a Antropologia, quanto a 
Psicologia Evolucionista, descrevem o processo de evolução 
como uma sequência de adequações milenares do ser ao meio 
ambiente, em questões relacionadas à sobrevivência, modifi-
cação biológica, adequação ao meio e às necessidades, per-
cepção da realidade e o convívio em sociedade, num processo 
movido por um motor natural, misterioso e incessante. E, o 
entendimento sob viés tradicional identifica que desenvolve-
mos certas características, em detrimento de outras, em um 
parâmetro ainda inexplicável à ótica materialista.
 
O ser ancestral

Quais os motivos que levaram toda uma raça de seres 

3 DENIS, L. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Brasília: FEB, 2012.
4 KARDEC, A. O livro dos Espíritos. Questão 607. Tradução de Guillon Ribeiro. 
Brasília: FEB, 2004.
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inexpressivos – o australopithecus e todos os diferentes tipos 
que o constituíam – a desenvolverem cérebros tão grandes? 
Por que se ergueram em duas pernas? O que motivou a natu-
reza a destacá-los entre todos os outros seres vivos da Terra? E 
por que apenas ele evoluiu de maneira tão privilegiada? Ques-
tões variadas com inúmeras respostas, tão confusas quanto in-
certas.  

Nesse ínterim, a doutrina espírita, em complemento à 
ciência oficial, traz em seus postulados, um conjunto de leis 
universais, regidas por uma inteligência suprema, uma ordem 
cósmica intrínseca a todas as coisas e que move o universo ao 
desenvolvimento e ao progresso.

Em acordo com os postulados científicos oficiais, a dou-
trina espírita vai esclarecer que o ser humano é fruto de mi-
lhões de anos de evolução e adaptação à realidade da Terra, 
aos meios de sobrevivência e ao convívio social. 

Nossos hábitos, nesse aspecto, passam a ser melhor 
compreendidos, pois descobrimos, então, que são todos, fruto 
da necessidade de sobrevivência em um ambiente selvagem, 
hostil e da convivência social, transmitidos de pais para filhos 
num processo que se repete a milhões de anos. 

De forma que nossos conhecimentos, vêm daí, acumu-
lando-se a partir do convívio e das tradições orais, passadas 
pelos mais velhos aos mais jovens, perpetuando as histórias 
vividas e aprendidas e explicando às novas gerações por que as 
coisas são como são. No entanto, esse não é um processo estri-
to nem a fonte única que perpetuou na humanidade uma ma-
neira de ser, que foi multiplicada por todo o orbe. O espiritis-
mo vai auxiliar a entender que, acima de todas essas questões 
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existe a reencarnação,5 que “consiste em admitir para o Espíri-
to muitas existências sucessivas”. O conhecimento desse fato 
leva a entender que, além dos hábitos aprendidos e da cultura 
transmitida, existe um acúmulo de experiências, conservadas 
por nós mesmos, em nosso espírito, em nosso subconsciente, 
por milhões de anos. Hábitos que foram se arraigando e, como 
a cada era reencarnávamos em locais diferentes, acabamos por 
difundir tudo o que sabíamos em inúmeras sociedades.

Nesse ponto, de posse do cálculo, trazido pelos antro-
pólogos, de que, na maior parte da existência na Terra, o ser 
humano normalmente não vivia mais do que 30 ou 40 anos de 
idade, podemos chegar à conta de cada um de nós teve, em 
média, 150 mil encarnações. Sendo que 98% destas se deu 
no período considerado primitivo, ou seja, antes do gênero 
homo sapiens surgir na Terra, há cerca de 200 mil anos. Ainda 
nem aprendemos a envelhecer e temos medo da velhice, pois 
raramente vivemos mais do que 40 anos. Talvez essa seja a 
primeira encarnação em que muitos de nós foi alfabetizado 
pela primeira vez.

E esse acúmulo de experiências revela grandes verdades 
sobre nós mesmos. O que é que nós absorvemos nesse pe-
ríodo? Quais hábitos reproduzimos atualmente e que foram 
forjados em épocas remotas?

O que se sabe com certeza é que nós somos herdeiros 
de nós mesmos e ainda fazemos muitas coisas que aprende-
mos no período ancestral. Cada encarnação é uma etapa de 
readequação à uma nova realidade social, moral e intelectual 
e todos estamos, neste momento, em um processo de reade-
quação à realidade atual. 

5 KARDEC, A. O livro dos Espíritos. Questão 171. Tradução de Guillon Ribeiro. 
Brasília: FEB, 2004.
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No período ancestral, enquanto nômades caçadores-
coletores, quando encontrávamos uma árvore carregada 
de frutos, nossa primeira atitude era comer o quanto 
conseguíssemos – e rápido –, antes que um bando de babuínos 
devorasse tudo. Depois guardávamos o que sobrava, para 
uma nova viagem até a próxima parada. Quem nunca foi a 
uma festa infantil, comeu o quanto conseguiu – com medo 
das guloseimas acabarem sob a voracidade dos convidados 
famintos – e, de quebra, ainda não levou alguns docinhos para 
casa?

E os resgates ancestrais desdobram-se nas situações 
mais corriqueiras observada na atualidade. Enquanto 
nômades, nosso grupo de andarilhos não podia se dar ao luxo 
de carregar velhos, doentes e feridos, enquanto caminhava 
incansavelmente através as savanas africanas, sob o olhar 
atento de tigres-de-dentes-de-sabre famintos. Portanto, os 
abandonávamos pelo caminho. Quem não pudesse caminhar 
ou correr ficava para trás: era a lei da selva. Quantas vezes 
abandonamos nossos pais e filhos à morte? Incontáveis vezes, 
encarnação após encarnação. As crianças que nasciam com 
alguma deficiência eram mortas, pois não podíamos nos dar 
ao luxo de andar dezenas de quilômetros por dia, carregando 
um ser incapaz. Não é este o mesmo fenômeno, que, na 
Europa, está motivando o aborto de inúmeros fetos, só por 
que apresentam algum tipo de deficiência? Não seria esta 
ainda uma das grandes causas para a superlotação de asilos e 
orfanatos, sob a justificativa de que não há a condição de se 
cuidar deste idoso ou daquela criança?

As caminhadas em grupo também definiram certos 
comportamentos sociais. Por exemplo: aprendemos a ver os 
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defeitos alheios com muita facilidade e acuidade, mas muito 
raramente as qualidades dos outros; a partir de um processo 
de contínuo exercício. Quando o nosso grupo encontrava um 
outro grupo, imediatamente advinha o medo de sermos ataca-
dos: Se não fôssemos mais ágeis, inteligentes e fortes, pode-
ríamos ser massacrados e roubados. Nossas filhas e mulheres 
poderiam ser estupradas ou, na mais otimista das situações, 
serem apenas sequestradas e integradas ao grupo inimigo. Por 
isso precisávamos estudar e conhecer as fraquezas do outro, 
discutir a esse respeito rápida e silenciosamente e espalhar a 
informação para nossos companheiros o quanto antes, atitude 
que realizamos diuturnamente por milhares de anos, para nos-
sa sobrevivência. Atualmente esse hábito, que garantiu nossa 
sobrevivência é conhecido como fofoca ou maledicência: dei-
xou de ser necessário.

Durante milhões de anos, ainda fomos vítimas de feras 
e intempéries variadas, pestes, fome e violência. E isso deixou 
certas marcas, tão variadas quanto os tipos humanos: em al-
guns vemos a marca da humildade e da vontade de vencer; em 
outros, a baixa-autoestima e a tristeza avassaladora e ainda em 
outros, a revolta, a violência e o orgulho ferido.

Há 10 mil anos, quando aprendemos a plantar, apren-
demos também o quanto era difícil construir uma casa com 
nossas próprias mãos para vigiar nosso campo. O quanto era 
difícil, construir uma ferramenta, uma cerca, um banco ou 
uma mesa, da derrubada da árvore ao acabamento. Por isso 
desenvolvemos um apego doentio por nossas coisas: tudo era 
difícil de ser fabricado. Tal fato faz com que os antropólogos 
deitem suas inteligências sobre a história, tentando entender 
os motivos que levaram os seres humanos a optarem pela agri-
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cultura, ao invés de continuarem como nômades. O processo 
de desenvolvimento da agricultura foi tão duro e laborioso, 
que os homens da ciência simplesmente não compreendem 
como pudemos empreender por um caminho tão incerto e 
despropositado, pelo menos na época. Obviamente lhes falta 
ainda um complemento de viés espiritual, para explicar que 
somente através da agricultura o planeta Terra teria condições 
de se tornar o lar redentor desses tantos bilhões de espíritos 
em processos expiatórios que contabilizamos atualmente.

E agora, em pleno século XXI, nas sociedades civiliza-
das, temos grandes cidades protegidas, com supermercados 
e todos os itens que precisamos a poucos metros de distância 
e não precisamos mais enfrentar feras selvagens. No entanto, 
ainda devoramos avidamente sanduíches e potes de sorvete, 
com medo de que um feroz grupo de babuínos nos tire o ali-
mento. Ainda fofocamos, espalhando erros e fraquezas alheias 
pelas redes sociais, como se nossa vida ainda dependesse de 
nossa capacidade de identificar e divulgar as fraquezas do ou-
tro, como primal influencers. 

 
Conclusão

Sob a égide inconsciente desse passado ancestral, das 
vezes em que fomos abandonados às feras ou abandonamos 
nossos entes queridos; das dificuldades em que vivemos du-
rante milhões de anos, da dor de épocas em que não existiam 
analgésicos ou anestesia e que morremos de fome por não en-
contrar alimento; e ainda as vezes em que fomos mortos e 
nossas esposas e filhas violentadas por um grupo estranho que 
encontramos, nosso Espírito titubeia. 
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Como em muitos dos grupos humanos ancestrais, onde 
não havia monogamia e o sexo era livre, onde a mulher era ob-
jeto sexual de todos os homens da tribo, hoje muitos homens 
ainda acham que as mulheres devem satisfazer os seus desejos 
e, igualmente, muitas mulheres ainda buscam tornar-se ob-
jetos de desejo. Queremos ser magros, fortes e bronzeados 
como éramos enquanto nômades, na época em que andáva-
mos o dia todo, subíamos em árvores e corríamos das feras, 
perpetuando uma estética ancestral.

Uma baixa auto-estima parece nos atordoar, minando 
nossas forças ou nos movendo a responder defensivamente e 
violentamente ao mundo. O ser humano parece nascer frus-
trado e triste, com medo de mais uma encarnação. Tomados 
de uma imensa saudade do mundo espiritual, a pátria-mãe da 
humanidade; e arrastados pelo sentimento de derrota, graças 
aos sofrimentos e fracassos de existências anteriores, os seres 
humanos se veem arrastados para a depressão, a ansiedade e 
o suicídio, que tomam conta das sociedades modernas. Ain-
da estamos nos acostumando à modernidade, à tecnologia, à 
democracia, à educação, direitos e justiça, que são (ou apenas 
retire o que) valores muito novos. 

Do ponto de visa antropológico os valores e desafios se 
renovam para a espécie humana, mas, do ponto de vista espí-
rita também. Talvez o grande desafio da espécie humana seja, 
a partir de agora, não o aprendizado das novidades que o pro-
gresso vem trazendo, mas, se livrar do peso de um passado 
ancestral, que pouco ou nada significam na atualidade.
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Resumo

A complexidade e a transdisciplinaridade podem trazer 
uma nova compreensão do trabalho de Allan Kardec na codi-
ficação do Espiritismo? Com a Análise Textual (Intertextuali-
dade), descobre-se a sua pesquisa científica como experimental 
qualitativa, intervencionista, complexa e transdisciplinar. Este 
estudo pode contribuir para o diálogo inter-religioso.

Introdução

O problema que motivou a presente pesquisa foi: a lógi-
ca do pensamento complexo e a transdisciplinarida-
de podem contribuir para uma nova compreensão do 

trabalho de Allan Kardec na sua construção do Espiritismo? 
O Pensamento Complexo é uma teoria aberta que ex-

plica os fenômenos a partir de uma visão holística, sistêmica 
e monista da realidade. Conecta conhecimentos que no senso 
comum e na ciência clássica geralmente aparecem simplifi-
cados, classificados e independentes. A complexidade é um 
dos pilares da transdisciplinaridade e vê a realidade como algo 
multifacetado. 

Allan Kardec é o nom de plume do Professor e Pesqui-
sador Hyppolite León Denizard Rivail (1804-1869). Consi-
derado o Codificador do Espiritismo, ele o construiu como 
uma unidade indivisível: ciência-filosofia-religião. A partir da 
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observação de fenômenos materiais, como o das mesas giran-
tes e falantes, na França da segunda metade do século XIX, 
ele descreveu e explicou a comunicação interdimensional dos 
espíritos com a dimensão material.

Assim, o Objetivo Geral da presente pesquisa é estu-
dar aspectos da obra de Kardec, em particular da metodologia 
utilizada em sua pesquisa científica, com as ferramentas da 
lógica e da epistemologia da complexidade e da transdiscipli-
naridade. 

Os Objetivos Específicos são: estudar o contexto histó-
rico em que viveu Kardec; elencar as influências recebidas por 
Kardec, presentes em sua obra; e analisar algumas contribui-
ções de Kardec para a ciência, a filosofia e a religião. 

O Método utilizado neste estudo foi a Análise Textual 
presente na Linguística Textual desenvolvida por Ingedore G. 
V. Koch (2008), mais especificamente, a Intertextualidade: 
“... a (inevitável) presença do outro naquilo que dizemos ou 
escrevemos”. Inclusive a presença do leitor, em sua interação 
com o texto do outro: a produção de sentidos acontece de 
modo dialógico. 

Para a Revisão da Literatura foi realizada uma busca na 
internet com os descritores: espiritismo, transdisciplinarida-
de, pensamento complexo; espiritismo e transdisciplinarida-
de; pensamento complexo e espiritismo. Foram utilizados os 
seguintes bancos de dados, em uma busca de publicações, nos 
últimos dez anos: Repositório Institucional da UFJF; Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações; SciELO – Scientific Electro-
nic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica On-line); 
Periódicos Capes; Microsoft Academic Search e HighBeam; 
ArXiv e Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. 
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Até o presente momento não se encontrou qualquer 
pesquisa científica que abordasse a questão proposta e os ob-
jetivos deste trabalho.

Complexidade, transdisciplinaridade, níveis de realidade e 
terceiro incluído

A complexidade

Pode-se afirmar que Edgard Morin é o principal repre-
sentante do Pensamento Complexo. Ele explica o sentido da 
complexidade (2006, p. 13-14), a partir da raiz latina da pala-
vra complexus – o que é tecido junto: 

(tecido)... de constituintes heterogêneas inseparavel-
mente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 
múltiplo... Tecido de acontecimentos, ações, interações, 
retroações, determinações, acasos, que constituem nos-
so mundo fenomênico. Mas então a complexidade se 
apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, 
do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da in-
certeza... Por isso o conhecimento necessita ordenar os 
fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, 
isto é, selecionar os elementos da ordem e da certeza, 
precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar... Mas tais 
operações, necessárias à inteligibilidade, correm o risco 
de provocar a cegueira, se elas eliminam os outros as-
pectos do complexus...

Basarab Nicolescu (1999) mostra que a noção de com-
plexidade surge ao mesmo tempo que os conceitos de terceiro 
incluído e de níveis de realidade, que serão estudados a se-
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guir. Eles se completam e constituem uma lógica complexa. 
Juntos, vêm ampliar o pensamento linear, unidimensional, das 
ciências clássicas (e.g.: Física Newtoniana), das lógicas clás-
sicas (lógicas aristotélica, hegeliana e marxista). A lógica do 
pensamento complexo propõe uma visão plurifacetada e mul-
tidimensional da realidade. 

Assim, a partir da física quântica2, com os aceleradores 
de partículas etc., as pesquisas provocam uma profunda mu-
dança na visão do mundo do homem contemporâneo, abalan-
do as convicções filosóficas tradicionais. A unidade inseparável 
da complexidade matemática e da complexidade experimen-
tal na física contemporânea produzem uma nova forma de se 
pensar a realidade. 

No entanto, ressalta Nicolescu (1999, p. 43-48), “... a 
complexidade se mostra por toda parte, em todas as ciências 
exatas ou humanas, rígidas ou flexíveis...”, desde a biologia 
e a neurociência, até as artes e a complexidade social. Com 
Morin, ele reconhece que “o conhecimento do complexo con-
diciona uma política de civilização”. 

Uma leitura cuidadosa de toda a obra de Allan Kar-
dec apresenta a emergência de um conhecimento complexo 
da realidade, de uma nova visão do espírito e da matéria, da 
descoberta de novas relações epistemológicas sujeito-objeto, 

2 A física quântica estuda a realidade no nível atômico, subatômico e macroscópico 
do Universo. Faz surgir uma nova visão do mundo nos campos da Filosofia, das 
Ciências Humanas e Sociais, das Artes e da Literatura (LUPASCO, 1986; NICO-
LESCU, 2012). “Elas (leis quânticas) constituem a base das modernas evoluções 
em química, biologia molecular e eletrônica e o fundamento da tecnologia que 
transformou o mundo nos últimos 50 anos”. (HAWKING, 2001, p. 26).  O termo 
quântico vem de quanta, pacotes de energia emitida por um corpo incandescente, 
uma descoberta de Max Planck em 1900. A Física Quântica foi desenvolvida por 
A. Einstein (efeito fotoelétrico), W. Heisenberg, P. Dirac, E. Schroedinger e outros.
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mesmo que apresente todas as limitações das ciências do seu 
tempo.

Defendendo uma nova metodologia científica experi-
mental e qualitativa, Kardec transcende a linearidade da lei de 
causalidade da física clássica e possibilita um salto quântico na 
visão de mundo do seu tempo. Realizar-se-á, oportunamente, 
um outro estudo sobre a lei de causa e efeito mencionada por 
Allan Kardec: “Se todo efeito tem uma causa, o efeito inteli-
gente tem uma causa inteligente” (KARDEC, 2013e, p. 67).

C. Flammarion traz uma visão bem complexa das re-
lações entre ciência e religião, quando comenta a gênese do 
Espiritismo e reafirma o que Kardec havia escrito em diversos 
pontos da sua obra (2005, p. 194-201):  

Passou o tempo dos dogmas. A Natureza abrange o 
Universo, e o próprio Deus, feito outrora à imagem do 
homem, a moderna Metafísica não o pode considerar 
senão como um espírito na Natureza. O sobrenatural 
não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos 
médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, 
são de ordem natural e devem ser severamente subme-
tidas à verificação da experiência. Não há mais milagres. 
Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida.

Pode-se afirmar, com uma certa tradição do racionalismo 
francês, que a filosofia contemporânea das ciências apresenta 
também esse esfumaçar das certezas do pensamento moder-
no, das ciências clássicas naturais, humanas e sociais, como 
uma reação química que nos faz pensar o comportamento das 
partículas quânticas. 

Ela também provoca a imaginação acerca dos fundamen-
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tos da energia, da matéria psíquica e da matéria viva, a partir 
das três éticas apresentadas por Stéphane Lupasco (1986). 

A complexidade faz emergir uma nova lógica, não dua-
lista, que Morin considera dialógica, capaz de produzir visões 
de realidade outras e produções de saberes diferentes daque-
les das lógicas, ciências e filosofias clássicas. 

A partir desses conceitos das ciências e da filosofia das 
ciências contemporâneos pode-se compreender a totalidade 
dos fenômenos descritos e explicados por Allan Kardec em 
seus estudos da ciência espírita. 

Por exemplo, ficam muito mais claras as conexões alma-
corpo material-corpo espiritual. Kardec lança mão de uma 
trialógica lupasquiana (que ainda não havia sido formulada) 
e apresenta um terceiro incluído para a compreensão desse 
invisível nível de realidade que é o mundo dos espíritos: o 
corpo de energia do espírito (perispírito) que o liga ao corpo 
material (2013a, p. 24). 

Os contraditórios espírito e matéria apresentam um es-
tado T – terceiro incluído – o perispírito, que liga o indivíduo 
biológico, psicológico, sociológico, etc. das ciências lineares 
clássicas a um outro nível de realidade, ao considerar a exis-
tência de uma outra dimensão da vida – o mundo das almas 
(ou mundo dos espíritos) que provam elas mesmas que não 
morreram e as possibilidades de comunicação entre diferentes 
e múltiplas dimensões.

A transdisciplinaridade

B. Nicolescu (1999, p. 53) ressalta o caráter comple-
mentar das abordagens pluri, inter, e trans disciplinares, sendo 
bastante conhecida a sua explicação: 
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A transdisciplinaridade como o prefixo “trans” indica, 
diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 
mundo presente para o qual um dos imperativos é a 
unidade do conhecimento.   

O conhecimento clássico rejeita a visão transdisciplinar, 
mesmo que não esteja centrado apenas nas disciplinas. A mul-
tidisciplinaridade e a interdisciplinaridade estão ainda presas 
à produção de conhecimento disciplinar, que está restrita a 
apenas um nível de realidade. 

É necessário distinguir as noções de nível de realidade e 
nível de organização presentes nas abordagens sistêmicas, em 
geral (Id., Ibid., p. 32): 

Os níveis de organização não pressupõem uma ruptura 
dos conceitos fundamentais: vários níveis de organiza-
ção pertencem a um único e mesmo nível de Realidade. 
Os níveis de organização correspondem a estruturações 
diferentes das mesmas leis fundamentais. Por exemplo, 
a economia marxista e a física clássica pertencem a um 
único e mesmo nível de Realidade.  

Ele exemplifica a pesquisa transdisciplinar com o acom-
panhamento de pessoas próximas à morte (Ibid., p.56): “ao 
reconhecer o papel da morte na vida, descobrem-se dimensões 
até então não consideradas na própria vida ... a compreensão 
do mundo presente passa pela compreensão do sentido de 
nossa vida e do sentido de nossa morte neste mundo que é o 
nosso”. 

A seguir, as palavras do próprio Kardec, que apresenta o 
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que consideramos o caráter transdisciplinar, aberto, do Espi-
ritismo e confirma o que dissemos acima (2013b, p.33): “... o 
Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia ... diz res-
peito a todas as questões que interessam à humanidade, tem 
imenso campo, e o que principalmente convém é encará-lo 
pelas suas consequências”.

Com base na sua formação intelectual e na sua produção 
pedagógica, didática e científica, pode-se afirmar que Allan 
Kardec era uma personalidade transdisciplinar com uma visão 
holística, a partir da Pedagogia aprendida em Yverdon-les-
Bains, Suíça, com Pestalozzi. 

Os biógrafos do Professor Hyppolite León Denizard 
Rivail relatam os cursos gratuitos bastante frequentados que 
ele próprio ministrava na sua casa: física, química, anatomia 
comparada, astronomia e outros, no período de 1835 a 1840. 
(INCONTRI, 2001; WANTUIL, Z., THIESEN, F., 2019; 
SAUSSE, H., 2020). 

Níveis de realidade

Basarab Nicolescu (2012, p. 112-113) considera que 
três grandes revoluções aptas a provocarem a mudança na 
nossa visão de realidade aconteceram de fato durante o século 
XX: a revolução quântica, a revolução biológica e a revolução 
informática. Ele cita Wolfgang Pauli, com quem concorda que 
“(...) a formulação de uma nova ideia de realidade é a tarefa 
mais importante e a mais árdua de nosso tempo”. (Id., Ibid., 
p. 11-12) ... “O principal impacto cultural da revolução quân-
tica foi, certamente, o questionamento do dogma filosófico 
contemporâneo da existência de um único nível de realidade.” 
(Id., Ibid., p. 68). 
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Nicolescu (1999, p. 31-32) compreende nível de Reali-
dade como: 

Um conjunto de sistemas invariantes sob a ação de 
um número de leis gerais: por exemplo, as entidades 
quânticas submetidas às leis quânticas, as quais estão 
radicalmente separadas das leis do mundo macro físico. 
Isto quer dizer que dois níveis de Realidade são dife-
rentes se, passando de um ao outro, houver ruptura das 
leis e ruptura dos conceitos fundamentais (como, por 
exemplo, a causalidade) ... 

Allan Kardec já percebia a existência de níveis de reali-
dade, como se pode constatar na seguinte afirmação (2013d, 
p. 80-81):

Se a questão do homem espiritual permaneceu, até 
os dias atuais, em estado de teoria, é que faltavam os 
meios de observação direta, existentes para comprovar 
o estado do mundo material, conservando-se, portan-
to, aberto o campo às concepções do espírito humano. 
... O que se deu na ordem física, deu-se também na 
ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento 
essencial: o conhecimento das leis a que se acha sujeito 
o princípio espiritual.  ...Até o presente, o estudo do 
princípio espiritual, compreendido na Metafísica, foi 
puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, esse 
estudo é inteiramente experimental.

A lógica do Terceiro Incluído (T), como será visto a se-
guir, também desconstrói a lógica clássica binária da exclusão 
(bem/mal; esquerda/direita; mulheres/homens; ricos/pobres; 
brancos/negros; etc.), do “Quem não está conosco está contra 
nós”. 
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Ao se situar somente em um nível de realidade, as mani-
festações da realidade surgem como conflito auto destrutivo 
dos dois contraditórios A e não-A, como a onda A e a partícula 
não-A. Nicolescu explica: “O terceiro dinamismo, o do estado 
T, é exercido em um outro nível de realidade, onde o que apa-
rece como desunido (onda ou corpúsculo) está de fato unido 
(quanton), e o que parece contraditório é percebido como não 
contraditório.” (2012, p. 74-75).

O terceiro incluído

Ao iniciar o estudo sobre a noção de Terceiro Incluído 
(T) é necessário alertar o leitor: “... não se trata de afirmar 
uma coisa e seu contrário, o que, por anulação recíproca, des-
truiria toda possibilidade de predição e, portanto, toda possi-
bilidade de abordagem científica do mundo.” (NICOLESCU, 
2012, p. 23).

A noção de T nasce com os avanços teóricos e das expe-
riências na física quântica, além das abstrações realizadas em 
estudos da relação mundo quântico e mundo macro físico. 
Eles detectaram “os pares de contraditórios mutuamente ex-
clusivos (A e não-A): onda e corpúsculo, continuidade e des-
continuidade, separabilidade e não-separabilidade, causalida-
de local e causalidade global, simetria e quebra de simetria, 
reversibilidade e irreversibilidade do tempo etc.” (Id., Ibid., 
p. 24). Estas noções podem ser imaginadas com o modelo de 
um triângulo, em que A está em um vértice da base, não-A no 
outro vértice da base e T localizado no vértice superior, signi-
ficando um nível de realidade diferente do nível de realidade 
de A e não-A. O estado T é A e não-A (quanton). 
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A lógica clássica era universalmente aceita ao postular 
(Id., Ibid., p. 25): “(1) o axioma de identidade: A é A; (2) o 
axioma de não-contradição: A não é não-A; (3) o axioma do 
terceiro excluído: não existe um terceiro termo T que seja ao 
mesmo tempo A e não-A. 

Pode-se dizer que Kardec apresenta as noções de Ter-
ceiro incluído e níveis de realidade no estudo ainda inicial do 
perispírito, fundamental para se compreender os fenômenos 
observados por ele (2013a, p.24):

— a alma é um Espírito encarnado, sendo o corpo ape-
nas o seu envoltório; 
— há no homem três coisas: 1º., o corpo ou ser material 
análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio 
vital; 2º., a alma ou ser imaterial, Espírito encarnado no 
corpo; 3º., o laço que prende a alma ao corpo, princípio 
intermediário entre a matéria e o Espírito; 
— tem assim o homem duas naturezas: pelo corpo, par-
ticipa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são 
comuns; pela alma, participa da natureza dos Espíritos; 
— o laço ou perispírito, que prende ao corpo o Espíri-
to, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte 
é a destruição do invólucro mais grosseiro. O Espírito 
conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, 
invisível para nós no estado normal, porém, que pode 
tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, 
como sucede no fenômeno das aparições; 
— o Espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, 
só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser 
real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apre-
ciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato...

Reler O Livro dos Espíritos (2013a) com a lógica da 
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Complexidade, da Transdisciplinaridade, dos Níveis de Rea-
lidade e do Terceiro Incluído possibilita reconhecer, de forma 
trans histórica, o esforço de Allan Kardec em estabelecer uma 
nova e complexa visão de mundo, com decorrências morais e 
éticas. 

A sistemogênese dos sistemas antagônicos de Lupasco é 
outra ferramenta para uma releitura do Espiritismo construí-
do a partir de Kardec (Lupasco, apud NICOLESCU, 2012, 
p. 35-36): 

Mais difícil ainda (...)”, escreve Lupasco, “é acreditar 
realmente, viver a convicção teórica de que todos os 
objetos que nos cercam (...) não têm nada de ‘material’, 
no sentido muitas vezes milenar e instintivo da noção 
de matéria, e que eles são (...) unicamente manifes-
tações e sistematizações mais ou menos resistentes da 
energia (...).  

Pode-se, nesse ponto, considerar que o mestre lionês 
atingiu, ao seu modo e com as limitações do seu tempo, a in-
teligência do Universo. No conjunto das suas obras e em cada 
uma delas está a noção de Terceiro Oculto, que seria formu-
lada por Nicolescu (2012, p. 111-112) muitos anos depois:

A noção transdisciplinar de níveis de realidade é in-
compatível com a redução do nível espiritual ao nível 
psíquico, do nível psíquico ao nível biológico e do nível 
biológico ao nível físico. Contudo, esses quatro níveis 
são unificados pelo terceiro oculto.  ... conduz também 
a uma nova visão da pessoa humana, baseada na inclu-
são do terceiro oculto. ... estamos diante de um sujeito 
múltiplo capaz de conhecer um objeto múltiplo. A uni-
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ficação do sujeito é realizada pela ação do terceiro ocul-
to, que transforma o saber em compreensão. “Com-
preensão” significa aqui a fusão entre o saber e o ser. 
Em um certo sentido, o terceiro oculto aparece como 
sendo a fonte do conhecimento, mas, por sua vez, ele 
tem necessidade do sujeito para conhecer o mundo: o 
sujeito, o objeto e o terceiro oculto estão interligados, 
ou antes, transligados. A pessoa humana aparece como 
a interface entre o mundo e o terceiro oculto. O ser 
humano tem, portanto, duas naturezas: uma natureza 
animal e uma natureza divina, transligadas e insepará-
veis. A eliminação do terceiro oculto do conhecimento 
significa um ser humano unidimensional, reduzido às 
células, neurônios, quarks e partículas elementares.

A pergunta 82 e a resposta dada pelos espíritos a Allan 
Kardec e o seu comentário, (2013a, p.86-87) fornece uma 
pista para essas questões:

82. Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais? 
“Como se pode definir uma coisa, quando faltam ter-
mos de comparação e com uma linguagem deficiente? 
Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não 
é bem o termo; incorpóreo seria mais exato, pois deves 
compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de 
ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem 
analogia para vós outros, e tão etérea que escapa intei-
ramente ao alcance dos vossos sentidos”. 
Dizemos que os Espíritos são imateriais, porque, pela 
sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o 
nome de matéria.... 



74 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 3

Allan Kardec em seu contexto histórico e cultural

A Paris viva de Allan Kardec mostrava um povo francês 
empobrecido, nos guetos, nas ruas estreitas e nas avenidas. De 
outro lado, as pessoas frequentavam os salões de festa, teatros, 
bares e restaurantes, divertindo-se com as mesas girantes. 

As pessoas comuns apresentavam no corpo e na alma a 
ameaça da indigência, a miséria dos andrajosos, a doença, o 
medo e o sofrimento, a fome e a violência que a falta de traba-
lho ou o trabalho mal remunerado produz. Tudo isso em meio 
à opulência do clero e da nobreza (apesar de algumas conquis-
tas pós-Revolução permanecerem, Napoleão Bonaparte res-
taura a Monarquia), bem como do conforto de uma burguesia 
em ascensão. Os guetos e as ruas estreitas seriam ampliados 
pelas obras de urbanização de Napoleão III (GONÇALVES, 
2009).  

Vivia-se a experiência republicana, com grande instabi-
lidade política; posteriormente, o desenvolvimentismo do im-
pério napoleônico; a liderança econômica, política e cultural, 
marcadamente com Descartes, Montesquieu, Voltaire e Rous-
seau; os Enciclopedistas; as primeiras repercussões da Revolu-
ção Industrial; a máquina a vapor na indústria e no transporte; 
a invenção do telégrafo e outras conquistas da ciência e da 
tecnologia (MORAES, 2020).

O professor Rivail lecionava aos seus alunos com a pe-
dagogia e a didática que ele aprendera com Pestalozzi (que 
recebeu a influência de Comenius e Rousseau), apesar da he-

gemonia da Igreja Católica na Educação. 
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Ciência, filosofia e religião: aproximações com a História da 
Filosofia e a História das Ciências

Na tradição francesa em História e Filosofia da Ciência, 

Alexandre Koyré (1979, 1991, 2011) trabalha com o método 

histórico que busca a gênese da ciência atual. Nele, apresenta 

a convicção que se tornou seu princípio de pesquisa: o pensa-

mento científico e a visão de mundo que ele gera influenciam 

tanto sistemas inteiros (Descartes, Leibnitz, Espinoza etc.) 

como doutrinas místicas (e.g.: Boehme relaciona-se com a 

cosmologia de Copérnico). 

Como pesquisador da história do pensamento religioso, 

essa constatação o levou a retomar o estudo do pensamento 

científico (KOYRÉ, 1991, p. 10-14): 

A evolução do pensamento científico ... estava intima-
mente ligada à evolução das ideias trans científicas, fi-
losóficas, metafísicas e religiosas.... Não podemos com-
preender verdadeiramente a obra do astrônomo, nem 
a do matemático, se não a virmos penetrada do pensa-
mento do filósofo e do teólogo. 

Para melhor compreender o conjunto da obra de Allan 

Kardec é necessário considerar esta tradição epistemológica 

que une inseparavelmente ciência, filosofia e religião, em um 

só corpo de conhecimento.
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Epistemologia e metodologia do trabalho científico de Allan 
Kardec

Ao se analisar as obras completas de Allan Kardec com 
as ferramentas da epistemologia de Gaston Bachelard, pode-
-se localizar o pesquisador lionês em fronteiras e regiões da 
filosofia e da ciência que causaram um estranhamento na lógi-
ca e nas ciências clássicas da época. Mesmo que esses nomes 
e regiões epistemológicas não tivessem sido inventadas ainda, 
verifica-se que Kardec já praticava um racionalismo aplicado 
e não um racionalismo idealista. Também um materialismo 
técnico (acrescente-se: qualitativo) que, para explicar os fenô-
menos materiais, utiliza a técnica dos instrumentos e a razão 
matemática (melhor dizendo: subjetivo-objetiva, como pro-
põe a transdisciplinaridade). Kardec está na posição central do 
espectro filosófico elaborado por Bachelard.

Bachelard afirma que todas as filosofias do conhecimen-
to científico se ordenaram a partir do racionalismo aplicado 
(1974, p. 115-116). O espectro filosófico é, assim, pintado 
por ele com as possibilidades de aumento ou diminuição na 
intensidade das nuances das cores da paleta: do Racionalismo 
aplicado ao Idealismo, passando pelo Formalismo e o Conven-
cionalismo; do Materialismo técnico ao Realismo, passando 
pelo Positivismo e o Empirismo. 

Sobre o racionalismo aplicado, explica Bachelard (1974, 
p. 113): “A perspectiva teórica coloca o fato experimental 
no seu devido lugar”. Esta foi a atitude científica de Rivail: 
recebe notícias das mesas girantes em 1854; em 1855 tem 
contato direto com aquele fenômeno material que o levará às 
experimentações:
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... giravam, saltavam e corriam, em condições tais que 
não deixavam lugar a qualquer dúvida. ... Eu entrevia, 
naquelas aparentes futilidades, no passatempo que 
faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério 
como que a revelação de uma nova lei, que tomei a 
mim estudar a fundo. (KARDEC apud WANTUIL e 
THIESEN, 2019, p.261-262).

Kardec mostra que a escola socrático-platônica é pre-
cursora da ideia cristã e do Espiritismo (2013c, p. 31), que 
poderia levar a pensar que a sua obra desemboca em um tipo 
de idealismo. Do mesmo modo, as desconstruções que faz do 
Materialismo e a defesa do Espiritualismo e do Espiritismo. 

Será realizado um estudo mais aprofundado sobre o 
tema, impossível no presente trabalho. Mas, a título de uma 
primeira aproximação, eis a resposta dos espíritos à pergunta 
de Kardec (2013b, p. 361):

799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir 
para o progresso? “Destruindo o materialismo, que é 
uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens 
compreendam onde se encontram seus verdadeiros in-
teresses. Deixando a vida futura de estar velada pela 
dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do 
presente, lhe é dado preparar o seu futuro.  Abolindo 
os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens 
a grande solidariedade que os há de unir como irmãos”.

A palavra espiritualismo é utilizada por Kardec, de for-
ma mais geral (2013b, p. 409): “Espiritualismo – Usa-se em 
sentido oposto ao de materialismo; crença na existência da 
alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas 
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as religiões”. Assim como, em oposição, usa o termo genérico 
materialismo (2013a, p. 14): “Segundo uns, a alma é o princí-
pio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se 
aniquila com a vida: é o materialismo puro”.

É evidente que ele não faz um estudo e uma crítica ao 
Materialismo Histórico e Dialético que K. Marx criava naqueles 
momentos. E não é possível concluir que ele propunha uma 
economia e política liberais, pela leitura isolada de algumas 
questões em O Livro dos Espíritos (2013a). A transversalidade 
vertical da sua obra talvez indique um Kardec muito mais cris-
tão libertário e socialista utópico. 

A sua defesa de que o Espiritismo é uma ciência positiva 
nascida de experiências rigorosamente controladas, poderia 
levar à crença de que ele seria um Positivista, Empirista ou 
Realista. Kardec afirma (2013d, p. 22): 

Como meio de elaboração, o Espiritismo procede 
exatamente da mesma forma que as ciências positi-
vas, aplicando o método experimental. Fatos novos se 
apresentam, que não podem ser explicados pelas leis 
conhecidas; ele os observa, compara, analisa e, remon-
tando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege; de-
pois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações 
úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida; 
assim, não apresentou como hipóteses a existência e 
a intervenção dos Espíritos, nem o perispírito, nem a 
reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutri-
na; concluiu pela existência dos Espíritos, quando essa 
existência ressaltou evidente da observação dos fatos, 
procedendo de igual maneira quanto aos outros princí-
pios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confir-
mar a teoria: a teoria é que veio subsequentemente ex-
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plicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato 
dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação 
e não produto da imaginação.

A proposta da fé raciocinada, de Kardec, nasce da expe-
rimentação com os espíritos, através da observação com ins-
trumentos bem materiais – os médiuns (2013c, p. 256): 

A fé necessita de uma base, base que é a inteligência 
perfeita daquilo em que se deve crer. ... A fé raciocina-
da, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscu-
ridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, 
e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. ... 
Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a ra-
zão, em todas as épocas da Humanidade. 

De uma perspectiva transdisciplinar e com Bachelard 
pode-se enxergar a epistemologia do cientista-filósofo-teólogo 
Allan Kardec, como um espectro filosófico, a partir de um 
materialismo técnico (qualitativo) e de um racionalismo apli-
cado muito peculiares ao seu método de pesquisa. Nuances 
emergem com brilhos mais intensos e cores mais vivas em de-
terminados pontos da sua metodologia de trabalho científico, 
enfatizando a experimentação e a observação dos fenômenos 
que compõem o objeto da sua pesquisa: a comunicação de 
inteligências localizadas em diferentes dimensões através de 
processos mediúnicos. Nesse sentido, ele pratica uma forma 
de transdisciplinaridade, desenvolvida por Nicolescu muitos 
anos depois.

Ele se utiliza de metodologias na pesquisa científica que 
hoje são consideradas pertencentes à pesquisa qualitativa, 
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através de estudos de caso e grupos focais, por exemplo. Mas, 
Kardec avança um pouco mais em seu método: com a dialéti-
ca socrática e a orientação pestalozziana, ele realiza uma ver-
dadeira pesquisa intervenção pedagógico-didática (GIFFONI, 
2019), para a Educação em sentido amplo, inseparável do seu 
método de observação experimental, que inclui toda uma 
orientação para as entrevistas com os espíritos, que redundou 
na construção da Doutrina Espírita.

Em O Livro dos Médiuns (2013b), ele traça a meto-
dologia para o ensino do Espiritismo e o desenvolvimento 
educativo dos instrumentos/ferramentas mediúnicos entre 
participantes dos grupos de estudiosos dos fenômenos. Estes 
devem se tornar observadores, experimentadores rigorosos, 
sob o ponto de vista científico, epistemológico e filosófico. O 
conteúdo das mensagens sob o ponto de vista moral e de co-
nhecimento novo, devem passar pelo crivo da razão e da com-
paração com o ensino universal dos espíritos (2013b, p.33). A 
metodologia do consenso e da razão em Allan Kardec foge ao 
nosso escopo, no momento, mas pode ser estudada à luz da 
teoria do agir comunicativo de J. Habermas. 

Considerações finais

A transdisciplinaridade tem trazido contribuições im-
portantes às pesquisas e às práticas profissionais, em Ciências 
da Natureza, Humanas e Sociais. Elas se devem às qualida-
des de abertura e inclusão que estão, também, no campo da 
verticalidade do ser humano, para os diálogos intercultural e 
inter-religioso. Ela propõe uma trans religiosidade e uma trans 
culturalidade trans históricas. 
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O diálogo entre esse paradigma emergente na Educação 
(VIEIRA, 2019; MORAES, 2008) e a Pedagogia espírita, por 
exemplo, poderá proporcionar avanços incalculáveis para a 
Didática, a gestão escolar, a arquitetura da escola, a formação 
de educadores etc.

A presente pesquisa apresenta, sob uma perspectiva 
transdisciplinar intertextual, uma visão diferente de Allan 
Kardec e sua obra, o qual inova a pesquisa científica com seus 
experimentos psicológicos, enfrentando o pensamento cienti-
ficista do seu tempo, bem como os representantes da ciência 
clássica. O todo da sua obra parte do trabalho científico em 
que ele estuda o fenômeno mediúnico e as comunicações dos 
espíritos, com decorrências para todos os campos da Filosofia 
e novos conceitos de religião e religiosidade. 

Kardec apresenta uma metodologia qualitativa do tipo 
intervenção pedagógico-didática com estudos de caso e gru-
pos focais na sua pesquisa experimental, para além da meto-
dologia estabelecida pelas ciências clássicas, que se utilizam de 
métodos mais quantitativos. 

Ele questiona a postura linear do conhecimento e propõe 
um olhar aberto, abrangente, inclusivo, circular e multidimen-
sional, o que leva a reconhecer os princípios da complexidade 
na sua obra e abre novas fronteiras para a pesquisa. 
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Resumo

Este texto propõe um olhar sobre como é a construção da 
verdade dentro do espiritismo. Por meio da noção vontade de 
verdade trabalhada por Nietzsche e desenvolvida por Foucault 
no âmbito do discurso, expõe a dificuldade de os métodos cien-
tíficos comprovarem a vida após a morte e a decorrente pos-
sibilidade de espíritos se comunicarem. Assim, o que é verda-
deiro na ordem discursiva espírita passa por outras estratégias 
de controle desse saber para além dos parâmetros positivistas.

Introdução

A história do espiritismo, amplamente estudada pe-
las ciências da religião, revela o esforço do pedagogo 
francês Allan Kardec em construir bases científicas 

para o novo conhecimento filosófico-espiritualista que surgia 
no século 19. Os ventos positivistas que envolviam a ciência 
europeia no período atingiram também outras áreas do saber 
humano, na tentativa de se dar credibilidade e concretude a 
muitas crenças até então circunscritas no âmbito das práticas 
religiosas e da metafísica.

Segundo Gulão (2014, s/p), “o objetivo de Kardec era 
naturalizar o domínio espiritual, fazendo dele um objeto de in-
vestigação racional e empírica para identificar as leis naturais 
que regeriam as supostas relações entre espíritos desencarna-
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dos e a humanidade encarnada”.  Utilizou-se, então, da obser-
vação sistematizada dos fenômenos mediúnicos, tidos como 
naturais e que, portanto, poderiam ter suas leis conhecidas 
pela ciência. Muito embora Kardec admitisse que o espiritis-
mo não poderia se enquadrar dentro das ciências tradicionais 
como a física e a química, ele concluiu que tais fenômenos, 
por dedução lógica, e verificados dentro de ambiente contro-
lado, eram reais.

A busca pela afirmação da mediunidade como algo pas-
sível de investigação científica impõe aos espíritas uma cons-
tante busca pela comprovação da vida após a morte. No Brasil, 
várias pesquisas têm sido empreendidas com esse objetivo, e 
com especial destaque às que o médium Chico Xavier foi sub-
metido enquanto exercia sua mediunidade. Conhecido pelas 
mensagens psicografadas com alto teor de detalhes passíveis 
de verificação factual, o médium passou por vários testes, in-
clusive os de criptografia, que corroboraram a autenticidade 
das assinaturas “dos mortos que voltaram”.

Outras pesquisas como as que incluem as experiências 
quase-morte, as terapias de vidas passadas e as que investigam 
a possibilidade da reencarnação mediante análises de lembran-
ças espontâneas em crianças, adensam essa vontade por parte 
dos espíritas e espiritualistas de alcançarem as “bênçãos cien-
tíficas”. Assim, seria possível  apaziguar o desejo de os adeptos 
verem suas crenças aceitas enquanto verdades comprovadas, 
já que Kardec alicerça toda a sua construção doutrinária enfa-
tizando a aliança entre fé e razão, ciência e religião.

Não é objetivo deste trabalho discutir a metodologia 
científica aplicada aos fenômenos espirituais. Esse breve rela-
to serve apenas para destacar que a verdade é um valor muito 
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caro para os espíritas, visto que esses não querem ser con-
fundidos com uma mera religião, cujos dogmas bastam em si 
mesmos para se estabelecer a crença e justificá-la. Por cau-
sa disso, como não se pode contar com a ciência para tudo, 
até porque ela se desenvolve de modo diferente e a partir de 
outros paradigmas que não são religiosos, este estudo buscou 
compreender como o espiritismo estabelece suas verdades 
fora da alternativa positivista.

Mesmo que, para os espíritas, a questão da mediunidade 
seja ponto pacífico em termos de uma possibilidade concre-
ta e existente, o que advém dela, as comunicações atribuídas 
aos espíritos desencarnados, carece de outros entendimentos 
sobre o que pode ser considerado verdadeiro ou não. Ou seja, 
o que leva os espíritas considerarem uma mensagem psicogra-
fada ou psicofônica digna de ser credível? Por que um relato 
sobre como é a vida no mundo espiritual é percebido como 
real, confiando-se apenas nas palavras do médium de do su-
posto espírito comunicante? 

Essas questões serão analisadas neste trabalho a partir 
de uma perspectiva teórica discursiva. Noutras palavras, to-
maremos as comunicações espíritas como discursos e, como 
tais, observados dentro de uma categoria analítica denomina-
da vontade de verdade, termo cunhado por Nietzsche e desen-
volvido por Foucault.

A vontade de verdade nos discursos

Para o filósofo alemão, o desejo humano pelo conheci-
mento essencial da realidade esteve presente por muito tem-
po na história da filosofia. É por meio da vontade de verdade, 
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que os indivíduos foram impelidos à crença de que há uma 
verdade que pode ser conhecida, comunicada e perfeitamente 
pensada. A posse de uma verdade afasta a sensação do medo, 
dá ordem ao caos, e muda a forma como o ser humano se 
relaciona com a vida. Segundo as reflexões nietzschianas, a 
vontade da verdade corresponde ao desejo particular de dar ao 
mundo características que não lhes são próprias (OLIVEIRA, 
2018).

Para Onate, (1996 p.8), a estimação da verdade, “fun-
ciona como dimensão possibilitadora do mundo das ideias, do 
cogito, do eu penso e dos outros princípios colocados pelos fi-
lósofos na base de suas concepções metafísicas”. Logo, Nietzs-
che atribui essa vontade ao pensamento platônico, no sentido 
de conceber a verdade como pré-existente, com exata corres-
pondência com a realidade, e independente da interferência 
humana. 

A verdade platônica situando-se, portanto, no plano das 
ideias, e compreendida pelo intelecto, poderia ser alcançada 
afastando-se da ilusão trazida pelos sentidos e por meio de um 
exercício racional. Essa confiança de Platão no uso da razão, 
lhe permitia afirmar que o conhecimento dela gerado era se-
guro e também levaria ao Bem.

Kardec assume essa mesma postura em relação aos fenô-
menos espirituais. Esses seriam fenômenos naturais, pré-exis-
tentes à própria realidade material, e compreendidos a partir 
de uma atitude racional. Não é á toa que Kardec concebe Só-
crates e Platão como precursores do espiritismo.

Nietzsche promove, todavia, uma crítica ácida aos siste-
mas de pensamento como esse, afirmando que o que existe é 
uma vontade de verdade e não a verdade em si. Pois, para o 
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filósofo alemão, essa vontade é, em última análise, um instru-
mento de acomodação dos homens ao mundo tendo, portan-
to, propósitos utilitários para dar certo sentido à vida.

Mas para atender aos objetivos específicos deste estudo, 
discutiremos a noção de vontade de verdade a partir da apro-
priação feita por Michel Foucault, pois ela está atrelada a uma 
teoria de discurso.  É por meio desta teoria que propomos 
enxergar as mensagens espíritas e analisar a percepção espírita 
sobre a verdade. Vejamos, então, como o autor francês con-
ceitua o discurso.

O discurso é um conjunto de enunciados que provém de 
um mesmo sistema de formação, com sentidos que se referem 
a certos objetos, conceitos, estratégias e modalidades discur-
sivas. Não há enunciado que não esteja apoiado em um con-
junto de signos, sustentado por quatro elementos básicos: um 
referente (ou seja, um princípio de diferenciação), um sujeito 
(no sentido de “posição” a ser ocupada), um campo associado 
(isto é, coexistir com outros enunciados) e uma materialidade 
específica, ou seja, coisas efetivamente ditas, escritas, e passí-
veis de repetição ou reprodução, ativadas através de técnicas, 
práticas e relações sociais (FOUCAULT, 2007).

Dito de outra forma, significa compreender que o dis-
curso espírita recorta sobre quais objetos (pessoas, situações, 
acontecimentos, ideias) ele vai tecer comentários, emitir con-
ceitos, estabelecer estratégias que darão coerência e estabili-
dade aos temas e conceitos, e estabelecer os modos de cons-
trução de uma credibilidade. Para tanto, precisa diferenciar-se 
de outros discursos (de outras religiões, e filosofias espiritua-
listas, por exemplo); elencar sujeitos autorizados a falar em 
nome do espiritismo; estabelecer diálogos com outros campos 
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de saber de interesse; e fazer circular seu discurso por meio de 
livros, palestras, cursos etc.

Na visão de Foucault (1996), os enunciados (que po-
dem ser textos escritos ou imagens) são analisados em sua 
historicidade (considerando-se os saberes circulantes em uma 
época); observando-se as posições-sujeito dos enunciadores 
(indivíduos mediados pela cultura, pelos jogos de poder, pela 
ética); e os contextos situacionais em que um enunciado é 
produzido. A verdade de um discurso tem ancoragem histó-
rica que estabelece o que pode ou não ser dito, e depende de 
um arquivo, de uma memória social que lhe dá certas permis-
sões ou promove certas interdições.

Quando o autor afirma que a verdade tem uma história, 
ele não quer dizer com isso que não exista nenhuma verda-
de objetiva. Ele também não pretende analisar um discurso 
com o objetivo de distinguir o que é verdadeiro do falso, mas 
discutir as formas de legitimação da verdade, os modos de o 
indivíduo se relacionar com o conhecimento e os constrangi-
mentos pelos quais passam os discursos para que sejam aceitos 
como verdadeiros. Ou seja, Foucault não se ocupa com o valor 
de verdade dos discursos, mas com as respectivas vontades de 
verdade ligadas a eles.

A natureza do saber

Vamos recorrer a outro analista do discurso que oferece 
outra chave de interpretação da verdade nos discursos. Cha-
raudeau (2010) explica que os saberes, de uma forma geral, 
podem ser de duas naturezas: o saber de conhecimento e o 
saber de crença.
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Os saberes de conhecimento procedem de uma repre-
sentação racionalizada da existência dos seres e dos fenômenos 
sensíveis do mundo. Buscam uma verdade factual, sensível aos 
sentidos físicos, que tenham correspondência com os fatos ou 
lhe são verossimilhantes.  Já os saberes de crença resultam da 
atividade humana quando esta se aplica a comentar o mundo, 
assim o mundo passa a existir a partir do olhar subjetivo que o 
sujeito lança sobre ele. 

Apesar de a distinção ignorar que possam haver elemen-
tos de um tipo de saber em outro (um cientista pode expressar 
subjetividade na interpretação dos fatos e a crença pode ser 
construída na experiência concreta), ela nos ajuda a entender 
um pouco da posição espírita sobre a verdade dos fenômenos 
espirituais.

Kardec, por ser um intelectual, prezava a ciência e 
o raciocínio lógico, razão pela qual fez vários testes para se 
certificar de que a mediunidade não era fruto da imaginação 
humana. Todavia, quando os espíritos respondem a Kardec – 
pois ele os interrogava sobre temas profundos por meio de 
médiuns adolescentes e sem tantos estudos – muitas respostas 
são comentários sobre a vida e dilemas humanos, com colori-
dos de subjetividade.

Assim, os dois tipos de saberes mesclam-se nos discur-
sos espíritas. O primeiro foi bastante presente no século 19, 
durante a estruturação filosófica do espiritismo; e o segundo 
se expandiu nas práticas espíritas da atualidade, tornando-se 
hegemônico, pois dispensa as ferramentas da metodologia 
científica no seu dia a dia.

O valor de verdade das comunicações espirituais, cuja 
evidência é necessária, foi substituído pelo efeito de verdade 
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no espiritismo contemporâneo. Esse efeito de verdade resul-
ta da subjetividade dos sujeitos e da intersubjetividade entre 
eles, e tudo que é dito, para parecer verdadeiro, basta que faça 
parte da ordem discursiva espírita, em que os fundamentos já 
foram postos por Kardec, ou por médiuns notáveis como Chi-
co Xavier. Logo, a correspondência, nesse último caso, não é 
entre o que foi dito e a realidade reportada, mas entre o que 
foi dito estar de acordo com o arcabouço filosófico espírita.

A produção da verdade no espiritismo contemporâneo

Como discutido, toda produção discursiva, no nível da 
subjetividade, manifesta uma vontade de verdade e, com-
preender o discurso, implica compreender a correlação en-
tre aquilo que é dito e as contingências sociais e culturais 
historicamente ancoradas nesse dizer. Isso implica, segundo 
Foucault, reconhecer que os sistemas discursivos produzem 
dispositivos de exclusão, apoiam-se em instituições e são am-
parados por práticas pedagógicas, além de estabelecer instru-
mentos de controle. Além disso, especificamente no campo 
religioso, exige de quem fala uma postura virtuosa, capaz de 
gerar credibilidade.

No caso do espiritismo institucionalizado brasileiro, es-
ses elementos podem ser observados a partir de algumas es-
tratégias. Primeiramente, o conteúdo dos textos fundadores 
(da obra de Allan Kardec) e das obras complementares (espe-
cialmente aquelas psicografadas por Chico Xavier) funcionam 
como parâmetro para dizer se algo é verdadeiro ou falso, utili-
zando-se dos rótulos “doutrinário” e “antidoutrinário”.

Qualquer revelação que contrarie os pressupostos for-
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mulados por esses textos fundadores, tendem a ser conside-
rados suspeitos e enganosos, como podemos perceber nesse 
comentário sobre fidelidade doutrinária retirado do site da 
Federação Espírita do Paraná:

Avaliar se uma obra ou uma prática está em consonân-
cia com os princípios doutrinários é tarefa para quem 
conhece realmente a Doutrina. Daí a necessidade do 
estudo, da reflexão, da análise serena e desapaixona-
da, a fim de que se chegue à conclusão do que está de 
acordo e do que está em confronto com as verdades 
que o Espiritismo esposa. (...)Se houvesse mais estudo 
da Codificação, por certo o número de obras antidou-
trinárias existentes, tanto pela ação de médiuns quanto 
de leitores seria bem menor, para não dizermos nulo. 
(PASSINI, 2014, p. 1).

As instituições que geralmente se pronunciam nesse 
sentido, são as federações estaduais e a Federação Espírita 
Brasileira (FEB), cujo modelo de gestão do movimento espíri-
ta foi articulado dentro do chamado Pacto Áureo. Esse acor-
do firmado entre representações espíritas de diversos estados 
do País em 1949, tinha como objetivo unificar as ações e os 
postulados doutrinários por meio do Conselho Federativo Na-
cional. Desde então, esse conselho elabora normas e faz reco-
mendações aos centros espíritas que aderiram à FEB. Embora 
esse sistema federativo seja hierarquicamente menos rígido 
que o da Igreja Católica, a narrativa espírita sobre o adven-
to do Pacto Áureo é rodeada de mística, afirmando-se que o 
“Anjo Ismael” foi o grande inspirador.

A FEB foi a promotora e a grande difusora do Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), do Estudo Avan-
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çado da Doutrina Espírita (EADE) e do Estudo e Educação 
da Mediunidade (EEM). Juntos, esses cursos conduzem a for-
mação do praticante espírita por mais ou menos cinco anos, 
configurando o elemento estratégico de controle da produção 
da verdade de natureza pedagógica. O conteúdo é predomi-
nantemente religioso, porém mesclado com considerações fi-
losóficas e científicas.

Além disso, o parque editorial da FEB, com mais de 
900 títulos disponíveis, adensa a política de difusão do co-
nhecimento espírita, com publicações voltadas para crianças, 
adolescentes e adultos. Essa mesma estratégia de difusão é 
adotada por outras editoras espíritas, algumas com contratos 
exclusivos com certos médiuns e oradores, fazendo com que 
os saberes de crença sejam amplamente conhecidos no meio 
social.

Por fim, a reputação do fundador do espiritismo e dos 
principais médiuns, cuja produção literária aumentou consi-
deravelmente o acervo espírita, configura-se como o último 
elemento estratégico a ser aqui discutido, a fim de que possa-
mos entender a relação entre sujeito e verdade. Esse elemento 
funciona como aquele que fortalece a confiabilidade ao dis-
curso espírita, algo que Foucault (2006) já havia identifica-
do como inerente às estratégias de produção da verdade no 
cristianismo e na Grécia Antiga. O próprio Platão, como dito 
anteriormente, acreditava que o conhecimento verdadeiro es-
tava atrelado ao Bem.

Nessa perspectiva, diz Foucault, a verdade é o que 
ilumina o sujeito, é o que lhe dá tranquilidade. O sujeito 
só conhece a verdade se transformado. A verdade necessita 
da conversão e da mudança interna do sujeito. Sem essa 
“purificação”, não se alcança a verdade. Daí a necessidade de 
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construção de uma autoridade baseada na virtude, celebrada e 
incentivada pelos adeptos do espiritismo a partir do discurso 
da “reforma íntima”.

A reforma íntima é associada à ideia de moral, e a moral 
é a regra de boa conduta, da distinção entre o bem e o mal. 
Além disso, a moral é fundamentada na observação da lei de 
Deus, conforme a questão 629 de O Livro dos Espíritos, de 
autoria de Kardec. Para estar de acordo com a lei de Deus, o 
espírita precisa conhecer a si mesmo (princípio atribuído a Só-
crates e endossado por Kardec), transformar-se moralmente, 
e praticar a caridade.

“Fora da caridade não há salvação” é um enunciado que 
está em O Evangelho Segundo o Espiritismo, outro livro de 
Kardec. A premissa é a de que apenas o conhecimento não é 
capaz de transformar o homem, como observamos nesse tre-
cho: “o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem 
sentido (...) caracteriza o verdadeiro espírita como o verda-
deiro cristão, que são a mesma coisa” (Kardec. 2008, p. 170).  
O espírita precisa colocar em prática tudo o que aprendeu, 
pois, “reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transforma-
ção moral e pelos esforços que emprega para domar suas in-
clinações más” (Kardec, 2008, p. 171). Essas recomendações 
encontram-se em um capítulo bastante sugestivo de o Evan-
gelho: “Sede Perfeitos”.

Assim é, pois, que os médiuns de alta credibilidade no 
movimento espírita, tais como Chico Xavier e Divaldo Fran-
co, que tiveram suas vidas marcadas pelo altruísmo e pela 
bondade no trato com as pessoas, tornaram-se as referências 
do discurso verdadeiro no espiritismo. Além das obras sociais 
que empreenderam, renunciaram aos direitos autorais de seus 
livros, outorgando-os a instituições de cultura e caridade.
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Considerações finais

Este breve estudo teve por objetivo discutir a produ-

ção da verdade no espiritismo a partir da noção de discur-

so, em substituição à noção de verdade positivista, dentro da 

qual nasce essa doutrina. Esta proposta de análise parece-nos 

mais coerente com as posturas adotadas pelos praticantes do 

espiritismo brasileiro contemporâneo, diante da falta de in-

vestimentos em pesquisas científicas que pudessem produzir 

saberes de conhecimento. Logo, avaliar as mensagens espíritas 

enquanto saberes de crença, cuja percepção da verdade pas-

sa pelos constrangimentos de uma ordem discursiva espírita, 

pode melhor descrever essa nova fase dos textos espíritas.

Para tanto, adotou-se como aporte teórico a noção niet-

zschiana de vontade de verdade, assumida por Foucault em 

sua teoria sobre o discurso, em que foi possível chegar às se-

guintes conclusões sobre as estratégias de produção do discur-

so verdadeiro no espiritismo: a) a discussão da verdade pres-

cinde de um entendimento da sua ordem discursiva espírita; 

b)  ela expressa uma vontade de verdade regulada pelos textos 

fundadores (racionalismo e experimentação kardequianos), 

pelas instituições e pelas práticas pedagógicas (cursos, pales-

tras, especialmente os ofertados pela FEB); c) a credibilidade 

de médiuns tem profunda relação com a capacidade destes 

expressarem a moral cristã; e d) nota-se um sistema de ex-

clusão e separação entre o verdadeiro e o falso sob os rótulos 

doutrinário e antidoutrinário.
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Resumo

Proponho uma reflexão sobre como algumas/uns intelec-
tuais, médiuns e instituições espíritas têm articulado e (re)
construído as visões espíritas sobre sexo, gênero e sexualidade, 
num cenário político acirrado e cada vez mais conservador, 
que tem contribuído para a emergência de tensões e conflitos 
entre os/as espíritas, sobretudo após o golpe jurídico-midiáti-
co-parlamentar de 2016 e as eleições presidenciais de 2018.

A emergência de um cenário conservador no Brasil nos 
últimos anos, sobretudo após o golpe jurídico-midiá-
tico-parlamentar de 2016 e as eleições presidenciais 

de 2018, tem recebido o respaldo e a participação de pessoas 
e instituições religiosas. Mesmo o movimento espírita, que 
sempre primou pela discrição e apaziguamento das diferenças, 
evitando particularmente os embates políticos, não conseguiu 
escapar dessa tendência.

Feito um divisor de águas políticas falsamente pacíficas 
nas quais estava mergulhado o movimento espírita brasileiro, 
a conferência do médium Divaldo Pereira Franco no 34º Con-
gresso Estadual Espírita de Goiás de 2018, atraiu a atenção 
do público com uma fala de pouco mais de sete minutos2. Ao 

2 O vídeo estava disponível em https://www.youtube.com/watch?v=TayWHd_
cHA0 (acessado em 08/08/2018), no entanto ele foi retirado da Internet, por 
conta das polêmicas que causou. É possível acessar a sua transcrição em https://
www.dm.com.br/politica/2018/02/divaldo-franco-defende-sergio-moro-e-critica-
-politica-de-submissao-social/. Acessado em 13/09/2019.
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ser interpelado por um jovem sobre a famigerada “ideologia 
de gênero”, asseverou – em tom de autoridade espírita – tra-
tar-se de um “momento de alucinação psicológica da socieda-
de”. Palmas e brados foram ouvidos após toda a sua exposição, 
e isso nos diz muito sobre o reconhecimento que o médium 
baiano tem ante a comunidade espírita. Mas não diz só isso. 
Nas últimas décadas, intelectuais, médiuns e lideranças espíri-
tas têm canalizado parte considerável de suas energias na (re)
elaboração das representações religiosas espíritas sobre gênero 
e sexualidade, debate em que Divaldo é tido como referência.

Ao utilizar, em sua fala, o termo “ideologia de gênero” 
– termo que vem se popularizando na gramática tacanha do 
reacionarismo brasileiro – como um substrato do “marxismo 
cultural” e algo que expressa “uma alucinação psicológica” en-
gendrada pelo MEC e pelos governos encabeçados pelo PT, 
Divaldo expressa uma posição política compartilhada por par-
cela significativa do movimento espírita, que assume uma pos-
tura claramente partidária, contrária ao PT, reforçando uma 
visão conservadora. Suas posições, embora encontrem eco, 
expressando o argumento de autoridade do “grande médium 
e orador”, não são unânimes no espiritismo, e as reações a elas 
nos ajudam a perceber as controvérsias que permeiam esse 
debate.

Em resposta a Divaldo e correligionários/as, espíritas que 
se autodenominam “progressistas” organizaram manifestos e 
abaixo-assinado tornando públicas as suas divergências3. Para 
essa parcela progressista, que tem se manifestado com mais 
frequência em redes sociais, canais do Youtube e em sites, o 

3 https://jornalggn.com.br/noticia/espiritas-progressistas-respondem-a-entrevista-
-coletiva-de-divaldo-franco-e-haroldo-dutra. Acessado em 18/02/2018.
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espiritismo, por seus princípios, é entendido como protago-
nista indispensável na promoção da igualdade, da fraternidade 
e da justiça social.

Uma sociedade mais justa e fraternal, sem dúvida ne-
nhuma, é uma visão compartilhada por praticamente todos/
as os/as espíritas. As divergências, no entanto, estão nas ex-
plicações sobre as causas das desigualdades e, principalmente, 
sobre os meios de alcançar essa sociedade.

Seria muito simplista afirmar que o peso da origem so-
cialmente privilegiada dos espíritas – classe média branca, es-
colarizada, cisgênera e heterossexual4 – condiciona unicamen-
te a sua visão de mundo e do futuro do mundo. No entanto, 
ela pode contribuir para uma leitura espírita confortável e 
conformista da vida na medida em que abraça uma explicação 
reencarnacionista da meritocracia e das desigualdades sociais, 
entendendo que se há miseráveis e vulneráveis, eles/elas nada 
mais fazem do que “pagar” karmas ou dívidas de vidas passa-
das. Promover a caridade para com esses/as necessitados/as, 
por meio de uma ajuda material pontual, de cunho assisten-
cialista, é, nesse sentido, muito mais um meio de salvação de 
foro íntimo e individual daquele/a que doa do que o caminho 
para a transformação estrutural da sociedade. Para os/as espí-
ritas progressistas, entretanto, e aqui Franklin Félix5, se Allan 
Kardec estivesse vivo hoje, teria cunhado a expressão “fora 
da justiça social não há salvação”, porque entendem que se a 

4 Para mais informações sobre o perfil socioeconômico dos/as espíritas no último 
Censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, ver: https://censo2010.ibge.
gov.br/noticias- censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia. 
5 Franklin Felix é psicólogo, espírita, responsável pela Fanpage no Facebook “Espi-
ritismo e Direitos Humanos” e colunista da revista Carta Capital, na qual publica 
textos na coluna “Diálogos da Fé”.
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caridade é necessária, a justiça social é urgente.
Temas como democracia, desigualdade social, racial, de 

gênero e de sexualidade, direito penal, Estado laico, tolerân-
cia religiosa, inclusão, diversidade e demais pautas ligadas aos 
Direitos Humanos passaram a ser cada vez mais frequentes 
nos espaços de encontros virtuais entre espíritas que se ali-
nham contrariamente aos governos pós-golpe, discutindo de 
maneira articulada as várias dimensões da vida social do pon-
to de vista espírita, fomentando o diálogo entre espiritismo e 
política.

Mas, afinal, como o movimento espírita tem pensado 
e articulado as percepções e representações espíritas sobre 
gênero e sexualidade? E como essas questões são postas em 
termos de um espiritismo conservador e de um espiritismo 
progressista?

Mesmo contando com certa diversidade de estilos, nar-
rativas e tipos de autoridade presentes no meio espírita, o cor-
po teórico-doutrinário elaborado por Allan Kardec é constan-
temente acionado por todos os grupos ou correntes, embora 
seja diversamente interpretado. Quando Kardec estava “co-
dificando” a doutrina espírita, o movimento feminista vivia o 
que se convencionou chamar de primeira onda, momento que 
se consolidou em torno da luta pela igualdade de direitos en-
tre homens e mulheres, principalmente o direito à educação e 
o direito político de votar e ser votada.

No Livro dos Espíritos aparece explicitamente a propos-
ta do sufrágio universal. Assim perguntava Kardec: “Uma le-
gislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igual-
dade dos direitos do homem e da mulher?” Respondem os 
espíritos: “Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que 
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cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exte-
rior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com 
a sua aptidão” (KARDEC, 2001, p. 275).

Se em relação aos direitos políticos o espiritismo vem 
desde suas origens pregando a igualdade, em consonância 
com o pensamento liberal burguês de Kardec (AUBRÉE e 
LAPLANTINE, 1990), no que toca aos papéis ou funções so-
cialmente associadas à mulher e ao homem o arranjo é bem 
distinto. Mesmo partindo da premissa de que os espíritos não 
têm sexo, porque, segundo a teoria reencarnacionista, os espí-
ritos encarnam em corpos biologicamente diferentes a depen-
der dos aprendizados e das provas que precisam passar (KAR-
DEC, 2001, p. 112), estar “no lugar que compete” significava, 
em outras palavras, que o espaço público deve ser habitado 
por homens e o espaço privado reservado às mulheres. Isso é 
colocado por meio do recurso, frequente no espiritismo, ao 
discurso biologicista, que entende existir uma conexão dire-
ta entre elementos anatômicos, comportamentos, sensações, 
prazeres e direito, e que olha para a “fragilidade física” do cor-
po feminino como causa “natural” que direciona as mulheres 
aos “trabalhos leves” – leiam-se os trabalhos domésticos e de 
cuidados de crianças, idosos, deficientes e doentes –, ao passo 
que ao homem, “por ser o mais forte”, estão destinados os 
“trabalhos rudes” (KARDEC, 2001, p. 274).

Essas mesmas representações vão incidir na divisão se-
xual do trabalho espírita nos centros, espaços privilegiados da 
produção e reprodução do ethos espírita. Trabalhos intelec-
tuais, cargos administrativos e cargos de direção, sobretudo 
de instituições federativas, tendem a ser exercidos em sua 
maioria por homens, enquanto a evangelização de crianças e 



106 Ciência, Espiritismo e Sociedade - Coletânea 3

jovens, os trabalhos nas cantinas, livrarias, secretaria, limpeza 
e acolhimento têm uma presença feminina marcante.

As representações espíritas de gênero também orques-
tram uma leitura específica sobre família, lugar sancionado de 
encontro e de divisão dos sexos, que inclui um conjunto de re-
gras que governam a sexualidade. Se a produção espírita con-
temporânea – sobretudo por parte dos/as espíritas progressis-
tas – vem relativizando a ideia de família, criando espaços para 
se pensar arranjos familiares com base em relacionamentos 
homoafetivos, isso se dá justamente no diálogo com a concep-
ção tradicional e historicamente aceita: casal heterossexual, 
monogâmico, responsável pelo cuidado dos/as filhos/as.

Por sinal, a monogamia, seja nas relações heterossexuais 
ou homossexuais, aparece no discurso espírita nos termos de 
um evolucionismo social que identifica a poligamia como pon-
to de partida e a monogamia como ponto de chegada. A mo-
nogamia é um regime da sexualidade e do desejo ao qual se 
vincula um conjunto mais amplo de normas espíritas sobre o 
sexo.

Entre essas normas, a relação sexual é entendida como 
um instante de transmissão de energias das mais profundas; 
energias sexuais criativas e potentes, porque portadoras do 
poder criador da vida, um poder sagrado, e por isso mesmo 
devem ser submetidas a uma regulamentação. O prazer sexual 
não é censurado entre os/as espíritas, tampouco a prática se-
xual se limita à reprodução. O que se condena, mais explicita-
mente falando, é o sexo casual, ou o sexo pelo sexo.

Em síntese, aparecem no discurso espírita três maneiras 
de se empregar a energia sexual: por instinto, por sensação e 
por sentimento, ordem que estabelece a visão de um proces-
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so evolutivo, típico do pensamento reencarnacionista espírita 
(XAVIER, 2001, p. 101). O sexo espiritamente aceito se as-
senta então sobre três princípios: afetividade, discernimento 
e responsabilidade – bases da sexualidade saudável. Tudo isso 
porque a energia sexual não se restringe apenas à criação de 
corpos; ela é também uma força capaz de produzir obras be-
neméritas e artísticas. Pois se o sexo com afeto e o prazer 
com discernimento são vistos positivamente, a capacidade de 
canalizar as energias sexuais pode significar uma qualidade 
ainda mais desejável de pureza e elevação moral, num discur-
so que, no limite, compreende o sexo como potencialmente 
carregado de mácula. Não por acaso, a castidade e o celibato 
aparecem nas entrelinhas como signos de elevação espiritual 
(KARDEC, 2001, p. 242).

Segundo esse raciocínio, Chico Xavier e Divaldo Franco 
– duas grandes autoridades mediúnicas – têm, entre outras va-
riáveis igualmente relevantes, sua legitimidade fundamentada 
na escolha de vida que fizeram pelo celibato, ou ao menos por 
aparecerem como sujeitos que canalizam suas energias sexuais 
na forma de obras mediúnicas e assistenciais. A ausência de 
vida sexual ativa lhes confere maior aceitação na medida em 
que o “bom” uso da energia sexual pode operar como elemen-
to de reconhecimento das qualidades morais e espirituais dos 
sujeitos. Divaldo, em palestra sobre sublimação sexual, fala 
claramente sobre suas escolhas: “eu sou solteiro, sem nenhum 
conflito, porque disciplinei a mente desde cedo”6.

Controlar as energias sexuais é controlar, portanto, uma 
força capaz de gerar corpos, mas também obras beneméritas, 

6 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZArCEADfUgE. Acessado 
em 15/09/2018.
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artísticas e mediúnicas, razão pela qual os fenômenos me-
diúnicos se inserem na ordem da sexualidade, tanto assim que 
quando se fala em vida sexual desregrada, entendem-na como 
resultado de processos obsessivos. Aliás, é importante assina-
lar que dentre as decorrências do “desgoverno” das energias 
sexuais reside uma das possíveis explicações espíritas sobre as 
causas da homossexualidade.

A questão das sexualidades humanas – colocada na se-
gunda onda do movimento feminista – recebeu novos contor-
nos a partir dos anos 2000, com o desenvolvimento da terceira 
onda feminista marcada pela interpretação pós- estruturalis-
ta do gênero e da sexualidade, notadamente a teoria queer, 
trazendo à luz da doutrina reflexões inéditas a respeito, por 
exemplo, da transexualidade7 e da discussão que dissocia sexo 
biológico, identidade de gênero e orientação do desejo.

Não há consenso, mas há tendências no espiritismo 
quando se trata de falar de sexualidade, e a homossexuali-
dade nos serve aqui de termômetro para se pensar as tensões 
dos dispositivos espíritas. Afinal, não se dispensam as mesmas 
energias para explicar as causas da heterossexualidade, com-
preendida, ao fim e ao cabo, como natural e a-histórica, tanto 
quanto se dispensam para explicar as causas da homossexua-
lidade e a bissexualidade, que, ao lado das representações de 
gênero, estão na linha de frente das disputas entre conserva-
dores e progressistas.

7 Embora seja um tema controverso e carregado de tabus entre os/as espíritas, a 
transexualidade vem recebendo mais atenção, como é o caso do livro do médico 
espírita Andrei Moreira Transexualidade sob a ótica do espírito imortal, que bus-
cou abordar a temática com “seriedade científica, além de apresentar uma visão 
espírita inclusiva que, compreendida, iria questionar o modelo teórico predomi-
nante de interpretação espírita da homoafetividade, propondo reflexões novas”. 
Disponível em http://bvespirita.com/Folha%20Espirita%20-
%202017%20-%20Setembro.pdf. Acessado em 21/10/2018.
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A experiência da homossexualidade oscila dentro de um 
gradiente de valores espíritas. Por vezes, ela é vista como uma 
vivência necessária para a evolução do espírito, assim como 
quaisquer outras experiências ao longo das várias encarnações. 
Outras vezes trata-se de certo descompasso do espírito que, 
depois de várias vidas encarnado em corpos com pênis ou va-
gina, renasce em outro corpo, mas matem a orientação do de-
sejo das experiências pregressas – note-se: orientação sempre 
heterossexual. A homossexualidade também pode ser decor-
rência de traumas infanto-juvenis8 ou sinônimo de distúrbio 
espiritual, fruto do uso “desequilibrado” das energias sexuais, 
quando então ela aparece como “prova”, “resgate” ou “expia-
ção” (GUIMARÃES, 2018, p. 57). 

Assim compreendida, a homossexualidade aparece re-
vestida de um caráter patológico expressando espécie de 
desvio, embora muitos espíritas explicitem sua preocupação 
em despatologizá-la, em consonância com o discurso médico, 
frequentemente acionado, mas também em sintonia com as 
reflexões promovidas pelas ciências humanas e sociais, que 
assentam suas análises sobre sexualidade enquanto artefato 
cultural, rejeitando o determinismo biológico. E por vezes, e 
de modo sutil, em especial em alguns romances mediúnicos, 
são sugeridas às relações homoafetivas que se mantenham si-
lenciadas e na invisibilidade da vida privada, ainda que não 
sejam tratadas como patologias. As “provas” a pagar vêm jus-
tamente do fato de a sociedade desqualificar a homossexua-

8 Um amor diferente, romance mediúnico de João Alberto Teodoro, conta a his-
tória de Flávio e Guilherme, um casal homossexual. Ambos, na infância, foram 
abusados sexualmente, o que teria sido fator decisivo, dentro da narrativa, para o 
florescimento da homossexualidade.
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lidade, sujeitando-a à heterossexualidade por meio de uma 
relação desigual de poder. “Guardar-se no armário”, para usar 
uma expressão corrente, significa cumprir uma expiação ou 
um resgate necessário para a sua evolução espiritual, sofrendo 
passiva e pacientemente os preconceitos sociais.

Se, em grande medida, o movimento espírita – tanto 
progressistas quanto conservadores –, entende as divisões 
sociais e econômicas, e mesmo os processos de racialização, 
como fenômenos social e historicamente constituídos, ou seja, 
classe e raça, embora muitos/as os vejam também pelas lentes 
do karma –, gênero e sexualidade, tradicionalmente conside-
rados objetos naturais no pensamento espírita, vêm receben-
do novas leituras, tributárias principalmente dos estudos de 
gênero, no sentido de transformá-los em artefatos culturais. 
Essa é a abertura que se coloca no movimento para refletir, 
entre outras questões, sobre as identidades de gênero e as se-
xualidades humanas.

A semelhança da situação social que caracteriza o seg-
mento espírita não se traduz em uma forma única de posicio-
namento político. Se os/as conservadores/as apostam numa 
leitura do social em que gênero, sexualidade e direitos sexuais 
e reprodutivos são lidos por meio da “ideologia de gênero”,  ou 
seja, pela negação do gênero como uma categoria de análise 
social, o que significa reforçar e reproduzir lugares diferen-
ciados de poder de acordo com o sexo biológico, e manter a 
hierarquização das sexualidades, os/as progressistas acionam 
as ciências humanas e sociais, sobretudo os estudos de gênero, 
para pensar gênero e sexualidade como artefatos culturais e 
eixos de diferenciação e hierarquização de atividades, de re-
conhecimento e de acesso a direitos; portanto, passíveis de 
transformação.
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As controvérsias espíritas entre progressistas e conserva-
dores nos mostram, portanto, que o que está em jogo nessas 
disputas é a própria definição do que seja o espiritismo e de 
como devem ser, pensar e agir os/as que se dizem espíritas. 
Em outras palavras, estão em jogo moralidades espíritas dis-
tintas, que se constroem a partir de determinadas matrizes de 
leitura e de experiência do social.
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Resumo

Este trabalho sequencia o que foi apresentado no ST 5 do 
X Congresso Internacional em Ciências da Religião da Pontifí-
cia Universidade Católica de Goiás. Naquele momento, apre-
sentamos uma análise de literatura comparada entre contos de 
Bernardo Élis e Chico Xavier/Irmão X; neste, trazemos a rela-
ção poética entre Chico Xavier/Castro Alves e Cora Coralina.

Introdução

No ano de 1964, o médium espírita Chico Xavier pu-
blicava o seu 79º livro psicográfico. Intitulado Contos desta e 
doutra vida, a obra era espiritualmente assinada com o enig-
mático pseudônimo de Irmão X, alcunha com que o espíri-
to do escritor maranhense, Humberto de Campos, passou a 
escrever do além após médium e editora serem processados 
pelos familiares de Campos. Isto, segundo a historiografia do 
imaginário espírita.

Em Contos desta e doutra vida, o conto intitulado “Ver-
dugo e vítima” apresenta instigantes homologias no âmbito 
do imaginário com a narrativa “Nhola dos Anjos e a cheia do 
Corumbá”, do escritor goiano Bernardo Élis. Constante de 
sua obra Ermos e gerais, a narrativa de Élis apresenta riqueza 
exegética alusiva às imagens simbólicas da água que se com-
plementa simétrica e culturalmente com a discursividade de 
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Irmão X, sobretudo quando cotejadas sob a definição de ima-
ginário do pesquisador francês, Gilbert Durand.

Por sua vez, em Parnaso de além-túmulo, primeiro li-
vro psicografado por Xavier e publicado em 1932, o espírito 
do poeta do condoreirismo brasileiro, Castro Alves, volta do 
mundo espiritual para escrever o poema “Marchemos”. Um 
verso específico dessa poesia dialoga amplamente, no âmbito 
do comparativismo literário, com o poema “Das pedras”, da 
lavra da poetisa goiana Cora Coralina.

Este estudo objetiva investigar o imaginário das águas 
por meio de uma abordagem de literatura comparada entre 
os dois contos mencionados, bem como estabelecer relações 
de fonte e intertextualidade entre os dois poemas em recor-
te. Configura-se, ainda, como uma glosa a um sutil trocadilho 
implícito no título do volume de Irmão X no contexto com-
parativista da produção de autores vivos ao de autores mortos, 
conforme advoga o imaginário do sistema simbólico religioso 
espírita, que já possui farto material dessa natureza.

O método adotado aqui é o da análise de conteúdo no 
âmbito das epistemologias do imaginário e do comparatismo 
literário. Os resultados alcançados apontam para a conclusão 
de que a literatura comparada constitui fértil campo de diá-
logo entre a tradição literária canônica e a literatura espírita, 
configurando-se como epistemologia sugestiva e funcional da 
abordagem entre a literariedade canônica e a sua congênere 
espírita e espiritualista.

Conto desta vida, imaginário e comparatismo

A definição de literatura apresenta complexidades epis-
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temológicas que parecem distantes de serem superadas. A 
escola literária alemã (CANDIDO, 1996, p. 12) talvez seja 
uma das que melhor lidam com o problema, cunhando termos 
específicos para a referência à literatura tanto com o significa-
do geral de tudo que se produz sob o signo da escrita quanto 
à especificidade artística do que alguns autores denominam 
literatura de ficção e/ou imaginativa.

Apresentando como uma de suas características funda-
mentais a profusão de gêneros, o universo da arte literária se 
mostra eivado de possibilidades e realizações epistêmicas que 
tentam dar conta de todo o seu rico universo. No presente es-
tudo, trazemos a contribuição da literatura comparada a partir 
da perspectiva de análise que tende a ver no produto literário 
a expressão da sociedade (CARVALHAL, 2006, p. 15).

O comparatismo entre os contos “Nhola dos Anjos e a 
cheia do Corumbá” e “Verdugo e vítima”, de Bernardo Élis 
e Chico Xavier/Irmão X respectivamente, abre um leque de 
possibilidades dialógicas com a conceituação de imaginário da 
proposição de Gilbert Durand (2012, p. 18), tornando pos-
sível a investigação sucinta de aspectos exegéticos da perfor-
mance cultural subjacente a ambos os discursos narrativos que 
vinculam o canônico literário ao fenômeno mediúnico do es-
piritismo kardeciano através da discursividade de um de seus 
maiores ícones brasileiros, o médium Chico Xavier. 

O pesquisador francês, Gilbert Durand, define o imagi-
nário como sendo o “conjunto de imagens e relações de ima-
gens que constitui o capital pensado do homo sapiens (2012, 
p. 18)”. É uma definição que abarca de maneira satisfatória o 
lato sensu conceitual em torno do campo de estudo investiga-
do por ele. Nesse contexto, o conjunto de imagens e suas rela-
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ções se adivinham infinitos em suas possibilidades heurísticas. 
A água, a pedra, a literatura e o espiritismo configuram, por 
si sós, um conjunto independente de imagens que vão apre-
sentar-se, todavia, intimamente imbricadas na performance 
cultural que é apresentada neste trabalho, vinculando-se de 
forma epistêmica no âmbito da literatura comparada.

Na obra Literatura comparada, Tânia Carvalhal (1986) 
descreve analiticamente a história desse campo de estudo li-
terário que teve origem no começo do século passado. Apon-
tando suas origens, problemas e soluções que foram estabele-
cendo-se ao longo das décadas, a autora registra a importância 
de conceitos que se tornaram funcionalmente operacionais no 
cerne do comparatismo literário como, por exemplo, a noção 
de intertextualidade (CARVALHAL, 1986, p. 53), que é de-
finido por sua formuladora, Julia Kristeva, como textualidade 
que se caracteriza como um mosaico de citações, pois “todo 
texto é absorção e transformação de outro texto” (KRISTE-
VA, 1974, p. 74).

Na conclusão de seu trabalho, registra Tânia Carvalhal 
que a literatura comparada não se resume ao confronto entre 
obras ou autores, nem a perseguir imagens e temas de uma 
literatura em outra: “A literatura comparada ambiciona um 
alcance ainda maior, que é o de contribuir para a elucidação 
de questões literárias que exijam perspectivas amplas 
(CARVALHAL, 1986, p. 86)”. Assim, mais que intertextos 
evidentes, os contos de Bernardo Élis e Chico Xavier/Irmão 
X dialogam entre si através dos imaginários de que estão 
impregnados, sendo que a correlação de imagens entre o 
espiritismo e a literatura configura aqui um dado remissivo à 
perspectiva ampla defendida por Carvalhal em sua abordagem 
sobre o comparatismo.
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No ano de 1944, o escritor goiano Bernardo Élis estreava 
na literatura de ficção com o livro de contos intitulado Ermos 
e Gerais (2005). Nessa obra, composta desse gênero de narra-
tivas curtas, Élis apresenta em peças como “A mulher que co-
meu o amante” e “Nhola dos Anjos e a cheia do Corumbá” um 
panorama da existência sofrida do sertanejo goiano migrante 
na primeira metade do século XX. Em Veranico de janeiro, 
Élis (1979) retornará a esse pathos narrativo em contos como 
“A enxada”, conto que denuncia a crueldade e o desamparo 
social a que estavam submetidos os sertanejos do interior de 
Goiás num período em que o coronelismo campeava ao arre-
pio da lei. 

No âmbito da historiografia literária foi uma estreia com 
o pé direito. Referenda esta assertiva o fato de que às vésperas 
da virada de século e de milênio, o conto “Nhola dos Anjos e 
a cheia do Corumbá” foi selecionado para compor a coletâ-
nea Os cem melhores contos brasileiros do século XX (2000). 
Em momento posterior, foi incluído em coletânea da editora 
Global, que enfeixou as melhores narrativas de Bernardo Élis 
(2003) conforme a apreciação seletiva de Gilberto Mendonça 
Teles, representativo crítico literário e escritor goiano de ex-
pressão nacional e internacional.

Na introdução de Melhores contos de Bernardo Élis, 
Mendonça Teles (2003, p. 7) evoca a metáfora do rio para dis-
correr acerca da excelência narratológica de seu conterrâneo 
no contexto da prosa brasileira desde Machado de Assis aos 
dias atuais num panorama macro-histórico. “Nhola dos Anjos 
e a cheia do Corumbá” vai ter como pano de fundo exatamen-
te as águas do caudaloso rio Corumbá, ainda mais agitadas 
pela enchente que vai desencadear a tragédia sobre o conjunto 
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das personagens que compartilham um triste destino.
A narrativa tem início com Nhola dos Anjos, a matrona 

da família, pedindo ao neto que vá ao terreiro fazer um olho 
de boi, simpatia sertaneja para findar a chuva que caía persis-
tente e avolumava o leito do rio, cujo barulho fazia pressentir 
o desfecho sinistro com que o conto é encerrado. Vítima de 
paralisia das pernas, Nhola dos Anjos era mãe de Quelemente 
e avó de um “biruzinho sempre perrengado (ÉLIS, 2003, p. 
28)”, a que se somava um cachorrinho de estimação.

No momento em que a água invade o rancho, que co-
meça a desfazer-se, Quelemente nada até a porta feita com 
buritis e improvisa uma jangada para que todos possam fu-
gir da fúria das águas para um local mais seguro em meio às 
árvores próximas à paupérrima residência. Durante a tentativa 
de navegação, a improvisada embarcação é atingida por um 
tronco de árvore tragada pela enchente, ameaçando soçobro. 
Nhola dos Anjos cai na água, mas consegue ainda agarrar-se 
à jangada. Todavia, Quelemente percebe que a improvisada 
embarcação não aguentará mais os três ocupantes.

De maneira instintiva desfere um golpe de pé no rosto 
materno, que cai na água, mas consegue recobrar-se, subindo 
novamente à tona e agarrando-se à jangada. Outra vez, o ins-
tinto de sobrevivência se destaca e ele repete o gesto. Dessa 
vez, porém, é fatal. A velha mãe desaparece no remoinho da 
água. Num golpe da correnteza, Quelemente é arremessado 
ao barrento líquido, mas consegue ficar de pé. Ao perceber 
que onde se encontrava era raso, tenta desesperadamente 
reencontrar a mãe. O remorso, à semelhança do coice que 
dera no rosto materno, é forte e ele se atira em desespero às 
águas na tentativa vã de reencontrar a genitora.
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A narrativa se refere às águas da enchente como sendo 
cheias de barro, furiosas, com vozes de pesadelo, com 
resmungo de fantasmas, com “timbres de mãe ninando filhos 
doentes, uivos ásperos de cães danados (ÉLIS, 2003, p. 
32)”.  A narrativa apresenta o desfecho trágico nestes termos 
sombrios:

Abriam-se estranhas gargantas resfolegantes nos torve-
linhos malucos e as espumas de noivado ficavam boian-
do por cima, como flores sobre túmulos.
— Mãe! – lá se foi Quelemente, gritando dentro da noi-
te, até que a água lhe encheu a boca aberta, lhe tapou 
o nariz, lhe encheu os olhos arregalados, lhe entupiu os 
ouvidos abertos à voz da mãe que não respondia, e foi 
deixá-lo, empazinado, nalgum perau distante, abaixo da 
cachoeira (ÉLIS, 2003, p. 32). 

A tragédia de Nhola dos Anjos, Quelemente, o neto e o 
cachorrinho, impregna-se em sua exegese do imaginário das 
águas, que será abordado mais de perto na seção seguinte em 
conjunto com a intertextualidade do conto espírita psicogra-
fado por Francisco Cândido Xavier. 

Conto doutra vida e imaginário

A partir de 1932, um insólito fenômeno mediúnico pas-
sou a incomodar o universo das letras, como uma espécie de 
espinho no sapato do universo literário. A publicação do livro 
Parnaso de além-túmulo, fruto da mediunidade de um jovem 
de 22 anos, causou alvoroço. A psicografia representa a inu-
sitada performance cultural em que supostamente os mortos 
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movimentariam as mãos de alguém vivo, um médium na ta-
xonomia espírita, para escrever através delas. Era o caso de 
Francisco Cândido Xavier e sua obra então inaugural, a que se 
somariam futuramente cinco centenas de volumes de narrati-
vas congêneres.

Parnaso de além-túmulo (1994) é composto de poe-
mas de cerca duas dezenas de autores luso-brasileiros afei-
tos à poesia. Chico Xavier, como o médium ficou conhecido 
nacionalmente, psicografaria não somente no gênero poesia. 
A prosa, através de romances históricos e contos, faria parte 
também da produção xavieriana. Humberto de Campos, um 
importante nome da historiografia literária brasileira da pri-
meira metade do século XX, passaria, após a morte, a integrar 
o conjunto dos autores que do além-túmulo escreveriam pela 
mediunidade de Chico Xavier.

A parceria entre o médium e Humberto de Campos ren-
deria um processo na justiça por direitos autorais. Por conta 
desse imbróglio, o escritor maranhense passaria a assinar suas 
produções com o pseudônimo de Irmão X, segundo a historio-
grafia espírita. Em Contos desta e doutra vida, de que o título 
deste trabalho e suas seções constituem uma glosa, a parceria 
Chico Xavier/Irmão X traz uma narrativa que funciona como 
intertexto da peça literária de Bernardo Élis.

O conto psicográfico de Irmão X se intitula “Verdugo e 
vítima”. O seu início remete, do ponto de vista das relações 
imagéticas, à estrutura narrativa de “Nhola dos Anjos e a cheia 
do Corumbá” em suas descrições sobre a enchente. Narra o 
autor: “O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da 
corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras 
e ramarias. Vazantes em torno davam expansão ao crescente 
lençol de massa barrenta (IRMÃO X, 2010, p. 28)”.
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Atento à cheia que se aproxima, a personagem Quirino, 
que funcionava como barqueiro naquela emergência, planeja 
um crime hediondo. Sabedor de que nas proximidades do rio 
vivia um idoso usurário, Licurgo, ele vai até a fazenda onde a 
futura vítima residia para adverti-la do perigo da cheia. Licur-
go dizia confiar em Deus e no rio (IRMÃO X, 2010). Tomado 
de ímpeto assassino, Quirino empurra o velhinho para dentro 
de casa e passa a asfixiá-lo, ouvindo entredentes um pedido da 
vítima para que não fosse morto covardemente. Em vão.

Praticado o crime, o verdugo se apossa de um molho de 
chaves que encontra e passa a buscar pela riqueza do idoso 
assassinado, encontrando uma considerável fortuna. Aprovei-
tando-se da forte enchente, enrola o cadáver em um cobertor 
e o atira à correnteza forte. Com o passar do tempo, a cons-
ciência passa a cobrá-lo pelo gesto infeliz.

Assim, ele resolve retirar-se para cidade distante daquele 
local, onde constitui família e monta um comércio, num etos 
evocativo do primeiro assassino bíblico, Caim, que ao matar o 
irmão Abel se retira para cidade distante, onde se casa e forma 
família. Narra Irmão X pela psicografia de Chico Xavier: 

Passado algum tempo, o homicida não vê que uma 
sombra se lhe esgueira à retaguarda. É o Espírito de 
Licurgo, que acompanha o tesouro. Pressionado pelo 
remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em 
grande cidade, com pequena casa comercial, e casa-se, 
procurando esquecer o próprio arrependimento, mas 
recebe o velho Licurgo, reencarnado, por seu primeiro 
filho... (IRMÃO X, 2010, p. 29).

Ao discorrer sobre o imaginário das águas em seu trata-
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do, Gilbert Durand (2012, p. 35) evidencia o quão rico ele é 
na cultura universal, pois se trata de símbolo que apresenta 
uma duplicidade pontuada por matizações que reverberam ao 
longo de seu estudo:

[...] o elemento aquático divide-se contra si mesmo, 
a água clara não tendo de forma nenhuma o mesmo 
sentido que as águas fechadas e profundas, a água cal-
ma significando o contrário da água violenta [...] (DU-
RAND, 2012, p. 35).

Nos contos em foco, estamos obviamente diante da 
perspectiva das águas fechadas, profundas e violentas. Autor 
recorrente no tratado de Durand, Gaston Bachelard traz, em 
A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria, 
um sem número de considerações que dialogam com ambos 
os contos deste estudo ao relacionar o destino humano e sua 
finitude à água e ao seu destino como elemento natural: “De-
saparecer na água profunda ou desaparecer num horizonte 
longínquo, associar-se à profundidade ou à infinidade, tal é o 
destino humano que extrai sua imagem do destino das águas 
(1997, p. 14)”.

Nessa obra seminal do imaginário, propõe Bachelard 
(1997, p. 14) os complexos de Caronte e de Ofélia “para 
bem caracterizar essa sintaxe de um devir e das coisas, [...] 
da vida, da morte e da água”.  Aqui nos interessa o primeiro 
complexo. Quelemente e Quirino emulam Caronte, o mito-
lógico barqueiro encarregado de encaminhar a alma defunta 
pelo rio que conduzia à mansão dos mortos ou para o outro 
lado de um rio infernal (DURAND, 2012, p. 204). Tanto um 
quanto o outro desempenham o papel literário de Caronte. O 
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primeiro, de forma quase involuntária, tangido pelo instinto 
de preservação. O segundo, de forma deliberada, criminosa.

As personagens de “Verdugo e vítima” pertencem ao 
conjunto relacional de imagens que compõem o imaginário 
espírita, cuja correspondência com a narrativa de “Nhola dos 
Anjos e a cheia do Corumbá” se instaura a partir das asserções 
de Tânia Carvalhal sobre o alcance do comparatismo literário 
na elucidação de problemas “que exijam perspectivas amplas 
(CARVALHAL, 1986, p. 86)”. No espiritismo kardeciano, a 
água surge como elemento a ser analisado doutrinariamente 
a partir do diálogo que a sistematização de Kardec abre entre 
os fenômenos mediúnicos e a textualidade neotestamentária.

Em O Evangelho segundo o espiritismo, Allan Kardec 
(2013, p. 68), fundador epistêmico do espiritismo, estabe-
lece uma exegese da passagem evangélica em que Jesus diz a 
Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer 
de novo, da água e do espírito. Kardec evoca o pensamento da 
antiguidade (2013, p. 69), apontando que a água simbolizava 
o elemento material, enquanto o espírito representa o trans-
cendente. Nascer da água e do espírito significaria, portanto, 
tomar um novo corpo pelo processo conhecido como reencar-
nação.

Ao reencarnar, a alma traz em si as consequências de 
suas vidas passadas, submetendo-se a provas e expiações para 
evoluir ao infinito (KARDEC, 2013), deparando, a todo ins-
tante, com as consequências de seus atos. No texto de Chico 
Xavier/Irmão X, Quirino recebe sua vítima de volta, reencar-
nada como filho. No texto de Bernardo Élis, a consciência de 
Quelemente se torna seu próprio algoz. As personagens de 
Bernardo Élis retornariam juntos novamente em novos corpos 
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para resolverem em definitivo os traumas daquele instante de 
aflição nas águas do Corumbá, conforme se pode inferir do 
imaginário espírita e seus conceitos.

Assim, a partir da premissa exegética do espiritismo kar-
deciano, a expiação de Quelemente assume um caráter ima-
nente, autoconsciencial, enquanto a expiação de Quirino vai 
assumir uma característica transcendente, pois foi imposta 
por circunstâncias alheias a sua vontade e aos seus cálculos 
criminosos. 

Poemas desta e doutra vida: comparativismo e reinvenção

Em Literatura comparada, Tania Franco Carvalhal 
apresenta uma relação histórica dos elementos referentes a 
diversas metodologias com que no passado se realizou o es-
tudo comparativista em literatura3. Assim, exame de temas, 
motivos, mitos, referências de fontes, sinais de influências, 
estruturação de obras, dentre outras práticas metodológicas, 
formaram um conjunto que referenda a metáfora da autora 
quando estabelece que se formou uma babel literária no pe-
ríodo em que o campo de estudo ainda não se encontrava soli-
damente estabelecido (CARVALHAL, 2006, p. 6).

Segundo Tania Carvalhal, comparar faz parte da tradi-
ção cultural da humanidade (2006, p. 6). Na literatura não 
poderia ser diferente. Na crítica literária, ressalta, a compa-

3 Esta seção é uma reelaboração de material sob o título de Literatura comparada, 
religiosidade e poesia, publicado originalmente no jornal online www.aredacação 
na edição de 03/11/2020. Disponível em
<https://www.aredacao.com.br/artigos/141948/literatura-comparada-religiosida-
de-e-poesia>
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ração serve muitas vezes para estabelecer juízos de valores. 
No entanto, até meados da década de 70 do último século, o 
comparativismo literário vivenciou uma crise metodológica de 
natureza estagnante em suas abordagens na teoria do conheci-
mento. A noção de intertextualidade, cunhada em 1969 por 
Julia Kristeva como resultado de suas leituras acerca do dia-
logismo de Mikhail Bakhtin, deram novo alento à comparação 
em literatura, conforme registra Carvalhal (2006, p. 50).

Em “A estratégia da forma”, Laurent Jenny, que é citada 
em A literatura comparada (2006, p. 51), refere-se à inter-
textualidade em termos mais específicos quando afirma que 
ela:

Tomada em sentido mais estrito [...] designa não uma 
soma confusa e misteriosa de influências, mas o tra-
balho de transformação e assimilação de vários textos, 
operado por um texto centralizador, que detém o co-
mando do sentido (JENNY et al, 1979, p. 14).

Neste contexto, a citação de um texto por outro nunca é 
inocente, conforme acentua Carvalhal, que observa:

Toda repetição está carregada de uma intencionalidade 
certa: quer dar continuidade ou quer modificar, quer 
subverter, enfim, quer atuar com relação ao texto ante-
cessor. A verdade é que a repetição, quando acontece, 
sacode a poeira do texto anterior, atualiza-o, renova-o e 
(por que não dizê-lo?) o reinventa (2006, p. 53).

A teoria do conhecimento próprio da literatura com-
parada possui o seu jargão particular, desenvolvido ao longo 
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das décadas de atuação. Termo como “Fonte/Origem”, por 
exemplo, diz respeito à procedência, “a causa que provoca um 
determinado verso ou obra (CARVALHAL, 2006, p. 87”. Jus-
tapõe-se essa terminologia à “Intertextualidade”, cuja concei-
tuação foi adotada pelo comparatismo literário em sua ampla 
dimensão articulatória de significados textuais (2006, p. 88). 
Os exemplos na literatura universal são infindáveis e apresen-
tam relações muitas vezes surpreendentes.

Na conclusão de seu estudo, Tania Carvalhal assevera 
que a hipótese intertextual em literatura comparada permi-
te que sejam observados os processos de “assimilação criativa 
dos elementos (2006, p. 86)” A comparação entre o poema 
“Das pedras”, de Cora Coralina, e o congênere “Marchemos”, 
escrito pela alma do poeta Castro Alves através de Francisco 
Cândido Xavier, conforme advoga o espiritismo kardeciano, 
apresenta uma instigante correspondência comparatista cuja 
interpretação pode apresentar uma série de matizações possí-
veis e passíveis de serem exploradas.

O poema psicográfico de Chico Xavier que trazemos 
para este estudo comparatista consta de seu primeiro livro, 
Parnaso de Além-Túmulo, que foi mencionado anteriormente. 
Da fortuna crítica desse trabalho espírita inaugural do médium 
de Minas Gerais consta a pesquisa de 2001 de Alexandre Ca-
roli Rocha (2001), que defendeu dissertação de mestrado em 
Teoria e História Literária na Unicamp-SP, sob orientação do 
Dr. Haquira Osakabe, tendo essa obra xavieriana como objeto 
de pesquisa. Seu trabalho se insere no âmbito do comparati-
vismo literário, constituindo-se um instigante exemplo arti-
culatório de um vasto campo aberto à pesquisa comparatista.

Escreveu Castro Alves (espírito), em “Marchemos”, 
versos distribuídos por quatorze estrofes que são um cântico 
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ao princípio da evolução espiritual dos seres que ocorreria, na 
cosmovisão do autor do além, através do processo da palinge-
nesia (reencarnação), em que a alma aos poucos se depura de 
suas imperfeições intelecto-morais. Na primeira estrofe es-
creve ele: 

Há mistérios peregrinos
No mistério dos destinos
Que nos mandam renascer:
Da luz do Criador nascemos,
Múltiplas vidas vivemos,
Para à mesma luz volver (ALVES, 1994, p. 255).

Mais adiante, nas estrofes quatro e cinco, o autor projeta 
uma visão evolutiva que perpassa os demais reinos da criação, 
assumindo um evolucionismo bastante abrangente:

É a gota d›água caindo
No arbusto que vai subindo,
Pleno de seiva e verdor;
O fragmento do estrume,
Que se transforma em perfume
Na corola de uma flor.

A flor que, terna, expirando,
Cai ao solo fecundando
O chão duro que produz,
Deixando um aroma leve
Na aragem que passa breve,
Nas madrugadas de luz (ALVES, 1994, p. 256).

É na sexta estrofe, no entanto, que se tem um dos textos-
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fontes, ou fragmento-fonte, que será intertextualizado em seu 
etos e pathos pela poesia de Cora Coralina inserta em sua obra 
literária intitulada Meu Livro de Cordel. Assinala o espírito de 
Castro Alves por Chico Xavier:

É a rija bigorna, o malho,
Pelas fainas do trabalho,
A enxada fazendo o pão;
O escopro dos escultores
Transformando a pedra em flores,
Em Carraras de eleição (ALVES, 1994, p. 256).

Em Meu Livro de Cordel, a poetisa goiana registrou o 
poema “Das pedras”, cuja análise dialoga de perto com o pen-
samento espírita de Chico Xavier/Castro Alves em “Marche-
mos”. Publicado posteriormente, o poema de Cora Coralina 
tem no verso de “Marchemos” uma fonte rastreável pela exe-
gese que permite o diálogo próximo. Escreveu a autora goiana:

Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim.
Levantei uma escada muito alta e no alto subi.
Teci um tapete floreado e no sonho me perdi.
Uma estrada,
um leito,
uma casa,
um companheiro.
Tudo de pedra.
Entre pedras
cresceu a minha poesia.
Minha vida...
Quebrando pedras e plantando flores.
Entre pedras que me esmagavam levantei a pedra rude 
dos meus versos (CORALINA, 2012, p. 6).
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Se no poema mediúnico o autor apresenta a transubs-
tanciação do sofrimento em evolução espiritual, simbolizada 
na pedra que se transforma em flores, em carraras de eleição, 
através do burilamento do finíssimo mármore da estatuária 
clássica que emblematiza o evolucionismo espiritual, em Cora 
Coralina se tem um percurso em paralelo entre as pedras que 
se acumulam e as flores que são plantadas. À semelhança do 
escopro do escultor, a pena da escritora transforma as pedras 
do destino difícil de sua condição feminina da primeira me-
tade do século passado em flores-pedras de versos que ergue-
ram o edifício de sua aclamada poesia.

Em seu tratado acerca do imaginário, Gilbert Durand 
discorre sobre a homologia imagética entre a árvore e a pedra 
no âmbito do que ele classifica como sendo o regime noturno 
da imagem, que se contrapõe ao regime diurno. Afirma ele 
sobre a correlação de imaginário entre o vegetal e o mineral no 
contexto da iconografia:

Esta humanização da árvore poderia igualmente ser es-
tudada na iconografia: porque se a árvore se torna co-
luna, a coluna por seu turno torna-se estátua, e toda 
figura humana esculpida na pedra ou na madeira é uma 
metamorfose [...] (DURAND, 2012, p. 342).

Em seguida, estabelece Gilbert Durand que essa meta-
morfose diz respeito à durabilidade e ao prolongamento da 
vida (2012, p. 342), caracterizado aqui pela arte de transmu-
tação de um destino atroz em um destino em que se semeiam 
flores a serem colhidas em um dado momento da existência, 
que se realiza de maneira longeva. Neste contexto, a repetição 
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imagética que correlaciona pedras, flores e sofrimentos, que 
Cora Coralina retoma de uma das fontes com que dialoga, 
Chico Xavier/Castro Alves, remete ao que Tania Carvalhal su-
gere sobre a intencionalidade que permeia a retomada de um 
texto.

Entre dar continuidade, modificar, subverter o texto 
antecessor, o poema de Cora Coralina parece realizar o que 
Tania Carvalhal sugere em Literatura Comparada. Ou seja, 
atualiza, renova e reinventa uma fonte precursora, alçando-a 
da condição de um verso a um poema completo com índices 
autobiográficos que, em sua exegese, apresenta correspondên-
cias valorativas significantes com o seu texto fonte. 

Considerações finais

No âmbito doutrinário do imaginário do espiritismo kar-
deciano, a expiação é o pagamento realizado, pela alma, de 
suas faltas passadas, o que pode ser também conseguido me-
diante a reencarnação quando a falta foi cometida em outra 
existência corporal. No conto mediúnico de Irmão X, a expia-
ção de Quirino é transcendente, já que é posta em movimen-
to por forças superiores e alheias à sua vontade. A expiação 
de Quelemente, por sua vez, é imediata, sendo movida pela 
sua própria consciência, de forma quase instantânea ao crime 
perpetrado nas torrentes do Corumbá em cheia, segundo o 
paradigma da doutrina sistematizada por Allan Kardec.

Ainda no contexto doutrinário do espiritismo, o sofri-
mento nem sempre vai apresentar a característica expiatória. 
Ele poderá representar, também, o caráter provacional da 
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existência do espírito eternidade afora. Sofrer nem sempre 
será o pagamento de uma dívida, mas também a aquisição de 
valores para a eternidade. No poema de Castro Alves pela me-
diunidade de Chico Xavier que trouxemos para este trabalho, 
apresenta-se o ensinamento doutrinário do espiritismo sobre 
o sofrer como meio de evolução espiritual. A poesia de Cora 
Coralina, aqui apresentada, dialoga intimamente com o verso 
em recorte de Chico Xavier/Castro Alves.

Neste estudo buscamos, portanto, pôr em evidência 
como a correlação entre os pressupostos do imaginário e da 
literatura comparada podem funcionar como elementos que 
se integram como perspectivas mais amplas da assertiva de 
Carvalhal para buscar relacionar, para além da intertextuali-
dade que vincula os textos aqui analisados, uma performance 
cultural entre o canônico e o paraliterário no vasto universo 
da literatura.
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Resumo

Este capítulo apresenta uma discussão sobre a temática 
da morte em telenovelas espíritas. A partir de contribuições do 
campo da Comunicação, o capítulo investiga as produções fic-
cionais e quais sentidos em torno da morte e das temporalida-
des são postos em cena, seja pela narrativa, seja pela dimensão 
estilística.

Introdução

A televisão brasileira nasceu atrelada a agentes políti-
cos, a grupos empresariais que lhe serviam de finan-
ciadores, a magnatas das comunicações e também a 

um outro segmento importante da sociedade: os religiosos. 
Desde seus primeiros passos, a bênção religiosa foi um dos 
fatores presentes inclusive na inauguração do meio (RICCO, 
VANUCCI, 2018). Dos primórdios da década de 1950 até os 
dias atuais, o fator religião se renovou, encontrou outras ma-
neiras de se fazer presente, acrescentou novos atores à dinâ-
mica comunicativa, modelou novas lógicas de interação com 
seus públicos, mas não deixou de se fazer presença permanen-
te na programação e nos modos de organização da TV nacio-
nal. Segundo o mais recente anuário Obitel 2020, o gênero 
religioso obteve um crescimento que lhe permitiu assumir a 
terceira posição dentre os gêneros mais exibidos no Brasil, no 
comparativo de 2019 com relação a 2018:
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Informação e entretenimento tiveram aumento de exi-
bição de 1,35% e 1,54%, respectivamente, e seguiram 
como os gêneros mais transmitidos pela TV aberta. 
Juntos, somam 54,39% de toda a programação. Ficção, 
que ocupava o terceiro lugar até 2018, teve uma queda 
de 13,6% para 11,81%, passando para a quarta posição. 
Em terceiro lugar agora está o gênero religioso, que teve 
crescimento de 2,83% (de 10% para 12,83%) (LOPES, 
LEMOS, 2020, p. 87).

A ascensão do gênero religioso, a ponto de ultrapassar 
outros gêneros de maior projeção e histórica longevidade na 
TV – como a ficção – nos motiva a cada vez mais debruçarmos 
sobre as especificidades do jeito contemporâneo de fazer tele-
visão no Brasil, com suas profundas marcas ligadas a matrizes 
religiosas (notadamente cristãs). Um grupo de produções fic-
cionais vem sendo demarcado como telenovelas religiosas no 
Brasil, fazendo emergir subgêneros televisivos identificáveis 
pela porção religiosa que trazem à cena. São eles as telenove-
las bíblicas (da RecordTV) e as telenovelas espíritas (da TV 
Globo). São estas últimas especificamente que me interessam 
como ponto de pesquisa.

Neste capítulo, mantenho esforços voltados à investiga-
ção das telenovelas espíritas e a formatação de um subgênero 
melodramático alçado pela temática religiosa. Interessa-me 
investigar a partir do campo comunicacional como a questão 
da morte é posicionada nas narrativas ficcionais, a fim de cap-
tar quais os sentidos evocados, as temporalidades suscitadas 
e a estilística utilizada para tratar do assunto. Seja pela nar-
rativa, seja pela composição estilística, meu empenho é reco-
nhecer a morte como fator desorganizador das tramas a partir 
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de sentidos socioculturais em torno das questões morte, vida, 
espiritualidade e crenças transcendentais que pairam sobre o 
cenário sociocultural e religioso nacional. Na sequência, abor-
do em breves linhas o papel da telenovela enquanto produto 
cultural brasileiro e sua histórica relação com os imaginários 
sociais que nos constituem enquanto povo para, em seguida, 
traçar as contribuições teórico-metodológicas que trago da 
narrativa e da estilística para a estruturação analítica das tele-
novelas. Por fim, são os apanhados deste percurso que com-
põem a seção seguinte do capítulo, trazendo as telenovelas a 
partir de pontos gerais de investigação.

Das bases melodramáticas ao retrato da nação: o caso da 
telenovela brasileira

As anacronias e destempos latino-americanos encontra-
ram nos relatos ficcionais das telenovelas uma maneira de ex-
plicitar os processos culturais, históricos, sociais, políticos e 
religiosos vividos por sociedades entranhadas em um passado 
de desencontros, subjugações, desmandos e subserviências. 
Das disparidades constitutivas do modo latino-americano de 
ser, foi se servindo do melodrama que a ficção passou a deba-
ter importantes tópicos socioculturais, dentre eles a religiosi-
dade. É Martín-Barbero (1992, 2013) quem melhor contribui 
para a reflexão em torno do histórico do melodrama e sua 
atualização e pertinência no debate sobre a telenovela latina. 
Tendo na matriz cultural, narrativa e estética do melodrama 
seu aporte, a telenovela se constrói como peça que traz à tona 
os elementos próprios do melodrama, tais como a ênfase no 
drama do reconhecimento (a busca pelo ente desaparecido: de 
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um pai pelo filho; de uma filha pela mãe; uma espécie de ope-
ração de decifração sobre quem nós somos enquanto sujeitos, 
enquanto sociedade); a recorrência às fidelidades primordiais 
(apelo aos laços familiares, relações de parentesco e a morali-
dade que envolve estas relações); a construção de personagens 
arquetípicos e o emprego de uma retórica do excesso, com en-
cenações, trilhas e composições que tendem ao esbanjamento, 
à pantomima como modus operandi do melodrama.

Tudo no melodrama tende ao esbanjamento. Desde 
uma encenação que exagera os contrastes visuais e so-
noros até uma estrutura dramática e uma atuação que 
exibem descarada e efetivamente os sentimentos, exi-
gindo o tempo todo do público uma resposta em risa-
das, em lágrimas, suores e tremores (MARTÍN-BAR-
BERO, 2013, p. 166).

Além destas operações básicas, Martín-Barbero (1992, 
2013) revela que o melodrama adota dois procedimentos que 
lhe permitem o funcionamento: a esquematização e a pola-
rização. Da esquematização advém a composição de perso-
nagens esvaziados de peso, amparadas em estereótipos que 
revelam uma “ausência de psicologia” que abre os personagens 
à ação do destino. Da polarização resultam os maniqueísmos 
reducionistas que operam em dualidades valorativas tais como 
os embates bem versus mal, vício versus virtude, vida versus 
morte (este último embate é o que caracteriza as telenovelas 
espíritas, de algum modo).

Das origens que remontam ao folhetim, a telenovela 
brasileira foi se solidificando na estrutura capitular que faz 
avançar a narrativa e adensar os conflitos dramáticos cujo 
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mote é a incorporação de elementos estruturais capazes de 
aguçar a audiência, mobilizar sentimentos e manter a atenção 
do espectador para o fluxo televisual. Por isso a necessária 
utilização de artifícios clássicos como as recorrentes recapi-
tulações, os ganchos entre blocos e em finais de capítulos, a 
não abertura a dúvidas quanto ao processo de tipificação das 
personagens etc.

Bem empregados em sua estrutura, estes artifícios mo-
delam o que conhecemos como a telenovela brasileira, em 
suas peculiaridades e distinções constitutivas. Enquanto pro-
duto audiovisual de maior projeção nacional, a telenovela é 
capaz de relatar traços da identidade nacional, atuar sobre a 
composição de pensamentos e imaginários coletivos, orientar 
interpretações sobre os problemas comuns e fortalecer deba-
tes de cunho social. Transcendendo o espaço da própria tela, 
é a telenovela a responsável por promover debates de cunho 
político, cultural e social. Como destaca Lopes (2003, p. 32, 
grifos da autora), “a telenovela foi um fator determinante na 
criação de uma capacidade televisiva nacional que se projetou 
não só numa extensiva produção como também numa particu-
lar apropriação do gênero, isto é, sua nacionalização”. 

Em posse dos debates regionais, a telenovela foi encon-
trando acolhida para os temas mais sensíveis ao seio social, 
colocando em tela os anseios de um país e atuando na com-
posição do imaginário coletivo de unidade nacional. “Quando 
uma novela galvaniza o país, nesse momento ela atualiza seu 
potencial de sintetizar o imaginário de uma nação, isto é, a sua 
identidade, ou o que é o mesmo, de se expressar como nação 
imaginada” (LOPES, 2003, p. 32, grifos da autora). Nesta 
dinâmica de imaginar a nação, foi do encontro diário com a 
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telenovela que a sociedade brasileira criou um relato de si, 
estabelecendo uma narrativa de nação (LOPES, 2010) condi-
zente com temáticas do tecido social do país. 

Em meio a estes temas, um deles é a religiosidade e seus 
desdobramentos. Venho discutindo as telenovelas espíritas a 
partir de diferentes enfoques que comprovam a potencialida-
de comunicativa do objeto investigado, seja para apreendê-las 
enquanto subgênero em conformação, enquanto produto his-
toricamente reformulado para apoiar-se nos aspectos da cultu-
ra religiosa popular e suas crenças (MEIGRE, 2018), ou ainda 
para tratar das apropriações midiáticas que o melodrama faz 
de um imaginário nacional espiritualista (MEIGRE, 2019a,b).

É nesse sentido que caminho também por uma cartografia 
mestiça (MARTÍN-BARBERO, 2004) para adensar ao debate 
da telenovela a partir das pistas culturais que lhe posicionam 
num estratégico locus de mediação entre as lógicas de produ-
ção e consumo com as matrizes sociais. Pensar a telenovela re-
quer uma reflexão quanto aos seus posicionamentos no pano-
rama cultural, mas também a captação de seu lugar na lógica 
televisiva e sua inegável relação com o melodrama que lhe dá 
sustentação. O melodrama tomado como grande espetáculo 
popular encontrou seu auge na estrutura da telenovela: 

O melodrama, por meio da telenovela, atingiu uma de 
suas expressões mais populares no século XX. Como 
assinala Cabrujas (2002), a telenovela é o grande es-
petáculo dos sentimentos, que observa os mitos atuais 
que se instalam em cada sociedade latino-americana 
porque a telenovela é – antes de mais nada – um rela-
to latino-americano (PIÑÓN, CASSANO & MUJICA, 
2020, p. 2. Tradução minha).
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Tomando por base essa noção complexa da telenovela 

enquanto relato de nação, amparada no melodrama como gê-
nero e matriz estruturante, sigo ao debate em torno da cami-
nhada metodológica que norteou as incursões deste capítulo 
para investigar as telenovelas espíritas.

Contribuições da narrativa e da estilística para a investigação 
da telenovela

Estudar a telenovela tem envolvido uma miríade de per-
cursos metodológicos possíveis e que revelaram, ao longo das 
décadas, as inúmeras vertentes do profundo debate cultural 
em torno deste potente objeto. Neste capítulo, busco alçar 
como metodologia a combinação da análise narrativa com a 
estilística televisiva para, deste composto imagem/texto, res-
saltar a fissura aberta ao debate religioso pelo viés comunica-
cional da mídia televisiva.

Com relação ao primeiro eixo, entendo a importância da 
narrativa a partir das contribuições de Paul Ricoeur (2010), 
para quem narrar é uma forma de estar no mundo para, dessa 
forma, compreendê-lo. É assim que o texto se torna uma es-
pécie de mediação entre o vivido e o narrado.

Na teoria da tríplice mímesis de Paul Ricoeur, o círculo 
hermenêutico caminha em consonância ao modelo das me-
diações de Martín-Barbero ao propor um avanço nos modos 
de interpretação e questionamentos sobre as pluralidades de 
sentidos em torno das produções narrativas. Das matrizes 
culturais que orientam o mundo pré-figurado das telenove-
las, às lógicas de consumo que se concretizam na refiguração 
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do mundo do leitor/consumidor das narrativas, a religião é 
um dos principais mediadores que interfere nas competências 
culturais dos sujeitos durante o ato interacional com uma tra-
ma ficcional.

O projeto hermenêutico da ,tríplice mímesis de Paul Ri-
coeur é emblemático para captação dos sentidos em torno das 
narrativas, posto que não contempla somente a obra em si 
mesma (o que seria a mímesis II), mas também a relação com 
o mundo pré-figurado da ação (mímesis I) e a refiguração do 
mundo possibilitada pela leitura da obra (mímesis III). É nessa 
perspectiva que Ricoeur (2010, p. 94) defende como tarefa 
do hermeneuta “reconstituir o conjunto de operações pelas 
quais uma obra se destaca do fundo opaco do viver, do agir e 
do sofrer, para ser dada por um autor a um leitor que a recebe 
e assim muda seu agir”. Na transitoriedade entre a obra em 
si, ofertada por um autor a um leitor que a ressignifica em seu 
agir – o que realça a posição de agenciamento do sujeito nes-
ta relação com o texto –, medeiam as matrizes culturais que 
influem sobre as dinâmicas de decodificação por parte da au-
diência, empregadas para apreender sentidos a partir da obra 
concreta. Nesse ínterim, concordo com a afirmação de que “A 
questão é, portanto, o processo concreto pelo qual a configu-
ração textual faz a mediação entre a prefiguração do campo 
prático e sua refiguração pela recepção da obra” (RICOEUR, 
2010, p. 95). É também através das narrativas que se faz cap-
tável a experiência humana com o tempo, do mesmo modo 
que o tempo só se faz compreensível ao humano quando posto 
nas narrativas (RICOEUR, 2010).

Por outro lado, o trabalho da investigação sobre a mate-
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rialidade narrativa, a meu ver, pode ser completada quando do 
emprego dos recursos estilísticos como camada de proposição 
de sentidos. O estilo televisivo é a combinação dos recursos 
de imagem e som que servem a um propósito final no texto 
de televisão. De acordo com Jeremy Butler (2010), o estilo 
é uma ferramenta que não corresponde à genialidade de um 
autor ou a uma camada decorativa da produção de TV, de 
modo que é possível estudar o estilo em todas as produções 
do meio. Para o autor, o estilo pode ser estudado em quatro 
etapas: descrição, análise funcional, dimensão avaliativa e di-
mensão histórica. A descrição é o passo básico que abre a peça 
televisiva para o estudo, destrinchando os elementos que a 
compõem em sua materialidade (cenografia, trilhas, atuações 
etc). A partir deste passo, é possível conhecer as funcionali-
dades exercidas pelo estilo que pode ser denotar, expressar, 
simbolizar, decorar, saudar/interpelar, persuadir, diferenciar e 
significar ao vivo. Já a dimensão avaliativa pretende captar a 
qualidade do emprego de recursos estilísticos, sem valorações 
e julgamentos – etapa considerada problemática por Butler. 
Por fim, o recuo histórico permite compreender como um gê-
nero televisivo se transformou ao longo do tempo, evoluindo 
nos modos de estruturação da narrativa.

Para os propósitos deste texto, os elementos que evi-
denciei serão suficientes para tratar da questão em torno das 
obras. A próxima seção apresenta aspectos das narrativas das 
telenovelas estudadas para destacar o elemento religioso que 
as caracteriza e lhes permite serem enquadradas como teleno-
velas espíritas.
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As narrativas das telenovelas espíritas: descrição para 
apreender as obras2

As telenovelas que compõem o tecido investigativo des-
te capítulo fazem parte do que se convencionou chamar de 
“telenovelas espíritas”, distribuídas ao longo das últimas déca-
das pela programação ficcional da TV Globo. São elas: A Via-
gem, Anjo de Mim, Alma Gêmea, Escrito nas Estrelas, Amor 
Eterno Amor, Além do Tempo, Alto Astral e Espelho da Vida3. 

A primeira delas, A Viagem, traz o caso de Alexandre 
(Guilherme Fontes), que se suicida na cadeia após ter assas-
sinado um homem. Na condição de espírito, Alexandre passa 
a perseguir todos aqueles a quem julga serem seus inimigos, 
como o irmão Raul (Miguel Falabella) e o advogado Otávio 
(Antônio Fagundes). Com isso, o espírito atrapalha a concre-
tização do amor do advogado com Diná (Christiane Torloni), a 
irmã com quem Alexandre nutria maior afinidade. Depois dos 
percalços, o casal consegue regenerar Alexandre e vivem, no 
plano espiritual, a consagração romântica do amor impedido 
de ocorrer na vida terrestre.

Em Anjo de Mim, Floriano Ferraz (Tony Ramos) é um 
cético escultor casado com Antônia (Tássia Camargo), mas 
que vive atormentado por lembranças da vida passada, tendo 

2 A construção desta seção do artigo está integralmente inspirada nas informa-
ções disponíveis nos sites Teledramaturgia e Memória Globo. Acessados em 11 
out 2020.
3 As novelas espíritas inspiram a produção de inúmeras listas de fãs e grupos de 
debates nas redes sociais. Há, no entanto, outras tramas que costumam figurar 
em alguns destes espaços de discussão, tais como Sétimo sentido e O profeta. No 
entanto, estas obras não são unanimidade nestes fóruns e sites de críticas televisi-
vas, o que nos levou a considerar somente as produções sobre as quais não restam 
dúvidas e são, na opinião geral, entendidas como novelas espíritas.
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frequentes visões de uma mulher que morre a seus pés. Em 
sessão de regressão, ele descobre que fora Belmiro Castanho 
na vida pregressa, em 1880, quando atuava como militar que 
fora ferido no ombro em combate (e na atual vida, era aco-
metido por fortes dores no ombro). Belmiro era apaixonado 
por Valentina, com quem viveu um amor impossível e trágico, 
marcado pela morte do casal, que prometeram se reencontrar 
numa vida futura para selar o amor. Com a descoberta, Floria-
no passa a investir esforços para reencontrar a amada do pas-
sado e se envolve com três mulheres que julga uma delas ser a 
companheira da vida anterior: Lavínia (Vivianne Pasmanter), 
Maria Elvira (Paloma Duarte) e Joana (Helena Ranaldi). Ao 
fim, descobre-se que Lavínia é a reencarnação de Valentina, 
mas a mulher e Floriano se tornaram grandes amigos e acabam 
entendendo que a missão que tinham era fraternal, de modo 
que Floriano encerra a trama formando par romântico com 
Joana. 

Já a trama de Alma Gêmea trazia como eixo central o 
amor entre Rafael (Eduardo Moscovis) e Luna (Liliana Cas-
tro), impedidos de viver este amor quando a moça é assassi-
nada. Reencarnada como Serena (Priscila Fantin), a mulher 
segue o destino atrás de um sentimento inexplicável para con-
sagrar o sonho íntimo de encontrar a rosa que lhe aparece em 
sonhos. Do encontro com Rafael, renasce o sonho do amor 
absoluto e, enfrentando as ameaças de Cristina (Flávia Ales-
sandra), o casal morre, mas descobre a possibilidade do afeto 
duradouro no plano espiritual, quando se unem eternamente.

A novela Alto Astral conta a história de Caíque (Sérgio 
Guizé), um médium que desenha o rosto de uma moça, por 
quem ele se apaixona: Laura (Nathalia Dill). Enfrentam a ri-
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validade dos que não gostam desta relação, principalmente o 
irmão de Caíque, Marcos (Thiago Lacerda), com quem Laura 
mantinha relacionamento. Por fim, depois de enfrentar as ar-
madilhas do irmão, Marcos se convence do dom mediúnico 
de Caíque, que opera sobre ele uma cirurgia espiritual e salva 
a vida de Marcos. Livres das maldades, Caíque e Laura final-
mente podem se entregar ao amor.

As próximas quatro obras compõem o conjunto das pro-
duções desenvolvidas por Elizabeth Jhin, autora consagrada no 
segmento das telenovelas espíritas. Escrito nas Estrelas narra 
a história de Viviane (Nathalia Dill) e Daniel (Jayme Matara-
zzo). O rapaz morre ainda jovem e, em espírito, tenta impe-
dir que a amada se envolva afetivamente com o pai, Ricardo 
(Humberto Martins). Ricardo sonha em ter um neto, fruto de 
inseminação artificial de material genético congelado do filho 
morto. Ao longo da trama, descobrem que, em vidas passadas, 
Ricardo e Viviane estiveram ligados e entre eles há uma antiga 
história de amor. Por fim, o espírito de Daniel aceita a relação 
entre o pai e a amada, que juntos criam o filho de Daniel.

Amor Eterno Amor é a narrativa da vida de Rodrigo 
(Gabriel Braga Nunes), separado da mãe ao ser sequestrado 
a mando da tia Melissa (Cássia Kiss). Ele cresce com o nome 
de Carlos, no interior de Minas Gerais, e é encontrado por 
Miriam (Letícia Persiles), jornalista que namora o primo de 
Carlos, Fernando, (Carmo Dalla Vecchia). Carlos tem dons 
espirituais e se tornou um domador de búfalos. Por meio de 
regressão, Carlos/Rodrigo descobre que o espírito de Melissa 
o acompanha desde outras encarnações e agora lutam para vi-
ver este laço que, ao fim, se concretiza.

Já Além do Tempo é a narrativa do amor entre Lívia (Alin-
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ne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) que se encontram no sul 
do Brasil, no século XIX, mas morrem sem conseguir alcançar 
a felicidade, atrapalhados pelos vilões Melissa (Paolla Olivei-
ra) e Pedro (Emílio Dantas). Reencarnam mais de cem anos 
depois e, no reencontro, sentem uma afinidade inexplicável. 
Entre idas e vindas, conseguem consagrar o amor que ficou em 
suspenso entre uma encarnação e outra.

Espelho da Vida, a mais recente novela espírita até o 
momento, conta a história de Cris Valência (Vitória Strada), 
que vai para a pequena cidade mineira de Rosa Branca ao lado 
do namorado Alain (João Vicente de Castro). O rapaz atende 
a um pedido do avô no leito de morte para filmar a história de 
Júlia Castelo, assassinada na cidade na década de 1930. Com 
o tempo, Cris descobre ter sido Júlia na vida passada e come-
ça a transitar entre os dois tempos através do espelho para 
descobrir detalhes de sua história. A moça soluciona o crime 
do passado e ainda consegue concluir sua jornada ao lado do 
amado Danilo (Rafael Cardoso). A partir destas considerações 
quanto às narrativas, traço a seguir um panorama das obras 
em torno da temática da morte, seguindo-se de considerações 
quanto às temporalidades empregadas e a estilística usada nas 
novelas.

A morte como agente narrativo nas telenovelas espíritas 

Na composição esquemática da narrativa destas obras, a 
intriga é construída à medida que um elemento central per-
meia todas as tramas: a morte. Da primeira à última teleno-
vela espírita, o agente mobilizador das narrativas que mais se 
destaca é a presença da morte como algo que descortina um 
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horizonte de interrupções, que instaura uma fissura na linea-
ridade das tramas e promove uma ruptura com a sequenciali-
dade das obras. A totalidade destas tramas revela um posicio-
namento da morte como agente mobilizador das personagens, 
movimentando os núcleos diretamente envolvidos bem como 
as expectativas narrativas. Como fator relevante dentro do sis-
tema simbólico que compõe as narrativas em questão, a morte 
ativa o melodrama e faz surgir camadas de sentido em torno 
do amor romântico pretendido pelos protagonistas.

Por se tratar do mesmo eixo temático (a morte), as nar-
rativas consideradas poderiam ser vistas sob viés simplificador, 
mas o que sobressalta são os rearranjos em torno do assunto 
para figurar novos sentidos simbólicos para o problema-morte. 
No contato com o texto televisivo, a mímesis II, as mortes 
tomam do mundo pré-figurado – mímesis I – o conjunto de 
domínios em torno das possibilidades do morrer e suas im-
plicações (assassinato, suicídio, acidentes, resultando em dor, 
sofrimento, angústias etc.) para a configuração de um mun-
do refigurado pelo leitor da telenovela – a mímesis III. Nesse 
sentido, a morte é um condicionante das ocorrências humanas 
e resultado das ações geralmente ligadas à vilania no melo-
drama, acometendo o núcleo de protagonistas para impedi-
-los de concretizar a consagração do amor romântico típico 
destas narrativas. No entanto, apesar da condição mundana 
das ocorrências da morte, nas telenovelas em questão é possí-
vel constatar, em termos narrativos, a presença de diferentes 
abordagens para o assunto, a saber:

A) A morte como fator central de condução melodra-
mática: em algumas destas tramas, a morte é o elemento que 
centraliza o enredo e atinge os personagens principais, repo-
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sicionando as narrativas e seus enlaces amorosos, seja logo no 
início da trama (Alma Gêmea), em meados (Além do Tempo) 
ou nos encaminhamentos da porção final (A Viagem). Nestas 
telenovelas, a morte acomete o casal protagonista;

B) A morte como agente secundário: em algumas destas 
tramas, a abordagem relativa à morte não envolve os perso-
nagens centrais, mas posiciona-se em núcleos secundários e 
serve de mote para a problematização de temáticas espiritua-
listas. Nestas tramas, ao menos uma morte é força motriz para 
desencadear discussões espiritualistas (Amor Eterno Amor, 
Escrito nas Estrelas);

C) A morte como adereço temporal – nestes casos, a 
presença da morte ao longo do enredo é fundamental, mas 
não para o amor romântico, e sim para encadear os distintos 
tempos/encarnações abordadas nas tramas. Nestas obras, a 
transitoriedade temporal marca o próprio ritmo de condução 
das narrativas e a morte abre o debate sobre espiritualidade, 
reencarnação e outras temáticas desta ordem dentro do pró-
prio universo diegético (Anjo de Mim, Espelho da Vida).

Em todas estas tramas, a morte é uma ação que provoca 
a mudança de destinos, que desencadeia uma sequência de 
desdobramentos aterradores para os personagens diretamente 
envolvidos e se caracteriza como uma instância responsável 
por reposicionar os agentes em função desta “peripécia”. Em 
termos gerais, a morte nas novelas espíritas desencadeia a pos-
sibilidade de um debate em torno dos sentidos de espirituali-
dade, religiosidade, crenças populares, subjetividades e noção 
de justiça social, ainda que não sejam questões centralizadas 
nas tramas, já que o melodrama ocupa a porção principal das 
produções.
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As temporalidades em jogo nas telenovelas espíritas

Na concepção de Ricoeur, sobrepõe-se aos gêneros a 
ideia de tempo como fator articulador das narrativas. Assim, o 
autor considera que “tudo o que se narra acontece no tempo, 
desenvolve-se temporalmente; e o que se desenvolve no tem-
po pode ser contado” (RICOEUR, 1987, p. 24). No grupo de 
telenovelas estudadas, em todas elas as temporalidades acio-
nadas pelas narrativas convocam o return to the past defendido 
por Buonanno (2012), algo comum a narrativas melodramá-
ticas. No entanto, em sua fenomenologia do tempo, Ricoeur 
aponta a uma dicotomia básica entre a noção que atrela tempo 
a cosmologia e também a experiência humana, aporia somente 
resolvida, segundo o autor, pela poética da narrativa.

A fruição destes textos melodramáticos envolve expe-
riências e ritualidades que dizem das percepções coletivas em 
torno das temporalidades, das crenças humanas e dos pensa-
mentos religiosos. Nestas obras, o tempo – tal qual a morte – é 
um ator que reposiciona sentidos coletivos e ajuda a proble-
matizar questões cruciais ao debate religioso espírita, como 
é o caso da reencarnação. Assim, estas tramas centralizam o 
tempo, lado a lado ao tema-morte, para conduzir o melodra-
ma em direção ao amor romântico como mote norteador. Das 
temporalidades evocadas, pode-se notar:

A) Demarcação precisa das temporalidades em jogo: 
tramas que se valem de uma definição clara sobre o tempo 
diegético, recorrendo a avanços ou retrocessos temporais ao 
longo da narrativa. A passagem de tempo é decisiva para estas 
narrativas. É o caso de Além do Tempo e Alma Gêmea, com o 
corte temporal bem posicionado no percurso da narrativa. O 
tempo é elemento crucial e central nestas obras.
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B) Mesclas entre temporalidades indistintas: ainda que 
pouco comuns, há tramas e momentos pontuais em que a 
transição entre passado e presente se fazem imperceptíveis, 
fluindo tempos que se misturam e somente se distinguem pe-
los elementos estilísticos (cenografia, figurino). É o caso de 
Espelho da Vida.

C)Temporalidades adjacentes: tramas em que as tem-
poralidades diegéticas não são mote central e decisivo para 
o desenrolar das narrativas, de modo que o tempo não se so-
bressalta como elemento distintivo. É o caso, por exemplo, 
de A Viagem, Anjo de Mim, Escrito nas Estrelas, Amor Eterno 
Amor e Alto Astral, que se passam integralmente no tempo 
presente diegético. Nestas tramas, importa menos o tempo 
das ações, mas fatores como os problemas espirituais, as rela-
ções entre personagens, os traumas humanos etc.

Aspectos estilísticos em cena: a forma televisual das novelas 
espíritas

Tendo a morte como elemento central destas tramas, 
diretamente ligada a concepções de tempo que permitem a 
ampliação do debate quanto a temáticas como a reencarna-
ção, a estilística das obras também integra uma ferramenta 
importante para a compreensão dos sentidos em torno da es-
piritualidade e as crenças populares que lhe cercam e foram 
historicamente arquitetadas. Na imaginação regrada em tor-
no da morte, há esquemas narrativos já historicamente reco-
nhecíveis pelo leitor, o que também lhe permite apreender 
os desvios (a inovação, quando ocorre). Nesse sentido, são 
distintos recursos de imagem e som (estilo televisivo) que au-
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xiliam na composição deste imaginário cultural e conformam 
interpretações quanto a assuntos como reencarnação, plano 
espiritual, mediunidade, influências espirituais e lembranças 
de vidas passadas – todas estas temáticas descortinadas pelo 
grupo de telenovelas espíritas aqui elencadas. Contudo, tra-
balho aqui com três conjuntos definidos de recursos estilísti-
cos para categorizar o debate: cenografia, atuação dos atores e 
efeitos visuais/sonoros.

A) Cenografia: tramas que fazem uso de uma composi-
ção cênica em que o debate da morte envolve mediunidade, 
reuniões mediúnicas, presença de espíritos atormentados e 
vontade de auxílio a estes. São os casos de A Viagem e Alma 
Gêmea, por exemplo. Para tanto, as tramas usam de mesas 
brancas (captando sentidos históricos e socioculturais sobre 
esta expressão), livros espíritas e também a Bíblia (dando 
abertura ao sincretismo religioso) e iluminações brancas des-
tacadas, com luzes e velas.

B) Atuação dos atores: nas tramas, a atuação em cena 
evoca semblantes tensos e de medo quando o assunto é morte 
e vidas passadas, temáticas que surgem por meio de sonhos, 
sessões de regressão ou manifestações consideradas como de-
lirantes. Portanto, estabelece-se uma linha tênue entre sanida-
de e loucura, a partir do choque visual com um passado des-
conhecido (encarnação pregressa) e os transtornos resultantes 
deste tipo de acesso a informações ocultas.

C) Efeitos visuais e sonoros: distinção cromática entre 
vivos e mortos, efeitos visuais esfumados e efeitos sonoros 
semelhantes a sopros de vento para caracterizar a inserção 
de espíritos nas cenas. Estes esquemas estilísticos replicam 
recursos já bastante consolidados no imaginário social quan-
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to a presença de espíritos em cenas de ficção, notadamente 
oriundos do cinema. Em todas as tramas das primeiras déca-
das é possível identificar tais padrões, que passam a surgir em 
menor quantidade nas tramas mais contemporâneas, sem, no 
entanto, desaparecer das obras.

Considerações finais 

A temática da morte se faz perene e historicamente pre-
sente no que há de mais arcaico dos debates sociais. Ao in-
cutir-se nas veias das produções audiovisuais contemporâneas 
das últimas décadas, a questão-morte é refigurada pelo leitor a 
partir das experiências cultural e historicamente construídas 
em torno do tema. Apesar das hibridações de gêneros e for-
matos decorrentes das novas possibilidades de produção au-
diovisual com a ascensão do video on demand4 e a tecnologia 
do streaming5, o melodrama permanece como força motriz, 
como matriz cultural e narrativa que mantém influências so-
bre o jogo das subjetividades, na formação sentimental e nos 
valores em voga.

As telenovelas espíritas da TV Globo, juntamente com as 
telenovelas bíblicas da RecordTV, formam o nicho religioso na 
TV aberta do país e problematizam importantes tensionamentos 
culturais e norteadores sobre os rumos que o debate religioso 

4 Video on demand é a possibilidade de assistência de conteúdo a partir da contra-
tação do espectador. Em tradução literal, significa “vídeo sob demanda”, ou em 
outros termos, trata da oferta de serviços audiovisuais para que o espectador assista 
quando e onde quiser.
5 Streaming é uma das tecnologias de transmissão de informações multimídia. No 
inglês, a palavra remete à noção de “fluxo”. Um dos exemplos mais conhecidos de 
serviço que utiliza a tecnologia streaming é o YouTube.
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tem tomado quando assume roupagens ficcionais. Entre 
elementos de uma demarcação melodramática clássica e os 
novos arranjos narrativos, a telenovela permanece sendo um 
painel de visibilidade de temáticas sociais proeminentes, uma 
vitrine cultural para assuntos do seio social. As espiritualidades 
e suas expressões socioculturais em tela são um destes pontos 
nodais considerados e a morte, presença constante nas novelas 
espíritas, não surge apenas como agente pontual, mas fator 
mobilizador de debates de cunho social, religioso e cultural.

Não se trata aqui de pensar as causas para a emergência 
do subgênero das novelas espíritas, mas sim enfatizar o lugar 
da produção ficcional brasileira contemporânea em orientação 
claramente inspirada em discursos religiosos, firmando-se na 
dialética mídia-sociedade. Estas narrativas revelam o potencial 
da temática espírita que, historicamente, vem se reinventando 
para adaptar-se a novos tempos, novos desafios midiáticos e 
culturais, sem perder a abertura ao debate espiritualista.
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Resumo

Seguindo a hipótese de uma recente musealização do es-
piritismo por meio de práticas midiatizadas, nos deparamos ao 
mesmo tempo com o resgate de importantes registros históricos 
da doutrina e com o desafio que as imagens revelam nessa cul-
tura religiosa letrada. Este texto explora relações imagéticas 
de quatro, dentre doze, museus espíritas mapeados pela pes-
quisa de doutorado em andamento.

Introdução

O presente estudo trata da iconicidade do imaginário 
espírita a partir da observação de práticas museais midiatiza-
das. É recente a existência de museus espíritas, mas chama 
a atenção sua proliferação como um dispositivo interacional 
acionado mais recentemente na história do espiritismo brasi-
leiro, por meio de diversas iniciativas de atores e instituições 
espíritas bastante diversas.

Em geral, os museus espíritas recuperam importantes 
registros históricos tanto para seus contextos locais, quanto 
para o contexto doutrinário mais amplo. Mas é ampla a varie-
dade de imagens em exposição: obras de arte, documentos, 
estátuas, digitalizações, objetos de fé e de cultura, mostras 
pedagógicas etc. Para o presente estudo, interessa tanto a ma-
terialidade e a visualidade das imagens em circulação quanto 
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os imaginários que elas convocam e instauram, elaborando a 
imageria de uma memória espírita em construção.

A primeira dessas iniciativas foi o Museu Nacional do Es-
piritismo (Munespi), que surgiu em 1969, em Curitiba (PR), 
e o segundo foi o Museu Espírita de São Paulo, inaugurado em 
1997. Mário Ramiro (2008) só tinha essas duas instituições à 
disposição de sua pesquisa2 e narrou a dificuldade que teve em 
encontrar materiais visuais relativos a um dos tipos de imagens 
do espiritismo - as fotografias de espíritos, muito presentes no 
século XIX na França, mas também no Brasil, como ele relata.

Atualmente, de 2018 a 2020, conseguimos mapear doze 
iniciativas de documentação e exposição da memória espírita 
no Brasil. Certamente, nosso mapeamento não está completo. 
Incluímos uma diversidade bastante abrangente de museus, 
físicos e virtuais, mas não contabilizamos nem bibliotecas, 
nem sites que reúnem conteúdo sem se definirem por algum 
trabalho propriamente museal. Além disso, bibliotecas e sites 
espíritas são incontáveis no país hoje.

São os seguintes os museus compreendidos, até o mo-
mento, nesta pesquisa: 

• Museus midiatizados com exposições físicas para vi-
sitação: Museu Nacional do Espiritismo (Curitiba/PR); 
Museu Espírita de São Paulo (São Paulo/SP); Espaço 
Cultural da FEB (Brasília/DF); Museu Histórico de Pal-
melo (Palmelo/GO); Memorial Chico Xavier (Ubera-
ba/MG); Casa de Lembranças Chico Xavier (Uberaba/
MG);

2 Mário Ramiro pesquisou sobre a estética das fotografias de espíritos no Brasil, 
elaborando ele próprio uma farta iconografia sobre esse tema, diretamente 
relacionada a alguns de seus trabalhos artísticos.
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• Museus midiatizados como centros de documentação: 
Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação 
Espírita André Luís (São Paulo/SP); Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do Espiritismo (São Paulo/
SP);
• Museus baseados em mídias digitais: CSI do Espiri-
tismo – Imagens e registros históricos do espiritismo; 
AllanKardec.online; Projeto Allan Kardec (UFJF, Juiz 
de Fora/MG); e Acervo Virtual do Centro Espírita Per-
severança no Bem (Parnaíba/PI).

Do ponto de vista dos estudos em midiatização3, pode-
mos considerar que o surgimento e o trabalho desenvolvido 
em todos esses museus está diretamente relacionado à dispo-
nibilidade da cultura midiática. Pode-se dizer que a midiatiza-
ção é uma processualidade interacional que toma os processos 
midiáticos como referência para a constituição do tecido so-
cial. Essa perspectiva de estudos privilegia a “experimentali-
dade social desencadeada” (BRAGA, 2018. p. 90), como é o 
caso, aqui, da experimentação de interações museais no espi-
ritismo, questão que foi desencadeada bastante recentemente 
por processos midiáticos, como a cultura da visibilidade e a 
disponibilidade técnica ampliada para pesquisa e exposição.

Assim, os dois primeiros conjuntos de museus relatados 
acima são museus midiatizados, pois apresentam suas pecu-
liaridades imersas e transformadas pela utilização da dispo-

3 O conceito de midiatização é fortemente trabalhado no Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(PPGCC/Unisinos), constituindo uma linha de pesquisa em “Midiatização e Pro-
cessos Sociais”.
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sitividade midiática para suas interações. Já o último conjun-
to aponta para museus baseados em mídias digitais, ou seja, 
aqueles que existem graças aos dispositivos midiáticos. 

A compreensão específica sobre cada iniciativa ainda 
está em estudo. O objetivo deste texto é discutir a hipótese 
de que o recente surgimento desse tipo de interação configura 
uma espécie de musealização do espiritismo. Assim, busca-
se compreender os desafios que a imagem convocada pelos 
museus midiatizados revela em uma religião calcada não nas 
culturas da mídia e da imagem, mas na cultura das letras, 
vinculada ao discurso racionalista. 

Atravessamentos empíricos nas discussões 
teóricas e metodológicas

Imagens e religiões sempre estiveram entrelaçadas pro-
fundamente. O próprio latim imago, referindo as máscaras 
mortuárias, já denota o aspecto mítico e religioso das imagens. 
A história ocidental apresenta inúmeros episódios de centra-
lidade das imagens no universo religioso – e, mais que isso, na 
economia4 (MONDZAIN, 2013) das diversas relações cultu-
rais e sociais. Assim como Rosa (2014, p. 28), refletimos que 
“pensar as imagens hoje é pensá-las na ambiência da midiatiza-

4 Trata-se aqui da ideia patrística de economia, recuperada por Mondzain (2013, 
p. 14) para o estudo do imaginário contemporâneo, como forma de acessar a “for-
ça especulativa e política” contida no ícone. Guardadas as proporções históricas 
e contextuais da discussão da Igreja Católica, essa ideia é acionada no presente 
estudo para reforçar uma perspectiva de análise sobre as imagens espíritas que as 
perceba, não como meros artefatos em exposição, mas como ícones especulados 
por relações simbólicas. Ou seja, o foco é perceber os imaginários, discursos, entes 
e atores em jogo na iconografia dos museus espíritas. Mondzain chama essa econo-
mia do ícone de “iconicidade”.
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ção, uma vez que os processos sociais estão atravessados pelas 
lógicas da mídia”. 

Desse modo, os ícones religiosos não dependem mais 
exclusivamente das instituições hegemônicas, como no debate 
patrístico dos períodos de iconoclastia5 na Idade Média, mas 
também dos sentidos em circulação por meio de instituições, 
atores, coletivos e mídias. Essa disposição tem a ver com este 
recente surgimento de museus em uma religião como o espi-
ritismo, que valoriza muito mais as letras (LEWGOY, 2000) e 
a cientificidade buscada por meio de fianças discursivas (MO-
RAES, 2017). 

Culturalmente e com relação às imagens, o espiritismo 
pode ser diretamente associado ao que Durand (2004) de-
nominou como iconoclasmo endêmico no Ocidente, marcado 
pela crença na razão como único acesso à verdade e pela des-
valorização da imagem como forma de conhecimento. Isto é, 
a imagem estaria sempre do lado das aparências e simulacros 
ou, quando muito, das ilustrações e representações. O que é 
mais curioso no caso do espiritismo é que a crença na objeti-
vidade da verdade se dá justamente sobre aparições e sobre o 
invisível. Isso fez Flusser afirmar que “os únicos verdadeira-
mente materialistas no Ocidente são os espíritas os quais con-
cebem um espírito materializado” (FLUSSER, 1961, p. 213).

Quando falamos da construção de uma memória espíri-
ta, não basta nos atentarmos para o fato de que está em curso 
a recuperação de documentos, imagens e objetos que passam 

5 O iconoclasmo pode ser compreendido basicamente como a quebra de imagens. 
A noção remete ao debate dos chamados Padres da Igreja, divididos entre iconó-
filos e iconoclastas. Apesar de descrever esse momento na história do Império 
Bizantino, nos séculos VIII e IX d.C., trata-se de uma característica culturalmente 
persistente.
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a ser valorizados por seu caráter representativo e histórico. É 
preciso pensar a respeito do que estamos vendo em tudo isso 
que se recupera.

A contribuição dos filósofos da imagem para o estudo do 
espiritismo está justamente no trabalho do olhar. Didi-Huber-
man (1998) abre uma de suas obras mais conhecidas alertan-
do que “o que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo 
que nos olha”. Ele chama a atenção para o que nos “concerne”. 
Para o que incomoda, poderíamos dizer. E há muitos incômo-
dos com a imagem na história do espiritismo. Isto é, aquilo 
“que nos olha”, conforme Didi-Huberman, é certamente o as-
pecto simbólico do ícone, exigindo alguma economia (MON-
DZAIN, 2013).

Passamos a observar isso desde que, em pesquisa de 
campo, anotamos uma fala recorrente. Para algumas pessoas 
vinculadas aos museus espíritas, no espiritismo, “não temos 
imaginário”6. Apesar de ser uma fala isolada discursivamente, 
ela traduz uma recusa que merece compreensão. A ausência 
de um olhar sobre o imaginário não está apenas nos espíritas, 
mas também e mais fortemente nos estudos acadêmicos, 
que frequentemente demandam da doutrina um tipo de 
cientificidade que sabem não existir efetivamente nas práticas 
espíritas.

Não olhar é deixar inconsciente. E o inconsciente deixa 

6 Consta em diário de campo, pela primeira vez, em visitação ao Museu Nacional 
do Espiritismo (Munespi), em setembro de 2018, quando a voluntária do local 
reagiu ao meu interesse pelo imaginário espírita. Essa mesma fala ou sentido de 
recusa ao imaginário se repetiu em outras ocasiões e remete, certamente, à sua 
compreensão como fantasia ou algo que se opõe à verdade – sendo este, justamen-
te, na compreensão desta pesquisa, um aspecto imaginado com relação às imagens 
em exposição pelos museus espíritas.
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sintomas. Essa lição da psicanálise, trazida por Didi-Huber-
man (1998) para a filosofia da imagem, nos permite pensar 
alguns episódios que poderiam caracterizar o que proponho 
chamar de “traumas” da cultura espírita diante da imagem. 
Sem que possamos detalhá-los neste texto e nem mesmo es-
tabelecer, a princípio, relações diretas com as imagens dos 
museus espíritas, recorreremos à literatura sobre alguns dos 
processos históricos que envolvem o espiritismo para lembrar 
de alguns desses traumas, necessariamente polêmicos e ambi-
valentes, como as imagens. Podemos lembrar, por exemplo:

• os receios quanto aos resquícios da fotografia espírita, 
que culminaram no chamado “processo dos espíritas”, 
onde Pierre-Gaetan Leymarie, principal continuador 
de Allan Kardec, foi condenado por fraude pela política 
francesa, ficando recluso durante o período de um ano 
(LEYMARIE, 1977);
• as acusações mútuas entre místicos e cientificistas 
(LEWGOY, 2006), denominações em que não se reco-
nhecem os denominados;
• a declarada intenção de neutralidade política contra-
posta às atuações efetivamente políticas, na França e 
no Brasil e, mais recentemente, aos refluxos da política 
brasileira e mundial que polarizam as relações internas 
entre espíritas conservadores e progressistas (MIGUEL, 
2020; SIGNATES e DAMASIO, 2020);
• a pluralidade de espiritismos efetivamente praticados 
nos centros espíritas a despeito da longa e interminável 
fabulação a respeito de um movimento unificado (AR-
RIBAS, 2017);
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• a inegável potência dos vínculos e cismas com as ma-
trizes africanas e cristãs (GIUMBELLI, 1997), além dos 
contatos mais recentes com filosofias orientais importa-
das pelo mercado de autoajuda (MORAES, 2017), to-
dos fornecedores de novos ícones e ídolos;
a difusão de um gênero literário próprio, que comemora 
tanto quanto sofre pelo sucesso editorial de obras que 
apontam para imaginários mais ou menos alinhados à 
codificação; 
• o eterno retorno às denúncias de adulterações nas 
obras de Allan Kardec7, ressacralizado, apesar de sua in-
tenção dessacralizante ao se intitular “codificador” e de 
suas próprias e constantes alterações entre edições;
os meandros dos médiuns, que incorrem ora nos riscos 
de charlatanismo, ora na temerosa idolatria a suas per-
sonalidades, bem como as complicações que esse culto 
impõe ao discurso espírita socialmente (FERRO, 2020) 
etc.

Imagens, ícones e ídolos, eis a discussão da iconicida-
de. Tratam-se de tematizações que convocam uma “econo-
mia” das imagens (MONDZAIN, 2013). A hipótese é que o 
dispositivo museal, historicamente acionado para a lide com 
os bens simbólicos de diversas culturas, revela olhares possí-

7 Vide as produções e disputas de sentidos que se instauram atualmente a partir 
da retomada, com base em documentos musealizados, de antigas denúncias sobre 
alterações em livros escritos por Allan Kardec, como “A Gênese” e “O céu e o 
inferno”. Disponível em: https://www.folhaespirita.com.br/jornal/pesquisa-indi-
ca-adulteracao-em-o-ceu-e-o-inferno-de-kardec/#:~:text=Fruto%20de%20pes-
quisas%20em%20documentos,nas%20pesquisas%2C%20apresenta%20surpreen-
dentes%20descobertas. Acesso em 01 dez. 2020.
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veis – reabre os saberes e debates espíritas. Ainda que pouco 
conhecidos dos próprios espíritas, esses museus não são um 
locus esvaziado das disputas de sentidos, das práticas dos cen-
tros espíritas, das instituições de seu movimento social e das 
implicações de suas ideias. As práticas museais carregam-se, 
justamente, com o inconsciente de suas imagens.

Na perspectiva adotada pelo presente trabalho, as ima-
gens revelam relações simbólicas nem sempre perceptíveis 
nos discursos e nas relações sociais – ou seja, nos aspectos 
conscientes. Por outro lado, para falar de aspectos incons-
cientes, é preciso olhar para os discursos e organizações so-
ciais imaginados nas imagens, de modo a seguir seus rastros e 
imaginar também as experiências da imagem. Durand (2002) 
equaciona essa questão por meio do contato com os dois po-
los do “trajeto antropológico do imaginário” – as pulsões e as 
coerções sociais sobre as imagens.

Imagem aqui deve ser entendida no sentido filosófico 
que lhe coloca “no cerne de toda meditação sobre o símbolo e 
o signo, assim como sobre a relação deles com a problemática 
do ser e do parecer, do ver e do crer, da força e do poder” 
(MONDZAIN, 2013, p. 16). A imagem guarda uma natureza 
dupla e intrínseca de símbolo e de signo. Ou seja, não é apenas 
um valor simbólico, pois o discurso e o visível são suas con-
dições de aparição. Também não é apenas uma materialidade 
objetal, discursiva e visual, pois estamos falando de imagina-
ção e não apenas de relações objetivas. As teorias de imagem 
e imaginário promovem discussões fecundas sobre suas proxi-
midades e distâncias com relação à percepção e à lembrança 
– termos que ajudam a balizar a compreensão sobre a imagem 
simbólica (DURAND, 2002).
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Em termos pragmáticos, no contexto desta pesquisa, va-
mos falar da imagem como algo que não necessariamente é 
visível, mas que, por causa da problemática espírita (pouco 
visual, muito escrita), nos interessa sobretudo destacar as tra-
mas que caracterizam seu aspecto visível. Assim, mais precisa-
mente, esta pesquisa se interessa pela iconicidade, dado que o 
ícone, como objeto visível, “instaura um olhar, não um objeto” 
(MONDZAIN, 2013, p. 104). E é por isso que o que vemos 
nos museus espíritas fala de relações mais inconscientes do 
que conscientemente emolduradas.

Metodologicamente, buscamos uma noção ampliada 
de museu, compreendido como um dispositivo interacional 
(BRAGA, 2018, p. 69), pois o conjunto dos museus em es-
tudo não nos remete necessariamente a instituições, coleções 
e objetos clássicos do campo museológico, mas a “modos di-
versos de agenciar conexões desejáveis ou possíveis entre se-
res humanos, grupos e sociedade (...). São estratégias abran-
gentes, com grande variação interna de táticas, para urgências 
e objetivos diversificados”. Os museus espíritas surgem, em 
grande parte, atendendo a urgências dos próprios espíritas en-
volvidos ao redor de suas teses, olhares e proposições sobre 
uma memória que quer se constituir. Para isso, a museolo-
gia oferta a noção de “práticas museais” (BOTTE; DOYEN; 
UZLYTE, 2017). 

No presente trabalho, privilegiaremos o aspecto propria-
mente imagético dos museus. Dos doze casos em estudo na 
tese, aqui apresentaremos quatro, de modo a trabalhar com 
a aparição ou a revelação de algumas imagens pregnantes na 
visitação aos museus, apenas brevemente descritos para deno-
tar a direção das observações, ainda em curso e carecendo de 
maior contextualização e iconografia.
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Fragmentos imagéticos 

No limitado espaço para o presente texto, não avança-
remos sobre os aspectos constitutivos dos museus. Tomando 
como base a discussão teórica empreendida até aqui, o exer-
cício metodológico que se segue privilegia o movimento de 
aparição de certas imagens – que aparecem visivelmente na 
iconografia em questão e imaginariamente quando lembramos 
das visitas e pesquisas sobre esses museus. Assume-se aqui o 
trabalho de intervenção do pesquisador. Chamarei as imagens 
a seguir de “montagens” e, por fim, uma “prancha de imagens” 
(WARBURG, 2009).

Tomarei como exemplos as imagens dos seguintes mu-
seus: Memorial Chico Xavier, Museu Histórico de Palmelo, 
Museu Nacional do Espiritismo e Centro de Documentação e 
Obras Raras. Apresento uma montagem referente a cada um 
deles. Em cada montagem, reúno uma fotografia de uma das 
materialidades presentes no interior do museu e uma fotogra-
fia da fachada de cada museu. Esse exercício tem o objetivo 
de ofertar um vislumbre sobre essas imagens e estimular o 
exercício imaginativo do autor e do leitor diante da imagem 
espírita. 

Desse modo, o que se pretende aqui não é encontrar 
conclusões sobre o que essas imagens representam, mas ex-
trair perguntas e indícios para uma pesquisa em andamento 
e para aquilo que diz respeito ao pensamento social espírita: 
como essas imagens musealizadas se relacionam com os ante-
cedentes da imagem na doutrina espírita – a exemplo daquilo 
que, há pouco, chamamos aqui de “traumas”?

Na montagem da Figura 1, vemos um totem em tama-
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nho real de um dos maiores nomes do espiritismo brasileiro e 
mundial. Chico Xavier tem erguidos vários bustos, estátuas e 
totens em sua homenagem, sobretudo na cidade de Uberaba 
(MG), onde viveu e onde a prefeitura inaugurou, em 2018, o 
Memorial Chico Xavier.

Temos observado que, no contexto doutrinário do espi-
ritismo, é comum o receio de que a imagem do médium se 
torne objeto de veneração, revolvendo uma preocupação ti-
picamente iconoclasta e racionalista em contraposição à cons-
tante valorização das obras, ideias e legados de Chico Xavier. 
Qual é a medida entre veneração e valorização na economia 
dos museus espíritas?

Figura 1 - Montagem: Totem no Memorial Chico Xavier. 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Já a segunda montagem localiza a discussão sobre o que 
se preserva e o que se esconde da história do espiritismo, ten-
do em vista que as práticas museais têm justamente esse po-
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der. É inevitável que haja, no mínimo, uma seleção ou curado-
ria. No limite, há mesmo valorizações e apagamentos sobre os 
quais é útil refletir.

Havia o Sanatório Espírita Eurípedes Barsanulfo onde 
agora está se instalando o Museu Histórico de Palmelo. O de-
senho da Figura 2 foi riscado por antigos internos e é uma das 
muitas marcas que registrei no local. Elas representavam no-
minalmente alguns médiuns e procedimentos do tratamento 
espírita na visão dos internos, além de outras peculiaridades 
e trivialidades. Contudo, essas marcas, pouco apreciadas e de 
aparência desgastada, foram sobrepostas com tinta branca, 
apagadas da memória que se vai contar ali sobre a cidade que 
surgiu ao redor do espiritismo e, provavelmente, sobre a lou-
cura já vivida neste local.

 Figura 2 - Montagem: Desenho em parede no futuro Museu Histórico 
de Palmelo. Fonte: Banco de dados da pesquisa.
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Além das imagens de médiuns e da arqueologia local, 
há ainda outra ordem de imagens espíritas sobre as quais tem 
maior proveito a noção de “aparição”. As “mãos de cera”, na 
Figura 3, estão expostas pelo Museu Nacional do Espiritismo 
e escolhem apresentar algo da ordem do invisível, como é o 
caso também de pinturas mediúnicas. A escultura em expo-
sição é derivada de um procedimento mediúnico denomina-
do ectoplasmia. Narra-se que, ao final de sua incorporação, 
um médium descarregava energias em uma massa de parafina, 
modelando automaticamente diferentes mãos, que seriam as 
mãos dos espíritos incorporados. 

Imagens feitas por procedimentos técnicos ou mágicos 
são chamadas de “aquiropoéticas” (o que significa “não feitas 
por mãos”). Aqui é precioso lembrar Flusser quando fala a res-
peito do “materialismo” dos espíritas, que concebem o espiri-
tual materializado, e perguntar pelo que se vê nesta imagem, 
entre um objeto de interesse para o estudo e a pesquisa da 
“ciência espírita”, interessada nesses fenômenos; e um objeto 
de fé ou curiosidade.
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Figura 3 - Montagem: Escultura das mãos no Museu Nacional do Espiri-
tismo. Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Por fim, depois das imagens de médiuns, marcas locais 
e aparições espectrais, falaremos de um tipo de imagem que, 
a princípio, pareceria ser menos questionável no contexto es-
pírita. No Centro de Documentação e Obras Raras, o foco 
das práticas museais está em cartas e documentos inéditos, 
manipulados na Figura 4. 

Desde 2018, a instituição anuncia 700 cartas inéditas do 
período da codificação – são as “cartas de Kardec”. A imagem 
documental, afeita à cultura letrada do espiritismo, tem mobi-
lizado inúmeros iniciados em sua pesquisa. A que se prestam 
esses textos? Pouco documento veio a público em dois anos, 
mas muitos sentidos circularam a respeito. Mesmo o texto, 
aqui, aparece mais como ícone.
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Figura 4 - Montagem: Cartas de Kardec no Centro de Documentação e 
Obras Raras. Fonte: Banco de dados da pesquisa.

As imagens visuais acima expostas nos permitem esboçar 
algumas das direções que a pesquisa em andamento persegue.

• Sobre as imagens dos médiuns e das personalidades 
espíritas, nota-se a economia entre uma valorização as-
sumida e a veneração temida e atribuída ao outro – nor-
malmente ao “místico”;
• Sobre as imagens das marcas locais da história do espi-
ritismo, percebe-se o conflito entre preservação e apaga-
mento, que deve ter um sentido a partir das intenciona-
lidades e tramas em cada museu;
• Sobre as imagens de objetos de fé, como esculturas e 
pinturas mediúnicas, pesam as contraposições do cienti-
ficismo e da crença;
• Sobre as imagens documentais e digitalizadas, 
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questiona-se o valor simbólico de sua característica 
textual, mas, sobretudo, o papel que esses manuscritos 
têm ao serem trazidos, ainda que paulatinamente, à 
público.

Uma prancha de imagens em circulação 

Para um exercício que vá além das imagens individuais, 
utiliza-se ainda mais uma experimentação metodológica de 
montagem. Agora, uma prancha de imagens, ao estilo de Aby 
Warburg (2009). A finalidade é pensar relações icônicas entre 
as imagens trazidas ao olhar no espiritismo kardecista. Eis as 
imagens em circulação:

Figura 5 - Prancha de imagens em circulação nos museus espíritas. 
Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Na prancha da Figura 5, inserimos imagens dos diversos 
museus, mas as relacionamos a partir das quatro imagens ante-
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riormente apresentadas, emolduradas nas laterais. Em segui-
da, vemos que, às mãos de cera no canto superior esquerdo se 
reúnem pinturas mediúnicas e cartas psicografadas. Logo abai-
xo, as cartas do codificador são vistas em documentação e di-
gitalização, assim como ocorre com outros arquivos. Na lateral 
direita da prancha, vemos o desenho do sanatório de Palmelo 
e a figura de Chico Xavier, ladeada por uma foto deste último, 
que também aparece no mosaico de exposições realizadas pela 
Federação Espírita Brasileira sobre personalidades.

Notamos assim os seguintes tipos de imagens, afins às 
particularidades observadas nas imagens dos quatro museus 
selecionados para este trabalho:

• totêmicas, erigindo as imagens de Kardec e dos mé-
diuns;
• hierofânicas, evidenciando valores simbólicos locais e 
seus apagamentos; 
• aquiropoéticas, buscando vincular fenômenos espiri-
tuais e cientificidade;
• documentais, escrutinando as imagens em prol de de-
fesas doutrinárias, e, junto a essas, as digitalizadas, trans-
formando em imagens os acervos doutrinários e locais.

Propomos que essas relações são próprias aos museus 
espíritas e necessariamente atravessadas pela circulação 
midiatizada dos imaginários. Esses resultados não são 
conclusões. Antes, constituem pistas para a investigação em 
curso e deixam aberta sua questão: Como a experimentação 
de práticas museais midiatizadas afeta a iconicidade do 
imaginário espírita?
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Resumo

A presente proposta visa apresentar a prática espirita em 
Cuba, e aprofundar-se em uma das vertentes mais difundida 
no país: o espiritismo cruzado. Entre as suas características, 
que contribuíram para o amplo alcance da sua popularida-
de, destacam-se: a forte relação com outros sistemas religiosos, 
como os sistemas de origem africana e o catolicismo.

 
Introdução

O campo religioso cubano é resultado da mistura de di-
ferentes modelos socioculturais que chegaram ao país. Com o 
processo de colonização (desde o início do século XVI até a 
primeira intervenção militar dos EUA em 1898) chega à ilha 
o catolicismo como religião oficial, a mão dos colonizadores 
espanhóis. A população aborígene nativa da ilha, ao contrário 
de outras culturas latino-americanas, não sobreviveu às duras 
condições de escravidão a que foram submetidos pelos colo-
nizadores; portanto, as suas práticas religiosas não transcen-
deram. Na procura de proteger seus interesses econômicos, e 
devido à rápida redução da população indígena, os espanhóis 
começaram a importação de escravos/as da África, que che-
garam com todo um patrimônio imaterial cultural: as divinda-
des, crenças, concepções míticas-religiosas, música, dança e 
culinária. Foi assim que nesta primeira etapa foram definidos 
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os primeiros sistemas religiosos no país: o catolicismo domi-
nante, as religiosidades de origem africana e a quase extinta 
religiosidade indígena.

Posteriormente, com a penetração e dominação dos Es-
tados Unidos durante a República Neocolonial (desde o esta-
belecimento do primeiro governo interventor dos EUA, até 
a última ditadura burguesa em 1958), o protestantismo e o 
espiritismo foram incorporados ao campo religioso cubano, 
ambos em formas diversificadas. O primeiro pode ser clas-
sificado em dois grandes grupos: histórico2 e tardío3 (RAMÍ-
REZ CALZADILLA, 1998). Enquanto isso, o segundo, foco 
de análise neste trabalho, pode ser separado, por um lado, por 
sua proximidade com a sistematização kardecista europeia e 
norte-americana; e por outro lado, em sua relação com outros 
sistemas religiosos já estabelecidos no país.

Durante a primeira metade do século XX em Cuba, hou-
ve um aumento da imigração. Com isso, chegam às terras 
cubanas as práticas do vodu haitiano e do judaísmo. Nos anos 
noventa do século passado houve um reavivamento das ativi-
dades religiosas no país (DESR – DEPARTAMENTO DE ES-
TUDOS SOCIORRELIGIOSOS, 2006), o que influenciou 
em uma maior heterogeneidade do campo religioso cubano, 
especialmente com a aparição de novos sistemas religiosos, 
entre eles o budismo, o hinduísmo e o islamismo.

Desde sua chegada às terras cubanas, o espiritismo teve 
influências dos diversos contextos que passaram pela socieda-

2 Agrupa as igrejas Metodista, Batista, Episcopal e Presbiteriana. Todas elas sob as 
concepções da reforma luterana. 
3 Grupos de igrejas pentecostais, Adventistas do Sétimo Dia, Nazarenos, Igreja da 
Ciência Cristã, Cristã Reformada de Cristo, a Banda Evangélica de Gedeon atual-
mente chamados de Soldados da Cruz de Cristo e os Pinos Novos.
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de cubana. Assim, suas práticas sofreram mudanças e adap-
tações que desencadearam diferentes vertentes no país: o es-
piritismo kardecista, o espiritismo do cordão e o espiritismo 
cruzado, esses dois últimos surgiram na ilha.

 
Interiorização e externalização das práticas 
do espiritismo em Cuba

As diferentes vertentes do espiritismo na sociedade 
cubana têm suas particularidades a partir das áreas geográfi-
cas de aparecimento e da capacidade de se relacionar ou inte-
ragir com outros sistemas religiosos já existentes no país.

Uma primeira vertente é o espiritismo clássico ou kar-
decista, que chega com a penetração norte-americana - como 
já foi dito. Como sua classificação indica, ele tem suas bases 
no estudo das obras de Allan Kardec, e reconhecem a Deus 
como a figura religiosa central. Os/as seguidores/as do espiri-
tismo kardecista se autodenominam como espíritas científi-
cos/as ou de mesa.

Uma característica dessa vertente, em comparação 
com as demais que serão apresentadas posteriormente, é 
que, no desenvolvimento das suas práticas, os/as praticantes 
ficam mais calmos, com maior autocontrole de suas emoções 
e projeções. Não se produzem transes convulsivos e o culto 
geralmente é feito em torno de uma mesa. Durante o período 
de tempo do culto, as interações entre os/as crentes são um 
tanto restritas, uma vez que se concentra principalmente na 
relação estabelecida entre o/a médium diretor/a e o resto 
dos/as participantes. Em alguns grupos de praticantes do 
espiritismo kardecista, além da figura do/a médium diretor/a, 
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encontram-se outros/as médiuns, que cumprem a função 
de conduzir a sessão, os/as quais são referendados/as para 
essa função, devido às suas experiências e capacidade de 
desenvolvimento nas práticas.

Em relação às características dos espaços onde ocorrem 
as práticas religiosas, observam-se elementos identificativos 
que embora por um lado seja possível encontrar uniformida-
de no seu desenvolvimento, por outro, permitem estabele-
cer pontos de diferença, principalmente em função da área 
geográfica de localização. No oeste do país, hinos, canções, 
leituras de orações, flores, uma tela com um sol nascente e 
imagens de Allan Kardec são usados   para realizar os serviços 
e, se for o caso, se ela já for falecida, a foto da pessoa funda-
dora do grupo. Enquanto no leste do país, além dos elementos 
citados, também podem ser encontradas imagens de santos 
católicos, considerados desde a concepção espírita como espí-
ritos de muita luz, uma imagem de Jesus Cristo, a Bíblia e/ou 
o Livro de Orações de Kardec.

As outras duas vertentes  do espiritismo em Cuba sur-
giram na parte leste do país. Ambas conservam elementos do 
espiritismo clássico ou kardecista e apresentam característi-
cas de outros sistemas religiosos, bem como características da 
idiossincrasia do/a cubano/a.

Uma dessas vertentes é o espiritismo cordonero de ori-
lé – hoje conhecido como espiritismo de cordão –, como o 
chamou Fernando Ortiz (1950a; 1950b). Nomeado pela for-
ma como o culto é organizado, onde um cordão humano é 
formado. Nessa vertente, se misturam elementos da doutrina 
kardecista, embora de forma sintetizada, do cristianismo, com 
elementos tanto do catolicismo quanto das igrejas protestan-
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tes carismáticas, e em menor medida, de religiões de origem 
africana. O lance do orilé, segundo o autor, é porque esse ter-
mo se repete muito em suas canções.

Assim como o espiritismo kardecista, seus seguidores re-
conhecem a Deus como figura central. Em suas práticas tam-
bém fazem uso de imagens dos santos católicos, e os reconhe-
cem como intermediários entre Deus e os seres humanos; e 
como os/as espíritas kardecistas, consideram que são espíritos 
de muita luz.

Outro traço característico da prática dessa vertente é 
o uso de ervas - como as religiões de origem africana – e flo-
res. As primeiras são utilizadas para desapropriação, benzedor 
como meio de proteção e cura, em caso da possibilidade de 
exposição a energias negativas, sejam elas adquiridas fora do 
grupo, ou por contágio de algum/a dos/as participantes pre-
sentes. Por sua vez, as flores utilizadas são fundamentalmente 
brancas pelo seu significado de pureza.

Ao contrário do espiritismo kardecista, na prática do es-
piritismo do cordão o estado de transe ou possessão se desen-
volve, o que é considerado uma forma de comunicação com os 
espíritos. Daí que a dança e as canções têm uma forte carga de 
significados, o que permite aos praticantes cair nesse transe.

Para a realização do culto é formada uma roda ou cordão, 
onde os/as participantes podem ou não estar de mãos dadas, 
se gira no sentido anti-horário, enquanto os braços se movem 
para cima e para baixo, e acompanhados pelas canções, passos 
fortes são feitos no chão até que as pessoas caiam em transe. 
Os/as praticantes do espiritismo em Cuba, em todas suas ver-
tentes, acreditam na existência de um mundo material e de 
um mundo espiritual, que se comunicam. Onde os seres que 
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habitam no mundo espiritual se manifestam e/ou se comuni-
cam tanto por transe ou possessão como pelos sonhos.

A terceira vertente é o chamado espiritismo cruzado, 
também surgido no leste do país. Embora, como o espiritis-
mo cordonero, tenha influências de outros sistemas religiosos, 
neste caso, a influência das religiões de origem africana – prin-
cipalmente o Palo Monte, de origem bantu – é mais forte que 
a do cristianismo.

Entre os elementos que incorpora dos sistemas religio-
sos em questão estão, pelo catolicismo, como as outras duas 
vertentes, imagens do santo católico, além de forte devoção à 
Virgem Maria assim como o uso do Pai-Nosso. Do Palo Mon-
te4, eles usam o Nganga, Prenda ou Fundamento5, como uma 
materialidade essencial para o culto. O Nganga, Prenda ou 
Fundamento, é um recipiente sagrado onde o espírito-guia 
do/a praticante vive, em convergência com as forças sobrena-
turais que estarão a seu serviço (CABRERA, 1994), portanto, 
significa o nexo entre aquele mundo espiritual e o material. 

O espiritismo cruzado também incorpora elementos da 
doutrina kardecista, usa cantos e orações escolhidas do Livro 
de Orações de Allan Kardec, para a realização de suas práti-
cas. A aquisição de conhecimentos pelos/as praticantes desta 
vertente do espiritismo em Cuba, se dá empiricamente com o 
desenvolvimento da mediunidade.

Como o espiritismo de cordão, em suas práticas também 
utilizam flores e ervas. Eles também usam água benta, bebem 

4 Sistema religioso cubano de ascendência bantú, forma parte das Reglas congas 
junto com a Regla Kimbisa, a Biyumba, a Musunde ou Musundi e a Brillumba.
5 É feito de ossos humanos (não todos), um mínimo de 21 plantas, terras de dife-
rentes lugares, pedras e restos de animais.
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bebidas alcoólicas e bebidas feitas de raízes de plantas, como 
chamba6, fumam charutos e até fazem sacrifícios de animais. 
Esses dois últimos elementos são decorrentes de sua forte re-
lação com a Palo Monte.

 
Portas dentro do espiritismo cruzado em Cuba

O espiritismo cruzado, a partir da sua relação com Palo 
Monte, baseia-se na crença no culto aos mortos ou ancestrais 
(os chamados egguns), nas forças e elementos da natureza, 
nas forças e seres sobrenaturais, bem como o poder dos sa-
crifícios. Para os/as praticantes e/ou crentes deste sistema re-
ligioso, cada pessoa no nascimento – independentemente de 
pertencer a uma família praticante ou não – tem um certo 
número de egguns, cuja função é proteger, ajudar, aconselhar; 
onde esta integração de egguns é chamada de quadro espiri-
tual. Os egguns que compõem este quadro espiritual podem 
ser de parentes falecidos, um amigo falecido, o espírito de 
algum/a escravo/a africano/a, o espírito de um índio, uma ci-
gana, crianças, freiras, etc.

Os egguns podem estabelecer um vínculo com seu “ca-
valo” (é assim que chamam o/a praticante) de várias maneiras 
possíveis, digamos instantaneamente, durante a realização do 
culto. Constitui um vínculo que não requer iniciação. Porém, 
embora não exija a passagem por estágios de evolução ou pro-
gressão espiritual como o espiritismo kardecista, o/a pratican-
te necessita de um processo de desenvolvimento espiritual. 
Este processo de desenvolvimento espiritual consiste em pre-

6 Bebida sagrada que se usa nas das Reglas congas. 
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parar o/a médium para um melhor controle do processo de 
transe e para uma melhor mediunidade.

Dentre as atividades rituais, destaca-se a missa espiri-
tual, as quais são realizadas principalmente sentados ao redor 
de uma bóveda espiritual. Onde a bóveda espiritual consti-
tui uma mesa forrada com uma toalha de mesa branca, sobre 
a qual são colocados pelo menos sete copos de vidro branco 
cheios de água, que representarão as comissões7 ou espíritos 
individuais. No centro, entre os copos, encontra-se uma taça 
cheia de água rodeada por um rosário e com uma cruz no in-
terior, que representará o Santíssimo. Na bóveda também se 
colocam flores, um frasco de colônia e uma vela é acesa na 
hora do culto.

A missa espiritual constitui o cenário do grupo para con-
tato direto com os egguns. Começa com a oração do Pai Nos-
so e da Ave Maria, enquanto o/a médium dirigente acende a 
vela. Posteriormente, são lidas orações escolhidas do Livro de 
Orações de Allan Kardec, em seguida dirige-se ao Pai-Nosso e 
à Ave Maria e continua com cantos. A partir desse momento, 
tanto o/a médium dirigente (e se houvesse outros/as médiuns 
presentes também), passam a transmitir os conselhos dos eg-
guns e, se for o caso, o transe. São realizadas, entre outras ra-
zões, tanto para o desenvolvimento espiritual dos/as médiuns 
que ainda não têm experiência, como um requisito inviolável 
para dar aos egguns conhecimento das atividades que serão 
realizadas como parte dos sistemas religiosos de origem afri-
cana; para dar à luz a algum espírito da família; para sessões de 
despojo, benzedor, recolhimento de espíritos negativos; bem 
como para conseguir uma maior coesão do grupo religioso.

7 São constituídos por grupos de espíritos que a pessoa possui ou que fazem parte 
de um cordão espiritual.
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Outra característica dessa vertente do espiritismo é que, 
assim como no espiritismo de cordão, se realizam despojos, 
curas e consultas espirituais. No entanto, a diferença entre 
essas duas vertentes está no fato de que no espiritismo cruza-
do suas práticas podem ser realizadas tanto individual quanto 
coletivamente; enquanto nos espiritismos de cordão e o kar-
decista são basicamente coletivos.

Esta vertente do espiritismo em Cuba tem sido a que 
mais se tem difundido no país. Com a sua extensão para a 
região ocidental, incorporou elementos de outro sistema reli-
gioso de matriz africana: a Regla de Ocha ou Santeria8, o que 
tem fortalecido a relação-interação entre estes dois sistemas 
religiosos. Isso marcou diferenças marcantes no desenvolvi-
mento de suas práticas e definiu peculiaridades em níveis re-
gionais no país.

A partir dessa forte relação com a Regla de Ocha ou San-
teria, o espiritismo cruzado tem como característica estabele-
cer uma relação entre os espíritos e as divindades do panteão 
iorubá. Isso se deve em parte, à representação das divindades 
como humanos. Por outro lado, os/as praticantes do espiritis-
mo cruzado, usam bonecos/as, em sua maioria pretos/as, que 
serão uma forma de representação dos/as espíritos. Bonecos/
as que se vestem como os/as negros/as escravizados/as, e que 
a partir da relação estabelecida com as divindades africanas, 
as cores desses trajes e acessórios serão arranjadas de acordo 
com as características da divindade africana com o qual está 
sincronizado.

8 Sistema religioso cubano de origem africana (iorubá). É fruto do sincretismo com 
o catolicismo, bem como da transculturação (ORTIZ, 1963) fundada no culto aos 
orixás.
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As motivações para a prática desse sistema religioso é 
outra característica que sofre influência dessa relação com re-
ligiosidades de origem africana. Problemas de saúde, proble-
mas de justiça e/ou tradição familiar estão entre as motivações 
iniciais para a prática do espiritismo cruzado. O tratamento 
para a cura de doenças se dá principalmente com o uso de 
ervas, consultas espirituais, sempre em uníssono com o tra-
tamento do profissional da ciência. O complemento do tra-
tamento da ciência com as orientações dos religiosos, diante 
dos problemas de saúde, constitui um traço característico do 
campo religioso cubano em geral. 

Um ponto a ser destacado entre os praticantes do espiri-
tismo em relação ao resto da comunidade do campo religioso 
cubano, é que nele as mulheres atuam sem qualquer limitação 
ou violação de seus direitos, sem nenhuma exclusão. Conse-
qüentemente, muitas mulheres desenvolvem o papel de mé-
dium diretora.

 
Considerações finais

O espiritismo em Cuba se desenvolveu independente-
mente de como aconteceu no resto do mundo. É uma prática 
que, de um modo geral, tem ganhado popularidade na socie-
dade cubana. Porém, de uma forma particular, as vertentes 
que surgiram no país são as que mais boom ganharam (cordão 
e cruzado).

A maioria das pautas do espiritismo em Cuba se caracte-
rizam mais pela abordagem de aspectos do cotidiano de seus/
suas seguidores/as do que pela produção teórica. Isso influen-
ciou essa heterogeneidade dentro do campo religioso cubano. 
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A visão de mundo e a concepção de vida dos/as espíritas cuba-
nos/as são mediadas pela consideração de “uma vida após a 
morte”, que marca para eles/elas um ciclo de vida baseado na 
relação entre dois mundos paralelos: o espiritual e o terreno 
(material). Isso significa para os/as adeptos/as do espiritismo, 
independentemente da vertente, que não há dicotomia entre 
os dois mundos, mas sim que se trata de continuidade da vida.

É necessário destacar o significado de como o sistema de 
representação do espiritismo cruzado expressa o nexo com o 
sagrado de forma aberta, natural e espontânea; ao contrário do 
espiritismo kardecista, que o faz a partir de uma posição mais 
filosófico-conceitual.

Os significados das crenças e práticas do espiritismo em 
sentido geral, gestam para seus/suas seguidores/as uma atitu-
de diante da vida que tem como máxima a elevação espiritual 
post-mortem. Onde as relações interpessoais que se estabele-
cem entre crentes e praticantes, desempenham um papel sig-
nificativo para a implantação das crenças e práticas religiosas 
do espiritismo em Cuba. Relações que se baseiam nas ações 
concretas das pessoas e que, por sua vez, consolidam ideias, 
valores e modelos de comportamento tanto individualmente 
como em grupo.
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Resumo

Nesta pesquisa buscamos comparar a prática pedagógi-
ca de Eurípedes Barsanulfo no Colégio Allan Kardec, consi-
derada paradigmática no campo da pedagogia espírita, com 
a proposta pedagógica de trabalho da Sociedade Espírita Tra-
balho e Esperança – SETE, no oferecimento do Contraturno 
Escolar Vamos Juntos, para verificar a existência (ou não) de 
elementos convergentes.

Introdução

Embora religião e educação sejam fenômenos distintos 
do ponto de vista social e cultural, representando aspectos da 
realidade com contornos mais ou menos definidos, é inegável 
que haja entre eles diversas intersecções. Na verdade, quando 
mais se recua, no tempo histórico do Brasil, menos claramente 
definidos eles estão. De fato, a educação institucionalizada2 
no Brasil começa com a chegada dos representantes da Com-
panhia de Jesus, a partir da fundação dos primeiros colégios na 

2 É bom lembrar que, antes da chegada dos portugueses, os indígenas nativos dessa 
terra já, obviamente, ofereciam processos educativos. Curioso que, embora consti-
tuam tipos de sociedades extremamente diferentes da portuguesa, também nelas 
há uma relação muito íntima entre educação e religião. Em verdade, nas diversas 
sociedades indígenas brasileiras, “as várias esferas da vida social encontram-se im-
bricadas de tal forma que nunca podemos analisá-las isoladamente [...] são aspec-
tos de um mesmo e único processo: o da reprodução material e simbólica da vida 
social” (TASSINARI, 2004, p. 250).
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colônia portuguesa, em meados do século XVI, na busca pela 
catequização dos indígenas.

De acordo com Saviani (2013), de 1549 a 1759 a edu-
cação era de monopólio exclusivo da Igreja Católica. Somente 
a partir dessa época e até o século XIX, a Igreja, embora ainda 
fortemente presente, perderá o monopólio exclusivo (por di-
versas razões históricas que não cabe aqui mencionar), e so-
mente a partir do século XIX, com o fortalecimento das ideias 
republicanas, passa-se a falar em uma pedagogia laica, ainda 
que a Igreja ainda tivesse muita influência neste período (e até 
hoje: basta pensar nas diversas escolas católicas existentes, da 
pré-escola à universidade).

As escolas espíritas, ao seu turno, surgem no Brasil no 
início do século XIX, portanto, logo após a abolição da escra-
vatura e a proclamação da República. A primeira que se tem 
notícia, no Brasil (e uma das primeiras do mundo), teria sido 
o Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípedes Barsanulfo 
em 1907, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. A figura 
de Eurípedes é bastante quista no movimento espírita, espe-
cialmente pelo engajamento doutrinário, caritativo e osten-
sividade mediúnica, embora ele também tenha sido político 
e educador. A prática pedagógica de seu colégio é pouco co-
nhecida pelos pedagogos e também pelos espíritas, embora 
paradigmática. Segundo Dora Incontri, pesquisadora da edu-
cação espírita, “embora mal documentada, permanece até 
hoje não superada, pela sua originalidade e pela pujança com 
que se manifestam os elementos mais significativos da peda-
gogia espírita” (INCONTRI, 2001, p. 214). Esta, por sua vez, 
entende, grosso modo, que a criança apenas “está” criança, 
embora seja uma alma velha, herdeira de múltiplas vidas, que 



19511. O “CONTRATURNO ESCOLAR VAMOS JUNTOS” DA SOCIEDADE 
ESPÍRITA TRABALHO E ESPERANÇA (SETE): UMA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA GENUINAMENTE ESPÍRITA? 

vai interagir com hereditariedade, sociedade e educação, (re)
construindo-se a si mesmo na presente existência, devendo-se 
no entanto ser respeitada a sua autonomia enquanto Espírito 
imortal, livre e antigo (BIGHETO, 2006).

A presente pesquisa buscou investigar uma prática edu-
cativa contemporânea, levada a feito por uma instituição sem 
fins lucrativos de Goiânia, com o intuito de verificar a presen-
ça (ou não) de elementos da pedagogia espírita em seu bojo. 
Cremos oferecer, com o presente texto, a partir de uma pes-
quisa de campo, uma contribuição teórica e prática para o de-
bate sobre a pedagogia espírita, campo que, ao nosso ver, está 
em processo de construção, mas que muito pode contribuir 
com a educação espírita e a educação de um modo geral3.

Metodologia

A questão investigadora dessa pesquisa é: é possível iden-
tificar na prática pedagógica do “Contraturno Escolar Vamos 
Juntos” elementos genuínos da pedagogia espírita barsanulfia-
na? O campo de pesquisa é o da Sociedade Espírita Trabalho 
e Esperança, também denominada SETE, uma associação sem 

3 Cremos que a pedagogia espírita tem dado uma contribuição real para a ciência 
pedagógica, e não estamos sozinhos nesta compreensão. O pedagogo português 
José Pacheco, teórico, pesquisador, escritor e educador atuante, idealizador e fun-
dador da Escola da Ponte em Portugal - instituição de renome internacional e re-
ferência 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 Sacramento, Minas Gerais, mas agora já não existe. O autor foi Eurípedes Bar-
sanulfo, que morreu em 1918 com a gripe espanhola. Este foi, para mim, o projeto 
mais arrojado do século 20, no mundo. (PACHECO, 2009, s/p)  Ressalte-se que 
nem Pacheco nem a Escola da Ponte são espíritas.
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fins lucrativos criada em 1994 cuja missão estatutária é au-
xiliar pessoas e comunidades excluídas a transformarem sua 
própria realidade, garantindo direitos e promovendo a inclu-
são social. O Contraturno Escolar Vamos Juntos é uma das 
atividades sociais da referida instituição, que atende gratui-
tamente em torno de 100 crianças e adolescentes, de 6 a 17 
anos, em atividades educativas, lúdicas, recreativas e esporti-
vas, no contraturno da escola.

Como método de pesquisa utilizou-se a pesquisa par-
ticipante, na qual o pesquisador não só observa os fenôme-
nos, como também compartilha e vive a experiência com os 
investigados (SEVERINO, 2007), no caso, como educador e 
coordenador do referido projeto. O referencial teórico utili-
zado como base para a compreensão da prática pedagógica de 
Eurípedes Barsanulfo veio de pesquisa bibliográfica anterior-
mente por nós realizada (GODOY; PIMENTEL; CABRAL, 
2020). A partir de notas de campo, realizada pela observação 
participante, foi possível estabelecer aproximações e distan-
ciamentos entre a prática espírita barsanulfiana e a prática da 
SETE. Os resultados seguem a seguir.

Resultados

Na pesquisa bibliográfica sobre a Pedagogia de Eurípedes 
(GODOY; PIMENTEL; CABRAL, 2020), um dos aspectos 
mais importantes que salta aos olhos considerando o contexto 
vivido por Barsanulfo foi o fato de o Colégio Allan Kardec 
incluir crianças e professores negros em seus quadros, num 
período marcado pela marginalização dos negros e por discur-
sos racistas, além da não separação de gênero, pois o colégio 
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era misto, meninas e meninos conviviam juntos e realizavam 
as atividades escolares sem qualquer divisão (numa época em 
que a premissa era a separação). Além disso, o colégio atendia 
a pessoas de diversas classes sociais, sendo gratuito, apesar de 
particular, incluindo diversas crianças pobres de Sacramento 
que não teriam onde estudar (o acesso à educação básica, na-
quela época, também era restrito à elite econômica).

Esta pretensão de universalidade parece, pois, uma mar-
ca de uma ética pedagógica espírita. Na SETE, verificou-se 
que há igualmente o compromisso com o acolhimento a todos, 
gratuitamente, sem qualquer tipo de distinção de credo, cor, 
partido político, orientação sexual etc., inclusive como obriga-
ção estatutária da referida instituição. Trata-se - a universalida-
de - de elemento presente na fala dos diretores e educadores 
e assumido enquanto princípio da instituição. Vê-se, pois, um 
primeiro ponto de convergência, e a própria relação marcada 
pela afetividade identificada no espaço parece corroborar com 
este elemento. Entendemos, no entanto, que pesquisas mais 
aprofundadas poderiam identificar elementos subliminares de 
inclusão e/ou exclusão que ocorrem dentro do espaço pedagó-
gico da SETE e não percebidos pela pesquisa.

Um segundo ponto de convergência que podemos vi-
sualizar entre a prática de Eurípedes e a da SETE é a vivência 
de uma relação pedagógica baseada no afeto, na amistosida-
de, no diálogo e na relativização de hierarquias. De acordo 
com Silva (2017), o Colégio Allan Kardec “se destacou prin-
cipalmente por oferecer o ensino pautado no afeto, em um 
momento histórico em que a palmatória era instrumento de 
ensino aplicado aos indisciplinados e aos que não aprendiam” 
(2017, p. 112-113). Não haviam castigos nem punições no 
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Colégio Allan Kardec e as relações entre adultos e crianças 
não eram tão rígidas. Os relatos destacam Eurípedes como 
uma pessoa carinhosa, sorridente, cativante, jovial, capaz de 
conversar longo tempo com os discípulos, e buscando a solu-
ção para as discordâncias e conflitos no diálogo (BIGHETO, 
2006, p. 119).

As relações entre Eurípedes, os professores e os alunos 
não eram tão rígidas e hierarquizadas. Entre comentá-
rios de professores 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 observados e vigiados 
sem cessar. Nunca assumiu o papel de fiscalizador e 
de controlador. Eurípedes era o diretor do colégio, mas 
não encontramos nenhum relato que mostre Eurípedes 
como um diretor autoritário, ao contrário, os testemu-
nhos apresentam o colégio com clima mais igualitário e 
menos hierárquico. Há evidências documentais de que 
todos os professores eram amigos pessoais de Eurípe-
des. Ele encontrava a solução para as tensões, discus-
sões, críticas, discordâncias e conflitos no diálogo fran-
co e aberto (BIGHETO, 2006, p. 119).

Na SETE, a identificação de algumas práticas usuais na 
instituição convergem com esta marca da pedagogia espírita 
basnaulfiana. As relações entre educadores e crianças são 
marcadas pelo afeto e diálogo. O espaço defende a utilização 
cotidiana de rodas de conversa, nas quais os educandos 
são convidados a exporem ideias, opiniões e sentimentos, 
aprendendo a falar e a ouvir. Defende, igualmente, o diálogo 
no um-a-um, seja nos momentos de entrada ou saída, como 
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também nos momentos de lanche, realizado em conjunto 
com educadores e educandos, sem separação. Defende, 
ainda, explicitamente, a resolução dialógica de conflitos e a 
comunicação não-violenta. Por fim, a presença dos grupos 
de responsabilidade e assembleias parecem romper com a 
hierarquia mais rígida presente nos espaços convencionais de 
ensino, tanto quanto promover a responsabilização e o cuidado 
com o coletivo, outra marca presente no Colégio Allan Kardec.

Imagem 1 - Exemplo de Roda de Conversa

Ressaltamos que esta característica do projeto foi, in-
clusive, reconhecida por pesquisas menos endógenas. Pesqui-
sa realizada pelas professoras Gabassa, Elias e Girotto, que 
investiga a SETE, percebeu também a presença constante do 
afeto e do diálogo como marca da prática pedagógica deste 
espaço. “O diálogo, de fato, foi percebido como o eixo central 
na relação entre os educadores(as) e as crianças [...]” (GA-
BASSA; ELIAS; GIROTTO, 2017, p. 423).
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O terceiro ponto de convergência por nós encontrado é 
a responsabilização e cuidado com o coletivo. Para Eurípedes, 
a educação no interior da escola deveria promover a respon-
sabilização e a solidariedade de todos para com todos, seja no 
trato, nas relações ou mesmo no cuidado com os materiais e 
espaço. Ex-alunos afirmam que “se sentiam em casa no colé-
gio, ajudavam em diversas tarefas, colaboravam mutuamente, 
vivam como numa grande família” (BIGHETO, 2006, p. 156-
157). Assim, para o funcionamento do Colégio Allan Kardec, 
contava-se com a colaboração de todos.

Professores e estudantes se revezavam para garantir a 
organização da instituição. Os professores se compro-
metiam principalmente com as atividades de ensino e 
os estudantes, além de frequentarem as aulas e ativi-
dades para o aprendizado, também se comprometiam 
como voluntários para oferecer assistência no que fosse 
possível: nas atividades de limpeza, na organização de 
materiais utilizados no colégio, na colaboração para a 
organização das festividades, no auxílio aos visitantes 
que chegavam, no auxílio aos doentes que ficavam in-
ternados no colégio (SILVA, 2017, p. 114).

Na SETE, as responsabilidades do cuidado com o espa-
ço são divididas entre as crianças, a partir dos chamados gru-
pos de responsabilidade, que contam com a presença também 
dos educadores, e são responsáveis por diversos aspectos da 
instituição, como lanche, horta, biblioteca, materiais, dentre 
outros. Além disso, periodicamente ocorrem assembleias com 
todos os educandos, no pátio, momento em que se refletem 
os rumos da instituição e tomam-se decisões que afetam o 
coletivo, o que fortalece o compromisso de todos para com o 
espaço.
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Imagem 2 - Exemplo de Grupo de Responsabilidade (GR do Lanche)

Imagem 3 - Exemplo de Assembleia de Educandos
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Dentro desta linha de uma pedagogia da responsabili-
dade e solidariedade, detectamos, no entanto, um ponto de 
distanciamento entre as duas práticas: Eurípedes, no Colégio 
Allan Kardec, também estimulava os educandos às práticas 
solidárias externas, no auxílio às comunidades e pessoas vul-
neráveis de Sacramento, prática que não foi detectada no con-
texto da SETE. Este é, aliás, um lema do Espiritismo: fora da 
caridade não há salvação. De acordo com relato de ex-aluno:

Eurípedes era um professor muito cuidadoso e afetuo-
so 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 sociais. Recor-
do-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 solidariedade (BIGHETO, 2006, p. 
107).

Em quarto lugar, a pedagogia de Eurípedes baseava-se 
na autonomia de pensamento. Os momentos de debates eram 
uma marca: “Em quase todas as aulas havia momentos em que 
Eurípedes promovia debates entre os alunos” (BIGHETO, 
2006, p. 161), tanto quanto as sabatinas de final de ano, que 
eram famosas em toda a região e nos dias em que elas ocor-
riam, chamavam-se pais, alunos de outros colégios, pessoas de 
outras cidades e especialistas de diversos assuntos (BIGHE-
TO, 2006). Embora não valessem nota aos alunos, com essas 
práticas Eurípedes “procurava fortalecê-los, através das dis-
cussões, em sua capacidade de argumentar, e em sua desen-
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voltura de enfrentar o público” (BIGHETO, 2006, p. 125). 
A SETE, conforme já mencionado, realiza rodas de conver-
sa e assembleias periodicamente, que prezam pelo debate de 
ideias, a vocalização de opiniões, o aprender a ouvir o outro, o 
aprender a decidir e se comprometer com essas decisões cole-
tivas, o que parece ir ao encontro do que defendia Barsanulfo.

Em quinto lugar, Eurípedes defendia um currículo di-
versificado, oferecendo as aulas de astronomia, aulas de teatro 
e as aulas de ginástica, que, somadas ao ensino religioso e de-
mais disciplinas, compunham um currículo variado, em busca 
de uma educação integral. Tal busca - a de uma educação inte-
gral - parece ser uma marca da pedagogia espírita, e tal esforço 
pode também ser verificado na SETE, que oferece um con-
junto multifacetado de atividades pedagógicas aos educandos 
(atividades artísticas, esportivas, de leitura, matemática etc.), 
além de passeios periódicos realizados com os educandos, ou-
tra marca do Colégio Allan Kardec.

Sobre a institucionalização das aulas-passeio no Colégio 
Allan Kardec, cabe ressaltar que tratavam-se de uma marca 
da prática pedagógica do colégio, e, ao nosso ver, um aspecto 
arrojado da proposta pedagógica de Barsanulfo, uma vez que 
somente duas décadas depois aparecerá nas teoria e prática 
pedagógica do importante pedagogo francês Celestin Freinet, 
considerado o inventor de tal modalidade pedagógica.

Toda a escola se reunia no pátio, uma vez por semana, e 
dali partiam para o passeio, [...] de preferência a Chá-
cara do Sr. Mogico, onde havia grande árvore de Óleo 
ou Copaheba (sic), ali reunidos o nosso mestre dava 
lições de botânica, de vida, de moral e ainda fazíamos 
ginástica e brincávamos todo aquele tempo e por fim 
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voltávamos ao colégio. Ou senão, o passeio era para os 
lados do Morro dos Derrotados ou Cubatão onde ain-
da existem grandes árvores seculares, sob suas sombras 
reuníamos todos para aprender os ensinamentos 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 ficávamos ali junto ao mestre despreocu-
pados em verdadeiras conversas sobre diversos assun-
tos, como uma só família. E em certas ocasiões íamos 
a gruta do Palhares […]” (GERMANO, 1918, p. 59 
APUD BIGHETO, 2006, p. 172).

Na SETE, apesar dos contextos serem diferentes (o Co-
légio Allan Kardec era numa cidade do interior e numa época 
diferente, sem os problemas da violência urbana de um gran-
de centro como Goiânia, no século XX), a SETE tem como 
um dos seus princípios as saídas, não uma vez por semana, 
mas pelo menos uma vez por bimestre, o que já o diferencia 
de outros contextos pedagógicos, em que os passeios se dão, 
normalmente, uma vez ao semestre ou mesmo ao ano. Crê-se, 
assim, poder ampliar o contexto cultural dos educandos, na 
busca por uma educação integral, que nos parece, conforme já 
o dissemos, uma marca da pedagogia espírita.
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Imagem 4 - Passeio ao Clube Ferreira Pacheco

Imagem 5 - Passeio na Universidade Federal de Goiás 
(foto com o então reitor Edward Brasil)
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Por fim, na prática do Colégio Allan Kardec havia o ensi-
no de “O Livro dos Espíritos” e “O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo”, obras da codificação kardequiana, e as manifestações 
mediúnicas eram tratadas com muita naturalidade. Em relato 
interessante, durante a 1ª Grande Guerra, por exemplo, Eu-
rípedes, algumas vezes, entrava em transe diante dos meninos 
e, ao voltar depois de alguns minutos, descrevia aos alunos as 
batalhas que vira em desdobramento espiritual.

Enquanto um aluno estava dando a sua lição, às vezes 
ele caía em transe, sentado na sua cadeira, as sobran-
celhas começavam a tremelicar e os olhos semiabertos 
viravam, e só se via, como se diz, o branco do olho, 
depois ele aprumava o corpo, ficava um certo tempo 
assim. Nós estávamos habituados com aquilo, então 
aguardávamos. Ele voltava e dizia: estive em tal parte” 
(INCONTRI, 2001, p. 218). Além disso, Eurípedes 
convidava os alunos, sem muitas restrições, à partici-
pação, à noite, das reuniões mediúnicas (INCONTRI, 
2001).

Na SETE, há igualmente a preocupação com o aspecto 
espiritual do ser, havendo a leitura de mensagens de cunho 
ético-moral e momentos de oração, respeitando-se, no entan-
to, todas as religiões dos educandos participantes, razão pela 
qual não há um estudo sistemático da Doutrina Espírita.

Aqui, cabe uma reflexão: poder-se-ia dizer que, por não 
haver na SETE o ensino sistemático do Espiritismo, diferente-
mente do que ocorria no Colégio Allan Kardec, a prática peda-
gógica em análise não seria genuinamente espírita. No entan-
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to, ao resgatarmos a história política de Eurípedes Barsanulfo, 
é possível perceber que este sempre foi um árduo defensor 
da laicidade do Estado e inclusive era contrário ao ensino re-
ligioso em instituições subvencionadas pelo Poder Público4. 

4 A análise dos pareceres colhidos dos arquivos da Câmara de Vereadores de 
Sacramento deixa evidente, na atuação parlamentar de Eurípedes, sua atuação em 
defesa da laicidade das instituições subvencionadas, dentro do estado republicano. 
Por exemplo, “impôs como condição para a aprovação dos estatutos do Colégio 
Sagrado Coração de Jesus a efetivação diária das lições de Português, Aritmética 
e Geografia e a não obrigatoriedade do ensino religioso aos alunos subvencionados 
pela Câmara” (BRETTAS, 2006, p. 173). Veja-se trecho de ata: “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 disposto o governo que subvencioná-los”.- 
(ATA DA CÂMARA MUNICIPAL, 1908:55, APUD BIGHETO 2016). Em outro 
episódio paradigmático, Eurípedes leva a defesa da laicidade do Estado até as últi-
mas consequências: numa das atas da Câmara, de 1906, Eurípedes nega a solicita-
ção 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 Crucificado no recinto da primordial sala deste paço (...). O 
poder municipal, 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 24 de fevereiro de 1891. (...) Ora é fora 
de dúvida, ressalta aos olhos de todos que a assentimente [sic] à colocação do sím-
bolo aludido em lugar público, no seio do edifício Municipal, fere mortalmente o 
princípio de liberdade espiritual, taí categórica formal e precisamente 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 triângulo, o adepto de 
Confússius [sic] da efígie deste, e o protestante descontente de tudo isto, inimigo 
irreconciliável que é das imagens, 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 oficial, por que, na República brasileira, queiram ou não 
queiram, o Estado é ateu. Assim o fez a Constituição. Na sessão do júri, reunir-se 
católicos, protestantes, ateístas, maometanos, judeus, fiéis, enfim, todas as confis-
sões religiosas do universo (...). (BRETTAS, 2006, p. 173-174)
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Embora proporcionasse o ensino e prática religiosa espírita no 
seu colégio, isto se devia ao fato de o Colégio Allan Kardec ser 
particular, sendo que Eurípedes não aceitava qualquer subven-
ção pública à escola, que era mantida por doações de amigos 
e familiares. Além disso, Eurípedes deixava como facultativa 
a participação dos educandos nestes momentos, bem como os 
conduzia a partir de uma leitura inter-religiosa e com debates, 
nunca numa perspectiva doutrinadora. A SETE, por sua vez, 
apresenta não só parcerias privadas, como também com o po-
der público, o que, dentro da ética de Eurípedes, a impediria 
do oferecimento regular de ensino religioso espírita, manten-
do-se, apenas, num ensino religioso mais pluralista, que é o 
que se observa no espaço. De acordo com Incontri,

toda prática pedagógica espírita deve estar impregnada 
de intensa espiritualidade, entendendo-se que não se 
trata aí de fanatismo religioso e nem de dogmatismo 
específico. Ao mesmo tempo em que se deve oferecer 
aos alunos, o conhecimento de todas as religiões, com 
suas práticas e filosofias, de forma imparcial e precisa (e 
para isso podem ser trazidos os representantes de cada 
uma ou os próprios alunos-adeptos podem fazer suas 
intervenções, mostrando aos outros a sua fé), deve-se 
cultivar uma religiosidade genérica. Orações em con-
junto; leituras de textos religiosos de diferentes corren-
tes (que não ofendam as outras presentes), discussões 
sobre religiões comparadas e filosofia espiritualista — 
tudo isso deve lançar o aluno na dimensão do espiritual, 
fazendo-o compreender que se trata de uma dimensão 
humana, natural e universal, necessária ao pleno desa-
brochar do homem”. (INCONTRI, 2001, p. 300)
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Neste sentido, cremos que a prática da SETE parece 
estar de acordo com a proposta pedagógica espírita também 
neste ponto, ao não negar o aspecto espiritual do ser, mas afir-
má-lo dentro da instituição a partir de uma vivência mais plu-
ralista do fenômeno religioso.

Considerações Finais

A pesquisa concluiu que há diversas aproximações en-
tre a pedagogia espírita vivida por Eurípedes Barsanulfo e a 
prática pedagógica da SETE, podendo-se afirmar que a SETE  
busca, de fato, realizar uma prática pedagógica espírita a par-
tir do Contraturno Escolar Vamos Juntos. Cremos, com ela, 
contribuir com a comunidade científica ao evidenciar elemen-
tos da práxis de uma pedagogia espírita, colocando-nos no rol 
daqueles que, desde Barsanulfo, passando por Anália Franco, 
Tomás Novelino, Ney Lobo, Pedro de Camargo, Herculano 
Pires e tantos outros, têm contribuído para refletir as conse-
quências pedagógicas dos postulados de Allan Kardec.

Para Incontri, a educação espírita:

Nunca pode ser somente ajuste sociocultural, somente 
profissionalização, somente desenvolvimento cogniti-
vo. Tem de ser tudo isso e mais ainda, pois deve colo-
car o indivíduo na trilha de seu desabrochar espiritual 
completo. Deve promover uma vida interexistente. E 
ainda, deve entregar ao ser-educando a responsabilida-
de de auto-educar-se, despertando-lhe o ímpeto para 
isso. Durante a presente vida e depois, nas sucessivas 
vidas, é o próprio Espírito que terá de engajar-se em 
trabalhar pelo seu melhoramento. Assim, educar é an-
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tes de tudo, conquistar a adesão do educando para sua 
própria educação. O único bem necessário e possível ao 
ser humano é estar em sintonia com a lei da evolução, 
é estar impulsionado para seguir adiante, rumo à con-
quista de si na eternidade e no infinito (INCONTRI, 
2001, p. 288-289)

A busca por esta autonomia, que na experiência do Co-
légio Allan Kardec encontramos os mais pungentes elemen-
tos, na prática pedagógica da SETE também, guardadas as de-
vidas proporções, parece ser o que persegue os educadores do 
projeto, pelo que nos parece acertada a conclusão da pesqui-
sa, o que, é claro, não prescinde de novas e mais abrangentes 
pesquisas, para se aprofundar um pouco mais nos aspectos 
estudados.
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