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“Hoje em dia há pesquisas sobre 

espiritualidade em diversas uni-

versidades brasileiras atuando de 

forma séria e rigorosa na geração 

de produção científica relevante 

sobre o tema e na integração da 

espiritualidade na saúde.” 

Página 8 

COLUNA DA AJE-ES 

 

AJE-ES debate a personalida-

de jurídica das instituições es-

píritas (parte 2). 

 

Página 7 

O TERRORISMO DELES 
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EDITORIAL 

Primeiro, 

confessamos nossa surpresa com a repercussão obtida, 

e agradecemos a todos que responderam positivamen-

te ao lançamento deste periódico. Lembramos ainda 

que os artigos aqui apresentados expressam a opinião 

de seus autores, não havendo caráter institucional nos 

mesmos, exceto a Coluna da AJE-ES, criada com este 

objetivo. 

Nesta segunda edição, queremos explicar o título do 

jornal, “Crítica Espírita”. Em sentido filosófico, crítica 

é a capacidade humana de julgar, analisar, distinguir. 

Com ela, seres humanos conseguem falar que algo é 

bom ou mau, positivo ou negativo, certo ou errado. 

Também possibilita reconhecer os limites de um obje-

to ou uma situação e, daí, procurar superar as proble-

máticas identificadas. Em sentido mais profundo, sig-

nifica compreender que a vida envolve tensões, dile-

mas, e que a escolha de um caminho significa renunci-

ar a outros, também importantes.  

A humanidade teve grandes críticos, que analisaram a 

sociedade, distinguiram o que havia de melhor e de 

pior, e propuseram os caminhos de superação. Um 

deles foi Sócrates, morto pelas estruturas de poder 

jurídico por ter dito que não havia democracia em 

Atenas. Outro foi Jesus, que criticou profundamente o 

farisaísmo, o machismo e a hipocrisia das sociedades 

judaica e romana, também morto pelas estruturas de 

poder religiosa e jurídica de seu tempo.  

Assim, se o espiritismo tem Sócrates como precursor, 

e pretende reviver Jesus com plenitude, sua essência 

só pode ser a da crítica à sociedade contemporânea, 

que continua farisaica, machista e hipócrita. Portanto, 

qualquer reflexão sóbria sobre o mundo começa pela 

crítica, e a visão espírita é, na sua gênese, a crítica a 

esse mundo, onde ainda há fome, miséria, guerras e 

violências. Esse desafio se torna ainda mais complica-

do no contexto brasileiro, que não possui a cultura do 

debate e da autodeterminação.  

Nesta edição, a matéria da capa traz reflexões de Ra-

phael Faé Baptista, membro da AJE/ES, servidor pú-

blico e mestrando em filosofia, sobre o terrorismo. O 

caso do jornal francês Charlie Hebdo, as atividades do 

grupo Estado Islâmico e as mortes  promovidas pelo 

grupo Boko Haram colocou o mundo em alerta. Há 

uma necessidade de ir a raiz destes acontecimentos e  

buscar o papel do espírita diante dos mesmos. 

Na Coluna da AJE/ES, continuaremos tratando sobre 

o tema da personalidade jurídica de instituições espíri-

tas. Por fim, nosso entrevistado é o Prof. Dr. Attilio 

Provedel, pesquisador da área de espiritualidade e 

fundador do NECE (Núcleo de Estudos em Ciência e 

Espiritualidade), na UFES.  

 

Boa leitura! 

Felipe Sellin 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

Editor  
Raphael Faé Baptista 
 
Editoração: 
Felipe Sellin 
 
 
 

 
Colaboram nessa Edição: 
 
Felipe Sellin 
Raphael Faé Baptista 
Roberto Ailton Esteves de 
Oliveira 
 

Interaja conosco, sua opinião é 

muito importante para nós:  

criticaespirita.ajees@gmail.com 



Jornal Crítica Espírita  #02                                                                                                                                   Fevereiro de 2015 

                                                                                                                                                                                                                                  3 

O Terrorismo Deles 

MATÉRIA DE CAPA 

Mais uma vez, a recente ação contra o 

jornal francês Charlie Hebdo colocou o 

terrorismo na pauta da mídia internacio-

nal, a qual veiculou, nas últimas décadas, 

apenas um tipo de terrorismo, aquele 

ligado à religião, a ponto de ter gerado 

uma pré-compreensão que pareou terro-

rismo, fundamentalismo religioso e isla-

mismo. Essa vinculação, que deu uma 

cara e uma identidade ao medo multifor-

me contra o mal, foi um passo necessário 

a fomentar uma opinião pública mundial 

favorável às intervenções militares em 

países do Oriente Médio, mas cujo inte-

resse real era meramente econômico, seja 

para controlar o petróleo, seja para colo-

car em marcha o complexo econômico-

militar americano, conforme previsto (e 

fomentado) por Eisenhower, de uma eco-

nomia em que quase metade do PIB gira 

em torno da guerra. 

No entanto, qual interesse para brasilei-

ros e, especificamente, espíritas, com rela-

ção ao terrorismo? Afinal, vivemos numa 

cultura da violência urbana. Nossos me-

dos recaem em crimes de latrocínio, rou-

bo, extorsão, etc., e não em sermos explo-

didos dentro do ônibus ou de um restau-

rante. E os espíritas, não pretendem revi-

ver Jesus de modo pleno, bem longe de 

qualquer coisa que remeta ao “terror”? 

Porém, há questões mais profundas nessa 

temática, e que tocam, de modo sutil, mas 

intenso, o Brasil e o movimento espírita, o 

que pretendo apenas lançar algumas re-

flexões.  

Primeiro, precisamos desatrelar terroris-

mo de religião. Em regra, o terrorismo 

pode ser entendido como um método psi-

cológico que inspira repetidas ações vio-

lentas, praticadas por indivíduos, grupos 

ou Estados, cujos alvos diretos não são a 

principal meta, como no homicídio, mas 

são escolhidos aleatoria ou simbolicamen-

te, a fim de manipular o alvo principal e 

alcançar, especialmente, fins políticos. Foi 

muito utilizado para afirmar regimes polí-

ticos ou ordens sociais, como nas execu-

ções em massa da Revolução Francesa, 

que visavam intimidar os opositores do 

novo regime, ou nos Estados Unidos, on-

de ex-militares confederados criaram a ku

-klux-klan para subjugar ex-escravos ne-

gros e impedir sua inserção social. Tam-

bém teve uso em lutas de libertação em 

países dominados. Num deles, o terrorista 

de nome Rolihlahla criou uma milícia 

armada, explodiu bombas, incitou à vio-

lência e matou civis. Preso e condenado à 

prisão perpétua, saiu da prisão após trinta 

anos mais conhecido como Nelson Man-

dela, que conduziu a África do Sul a uma 
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democracia, num processo sóciopolitico 

em cuja base não houve lugar para uma 

justiça que buscava culpados, mas o per-

dão histórico. Por fim, os Estados, agindo 

contra seus próprios cidadãos (regimes 

totalitários) ou estrangeiros (nas guerras), 

mataram, torturaram e violaram as regras 

de direito muito mais do que qualquer 

outro grupo. 

Com essa brevíssima introdução, recoloco 

a questão: qual interesse de brasileiros e 

espíritas quanto ao terrorismo? Resposta: 

tudo. Principalmente por sermos herdei-

ros culturais de civilizações que se utiliza-

ram (e ainda utilizam) fartamente do ter-

rorismo, enquanto modo de violência: a 

europeia e a cristã. 

Na primeira, a formação dos países euro-

peus não se deu por respeito ao próximo 

ou consensos amistosos, mas pelas armas, 

por guerras centenárias e sangrentas, e 

até pouco tempo, uma das causas da 2ª 

Guerra Mundial foi o revanchismo por 

questões territoriais, em todos os casos 

empregando formas tão cruéis de violên-

cia, explícita ou simbólica, quanto as de-

capitações hoje realizadas pelo Estado 

Islâmico. Aliás, a formação do Estado 

Islâmico em nada diferente da de qual-

quer outro país, como o Brasil, que não 

chegou até aqui porque homens, entoan-

do cânticos de paz, deram-se as mãos 

para construí-lo. Na base da constituição 

do Brasil está a ação de grupos europeus 

armados e violentos que, enceguecidos 

pelo novo Eldorado, escravizaram o negro 

e desossaram a civilização indígena, re-

servando às índias o papel de parir a pri-

meira geração de 

brasilíndios 

(RIBEIRO, 2006), 

fruto do estupro, não 

do amor. E, se ainda 

contarmos o terror 

que europeus infligi-

ram a incas e astecas 

e, recentemente, no 

“neocolonialismo” 

na África e na Ásia 

(lembra Gandi?), o 

Estado Islâmico não 

passaria de um ban-

do de frouxos (que 

não leiam isso!), que 

escondem o rosto para decapitar um infe-

liz. Porém, os mesmos europeus (e ameri-

canos) que lhes armaram e treinaram nas 

antigas parcerias, agora apresentam seus 

integrantes como a encarnação de todo o 

mal.  

Na segunda, a civilização cristã não fez 

diferente. Primeiramente, a linguagem 

cristã é altamente contrastante, e opõe o 

joio do trigo, os que sentam à direita da 

esquerda, os que ouvem e veem dos cegos 

e surdos, logo, gera o superior e o inferior, 

o salvo e o condenado. E, o mais perigoso, 

ao incitar o “Ide e pregai”, e uma vez que 

é nosso dever “chamar à força os que re-

cusaram o convite às bodas do Senhor”, 

daí ao uso da violência como justificativa 

para atingir os objetivos considerados 

mais elevados é um pulo. Essa foi uma 

das razões da incompreensão dos roma-

nos, acostumados a conviver com vários 

deuses, com a firmeza de cristãos em não 

renegarem o seu Deus, mesmo diante da 

morte. Pode-se dizer que “estavam certos” 

em manter a crença, ou que “seu Deus era 

mesmo superior”, mas isso depende de 

qual visão de mundo você parte, e se for a 

cristã, então é lógico que eles acertaram. 

Porém, no plano político, a postura roma-

na é o que hoje chamamos de democráti-

ca, e a cristã é o que denominamos de 

fundamentalista, de que a correta percep-

ção do mundo é apenas uma. Por isso, a 

perseguição contra os cristãos era deriva-

da, em parte, da vontade de poder e domi-

nação romana e, em parte, da intransi-

gência de cristãos (BAUMAN, 1998). 

Sem elencar cismas, perseguições aos 

“hereges” e Inquisição, a civilização cristã 

chegou à modernidade e à contempora-

neidade empregando não menos violên-

cia, poderíamos dizer, terrorismo. Numa 

delas, os índios, em regra, compartilha-

vam o que produziam e cada um era res-

ponsável por todos, não havia proprieda-

de privada, fome ou miséria, e o tom da 

relação com os demais e a natureza inclu-

ía a percepção holística de que tudo era 

importante. Daí, chegam os cristãos e 

afirmam o equívoco daquilo tudo, intro-

duzem uma autocompreensão baseada na 

queda e no pecado e, no fecho de toda 

uma narrativa do medo, apresentam um 

Deus vingativo e onipresente. E, hoje, 

grupos cristãos continuam fazendo o mes-

mo na Amazônia brasileira, cuja 

“libertação” significa prendê-los numa 

perspectiva medíocre da humanidade do 

homem, em que a força física, o riquíssi-

mo senso estético, e a relação liberta com 

o corpo, próprio e alheio, a ponto de vive-

rem nus toda uma existência sem receio 

de estupro, dá lugar a um bando de ove-

lhas reprimidas, com medo de si, dos ou-

tros e de Deus, já que devem se autocom-

preender como depravados. Logo, a 

“evangelização” (que nome!), de ontem e 

de hoje, nada mais foi e é que o emprego 

metódico da violência, física e psicológica, 

para impor visões de mundo a outros gru-

pos, sendo, pela consideração acima, ter-

roristas, tão bem intencionados quanto os 

que atacaram o jornal francês, imaginan-

do-se à serviço de Deus (ou Alá).  
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Já o século XXI se inicia assistindo ao 

império econômico-militar mundial, sob o 

discurso de direitos humanos e de viés 

fortemente providencialista-cristão de 

serem os agentes da ordem divina no 

mundo, promover a morte, a tortura, a 

guerra e seus horrores, a execução de che-

fes de estado, contando ou com apoio ou 

com a omissão do mundo também cristão. 

Aliás, não me recordo de ter havido, no 

mundo, no Brasil ou entre espíritas ne-

nhuma grande resistência 

ao extermínio americano 

(cristão) de iraquianos 

(islâmicos). Ao contrário, 

lembro-me ainda hoje, 

quando da eclosão da guer-

ra no Iraque, em 2002, 

conhecida jornalista da 

Globo noticiando que “x 

rebeldes iraquianos foram 

mortos...” e, logo em segui-

da, expressando com es-

panto que “x soldados 

americanos foram assassinados...”. Ora, o 

invadido e subjugado “é rebelde” e “é 

morto”, enquanto o invasor “é assassina-

do”? Essa inversão de valores só se torna 

lógica quando reconhecemos que mídia, 

interesses políticos e econômicos agem 

em uníssono para dominar e oprimir, 

mediante o uso de uma violência típica de 

um terrorismo nosso, sádico, que não 

lança meras bombas, como eles, mas que 

nos faz acreditar que nossa bomba é aben-

çoada, nada mais que a paga divina que 

eles merecem.  

Portanto, terrorismo é algo amplo e farta-

mente utilizado, e a formação política e 

social brasileira herda o que há de pior 

das civilizações europeia e cristã, princi-

palmente um conforto moral quanto ao 

uso da violência. Neste pormenor, não me 

parece haver nenhum incômodo com o 

fato de o Brasil ser um grande exportador 

de morte, de franceses, de palestinos e 

muitos outros, já que abriga quatro gran-

des indústrias bélicas: Taurus, Imbel, CBC 

e Embraer.  

Desse modo, chegamos ao cerne da pro-

blemática do terrorismo, acerca das re-

configurações da violência. Assim, o filó-

sofo canadense Charles Taylor (2010) 

argumenta que o século XX demonstrou 

que mesmo iniciativas seculares, portado-

res de alto grau de humanismo ou vistos 

como libertação da humanidade, conver-

teram-se em tutelagem e despotismo, 

muitas cruéis, contra os refratários ao 

padrão sugerido. Tais empreendimentos, 

que criticaram a violência de sociedades e 

instituições religiosas, utilizaram-na far-

tamente: ou no viés do bode expiatório, 

para expungir o mal da sociedade redire-

cionando-o num alvo específico e concre-

to, seja esse alvo o capitalista americano, 

o terrorista “palestino” ou Jesus; ou na 

autoafirmação de nossa bondade e que o 

mal é externo, como tomar o terrorista 

como um mal autogerado, e não um pro-

duto global, nosso também; ou, por fim, 

na violência numênica, que reafirma a 

sacralidade do que deve ser sacralizado, 

em que o ato de matar em nome “de 

Deus”, “de Alá”, ou “dos valores democrá-

ticos” é, na verdade, um favor que se faz 

àquele que morre. 

Essas posturas, que recompõem o uso da 

violência desses três modos, são injustifi-

cáveis, mas precisam ser compreendidas. 

São elas que incapacitam franceses e oci-

dentais em perceber que parte da reação 

do grupo que realizou o atentado no jor-

nal Charlie Hebdo também é gerada por 

atitudes desses mesmos franceses e oci-

dentais, como de conceber a liberdade de 

pensamento algo absoluto, sacralizado a 

ponto de esperarmos gargalhadas de 

ofendidos quando suas crenças mais im-

portantes são ridicularizadas. E, por isso, 

autoafirmando nossa bondade e realçan-

do a maldade deles, costumamos não en-

tender a reação de mulçumanos, os quais, 

sentindo que sua própria dignidade en-

quanto civilização foi afetada, demons-

tram irresignação e respondem de alguma 

forma, normalmente concentrando (e 

aplacando) seu inconformismo contra 

bodes expiatórios que encarnam, de al-

gum modo, algo de relevante para os 

ofensores, seja o World Trade Center, 

seja cartunistas na França, seja cristãos 

na Nigéria. E, com a roda da 

violência girando, ocidentais 

prepararão o retorno igualmen-

te violento, e por aí vai. 

Parece que, na base disso tudo, 

está a tensão entre liberdade e 

respeito, entre ser livre para 

agir e o dever de considerar 

meu próximo. Por isso, “sou 

Charlie Hebdo”, porque enten-

do que a liberdade, como a de 

expressão, é uma das maiores 

conquistas da humanidade, 

obtida mediante muito sofrimento, e a 

ironia é fundamental para dessacralizar 

regras sociais absurdas e moralidades 

ridículas. Porém, também “não sou Char-

lie Hebdo”, porque acredito que, pareado 

ao meu direito de me expressar, também 

devo respeitar o meu próximo, um ser 

humano tão imperfeito, limitado e perfec-

tível quanto eu, com sua visão de mundo, 

seu modo de interpretar a realidade e de 

se realizar existencialmente. Em ambos os 

casos, a violência é injustificável, seja a 

praticada pelos e contra os cartunistas, e 

fico a pensar se não teríamos ganhado 

mais, enquanto civilização, se os cartunis-

tas assassinados tivessem voltado todo o 

talento e capacidade para denunciar a 

hipocrisia e o fundamentalismo de nossa 

sociedade liberal-capitalista e seu terro-

rismo diário, que produz um batalhão de 

miseráveis, de prisioneiros do consumo e 

do trabalho alienado, os quais cultuam 

diariamente o Deus-Dinheiro, ofertando 

em sacrifício as vidas próprias e alheias.  

Mas, qual a relação disso tudo com o mo-

vimento espírita? Tudo. Se ele tramita no 

contexto cultural brasileiro acima coloca-

do, constituído politica e socialmente sob 

Inscrições: http://goo.gl/forms/RSJVzZpaII 
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a violência, e se multimilenarmente o seu 

uso em prol de altos objetivos foi uma 

constante, tendo se reconfigurado de di-

versos modos, por que o movimento espí-

rita estaria isento de se apropriar das for-

mas de violência acima de descritas, espe-

cialmente aquelas veladas, como em mo-

dos de tutelagem e despotismo, seja na 

ação, ao impor certas visões de mundo, 

seja na omissão, quando emudece diante 

de descalabros morais?  

Certamente que isso é muito sutil, e a 

linha entre apresentar um pensamento e 

impô-lo, ou respeitar a autonomia e exigir 

comportamentos, ou, como visto, entre 

liberdade e respeito, é muito tênue. Será 

que sabemos efetivamente o que significa 

respeitar e, principalmente, emancipar 

nosso próximo, de dar sem esperar qual-

quer tipo de resposta, positiva ou negati-

va, daquele com quem ombreamos? Lem-

bro, aqui, do filme “A fraternidade é ver-

melha”, ultimo de uma trilogia, em que a 

protagonista atropela um cachorro e, ao 

devolvê-lo, fica perplexa diante da indife-

rença do dono do animal. Este, então, 

questiona se ela, ao levar o cachorro de 

volta, preocupava-se efetivamente com o 

bem-estar do animal, ou se sua consciên-

cia a deixaria dormir naquela noite por tê-

lo abandonado, ferido, na estrada.  

Logo, se o que motiva a agir é o “dormir 

tranquilo”, pois “fiz a minha parte”, então 

algo precisa ser repensado. Muitos dormi-

ram o sono dos justos por terem “feito 

alguma coisa”, pisando, com a melhor das 

intenções, sobre a face de seu irmão, im-

pondo-lhe o que pensar e fazer, seja em 

ações específicas, como os jesuítas, seja 

em ações gerais, quando leis penais deter-

minam condutas que, se inobservadas, 

trazem o corretivo necessário, seja em 

contextos culturais, quando uma civiliza-

ção exige que as demais a considerem a 

correta. Isso é colocar a mão na maçaneta 

para abrir a porta da violência: da cruz, da 

fogueira, da guilhotina, do genocídio, das 

bombas, da cadeira elétrica, da injeção 

letal, da prisão, do terrorismo, etc.  

Aqui, penso no poder que o amor incondi-

cional - capaz de tomar para si mesmo a 

culpa alheia - possui na tarefa de nos con-

duzir ao respeito à diversidade, de dar 

espaço ao debate, à divergência, e de per-

ceber que quanto mais evidenciamos as 

diferenças, mais realçamos as semelhan-

ças. Porém, historicamente, se ambientes 

de relativa convivência entre visões de 

mundo viveram certos momentos de paz, 

bastou que alguém afirmasse a soberania 

de um único Deus ou de uma única crença 

para lançar sobre ela a cisão e a guerra 

(BAUMAN, 1998). É só lembrar dos ame-

ricanos que mataram iraquianos para 

afirmarem a soberania do direito humano 

à vida. 

Diante disso tudo, não é de espantar as 

reações violentas e anti-fraternas de cris-

tãos brasileiros contra um muito talento-

so grupo de humor, o “Porta dos Fundos”, 

que brinca com aspectos da religião e do 

cristianismo, no youtube, ou na reação de 

americanos com a morte de Osama Bin 

Laden. Ambos em nada devem às mani-

festações de (alguns) mulçumanos quan-

do veem suas crenças menosprezadas, ou 

à felicidade que exprimem quando atin-

gem alvos ocidentais. E brasileiros, ame-

ricanos e mulçumanos nada mais fazem 

senão reproduzir formas de violências 

profundamente incrustadas na humani-

dade. A questão é que espíritas se auto-

compreendem como aqueles que preten-

dem fazer diferente. Mas se, pelo humor, 

ridicularizassem Kardec ou o espiritismo? 

Se você se sentir menosprezado ou tenta-

do a responder de alguma forma, então 

parece que a tarefa é mais árdua e profun-

da.  

Raphael Faé Baptista - Bacharel em 

Direito, membro da AJE/ES, servidor 

público e mestrando em filosofia. 
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Continuamos a refletir sobre a personali-

dade jurídica de instituições espíritas, 

com ênfase na qualificação jurídico-

administrativa e na aptidão para obter 

qualificações, reconhecimentos e certifi-

cações públicas, habilitando tais institui-

ções a prestar serviços públicos à socieda-

de. 

Ainda no plano conceitual, lembramos do 

regulamento da Sociedade Parisiense De 

Estudos Espíritas, constante no capítulo 

XXX de O Livro dos Médiuns, em que 

citamos: 

 

“Fundada a 1 de abril de 1858  

E autorizada por decreto do Sr. Pre-

feito de Polícia, em data de 13 de abril 

de 1858, de acordo com o aviso do 

Exmo. Sr. Ministro do Interior e da 

Segurança Geral 

 

Conquanto este regulamento seja 

fruto da experiência, não o apresen-

tamos como lei absoluta, mas unica-

mente para facilitar a formação de 

Sociedades aos que as queiram fun-

dar, os quais aí encontrarão os dispo-

sitivos que lhes pareçam convenientes 

e aplicáveis às circunstâncias que lhes 

sejam peculiares. Embora já simplifi-

cada, essa organização ainda o pode-

rá ser muito mais, quando se trate, 

não de Sociedades regularmente 

constituídas, mas de simples reuniões 

íntimas, que apenas necessitam ado-

tar medidas de ordem, de precaução e 

de regularidade nos trabalhos. 

Apresentamo-lo, igualmente, para o 

governo dos que desejam manter re-

lações com a Sociedade parisiense, 

quer como correspondentes, quer a 

título de membros da Sociedade.”  

   

Também é necessário apresentar alguns 

pontos da “lei de introdução às normas do 

direito brasileiro”, que contém regras 

gerais sobre a interpretação de leis e a 

atividade jurídica, em que destacamos: 

 

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir 

a lei, alegando que não a conhece. 

 

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a ana-

logia, os costumes e os princípios ge-

rais de direito. 

 

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum. 

 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito ime-

diato e geral, respeitados o ato jurídi-

co perfeito, o direito adquirido e a 

coisa julgada.  

 

Art. 11. As organizações destinadas a 

fins de interesse coletivo, como as 

sociedades e as fundações, obedecem 

à lei do Estado em que se constituí-

rem. 

 

Nas partes 3 e 4 desta Coluna, passare-

mos às regras básicas que regem a consti-

tuição de Organização da Sociedade Civil, 

regulamentadas pelo Código Civil, que do 

artigo 40 ao 69, disciplina as disposições 

gerais das pessoas jurídicas, e pela Lei 

Federal 13.019, de 31.07.2014, que entra-

rá em vigor em 31.07.2015, que estabelece 

o regime jurídico das parcerias voluntá-

rias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regi-

me de mútua cooperação, para a consecu-

ção de finalidades de interesse público, 

define diretrizes para a política de fomen-

to e de colaboração com organizações da 

sociedade civil, e institui o termo de cola-

boração e o termo de fomento. 

 

Até lá, 

Roberto Ailton Esteves de Oliveira 
 

Coluna da AJE-ES 

Personalidade Jurídica de Instituições Espíritas - 
Parte 2 
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Jornal Crítica Espírita — Prof. Atti-

lio, você está à frente do NECE 

(Núcleo de Estudos em Ciência e 

Espiritualidade) da UFES. Conte 

como se deu a formação desse nú-

cleo, quais atividades são realizadas 

e quais os desafios para mantê-lo. 

Attilio Provedel—Em 2009, iniciamos o 

projeto SAUESP (uma Biblioteca Virtual 

sobre a Produção Científica em Saúde e 

Espiritualidade, que pode ser acessada no 

endereço http://www.sauesp.org.br/), 

cujo objetivo é identificar, sistematizar e 

divulgar, em ambiente Web, a produção 

científica sobre Saúde e Espiritualidade 

publicada em periódicos brasileiros online 

e na forma de teses e dissertações. A par-

tir daquele ano, no âmbito da área de atu-

ação da SAUESP e em parceria com a 

Associação Médico-Espírita do Estado do 

Espírito Santo (AMEEES), realizamos 

diversos cursos e seminários de extensão 

universitária sobre Saúde e Espiritualida-

de. Os eventos contaram com a participa-

ção de importantes pesquisadores e estu-

diosos brasileiros da área, dentre eles o 

Prof. Dr. Decio Iandoli Jr. (UNIDERP-

MS), o Prof. Dr. Julio Peres (UNIFESP-

SP), o Prof. Dr. Giancarlo Lucchetti 

(UFJF-MG), o Prof. Dr. Alexander Morei-

ra-Almeida (UFJF-MG) e, particularmen-

te sobre prevenção do suicídio – uma de 

nossas maiores prioridades –, a Profª Drª 

Karina Okajima Fukumitsu (Mackenzie-

SP), o Prof. Dr. Carlos Estellita-Lins 

(ICICT/Fiocruz-RJ) e o Prof. Dr. Neury 

José Botega (Unicamp-SP). Especifica-

mente em 2011, com a ampliação da SAU-

ESP e o crescimento de interesse pelos 

cursos e seminários realizados, criamos o 

Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritu-

alidade (NECE) da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), com o apoio da 

Pró-Reitora de Extensão (ProEx/UFES). 

Dentre as atividades do NECE/UFES, 

destacam-se o desenvolvimento do ensino 

sobre o tema Ciência e Espiritualidade 

através da promoção de cursos, seminá-

rios e debates; o estímulo à realização de 

estudos e pesquisas interdisciplinares 

sobre Ciência e Espiritualidade; a publica-

ção e divulgação de resultados de pesqui-

sas em torno da temática; o intercâmbio 

com outras instituições; e, naturalmente, 

a manutenção e ampliação da base de 

dados SAUESP. Atualmente, nosso maior 

desafio é a manutenção de um grupo per-

manente de leituras e estudos das publi-

cações científicas sobre Espiritualidade e 

a inserção do tema em disciplinas de cur-

sos de graduação na área de saúde. O NE-

CE/UFES não está vinculado a nenhuma 

corrente religiosa, não faz proselitismo e 

não pretende fazer propaganda nem hos-

tilizar a espiritualidade, mas contribuir 

para a consolidação de um ambiente favo-

rável à discussão, integração e comparti-

lhamento do conhecimento científico pro-

duzido, para troca de informações, aper-

feiçoamento e inovação dos pesquisadores 

e profissionais, subsidiando trabalhos de 

investigação científica. 

JCE- No campo científico e acadê-

mico atual, o paradigma hegemôni-

co é materialista. Quais os obstácu-

los que abordagens sobre espiritua-

lidade enfrentam, e devem enfren-

tar, para ter a mesma relevância? 

AP-Tomando como exemplo a interface 

entre saúde e espiritualidade, os obstácu-

los no campo científico possivelmente 

começaram a surgir em meados do século 

XX, diante de uma necessidade de separar 

abordagens sobre espiritualidade em fa-

vor de uma grande ênfase no aspecto bio-

lógico-orgânico do indivíduo, o que trou-

xe inegavelmente muitas contribuições e 

avanços para a Ciência. Com isso, os as-

pectos de caráter humanístico-existencial 

passaram a receber menor atenção e as 

"O professor universitário Attilio Provedel 

lidera o Núcleo de Estudos em Ciência e 

Espiritualidade (NECE) da UFES.  

Natural de Vitória, há seis anos participa 

da Associação Médico-Espírita do Espírito 

Santo (AMES), tendo promovido diversos 

eventos que procuram unir ciência e espi-

ritualidade.  

Raphael Faé conversou com ele sobre os 

desafios do estudo e inserção da espiritua-

lidade no contexto científico atual, e sua 

visão sobre outros assuntos."  

ENTREVISTA 

ATTILIO PROVEDEL 

“a ênfase no paradigma materialista não 

está sendo de modo geral suficiente para o 

indivíduo lidar com a diversidade de pro-

blemas e desafios, não só nos processos de 

doença, mas também na sua busca da pró-

pria felicidade e do entendimento sobre o 

significado da vida.” 
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abordagens sobre espiritualidade pratica-

mente não existiam. Entretanto, percebe-

se uma retomada de tais abordagens, 

com destaque para as últimas duas déca-

das. Atualmente verificamos um aumen-

to significativo do interesse do meio aca-

dêmico, considerando o número crescen-

te de publicações científicas sobre o tema 

em todo o mundo. Ou seja, a importância 

dos aspectos espirituais do ser humano 

tem sido cada vez mais reconhecida e a 

resistência é bem menor hoje em dia. Um 

aspecto importante a ser destacado é que 

a própria Organização Mundial de Saúde 

(OMS) inclui a dimensão espiritual na 

qualidade de vida e, no cenário brasileiro, 

diversas universidades possuem grupos e 

núcleo de estudos e pesquisas sobre espi-

ritualidade. 

JCE—O que o levou para esse cam-

po de estudos? Mais especificamen-

te, qual a importância que você re-

puta ao estudo da espiritualidade, 

no contexto científico contemporâ-

neo?  

AP-Sempre tivemos muito interesse pela 

investigação das relações entre religiosi-

dade/espiritualidade e ciência. Como 

dissemos, visando contribuir neste con-

texto, criamos a SAUESP e posteriormen-

te o NECE em nossa Universidade. Atual-

mente, além das atividades de extensão 

universitária, realizamos pesquisas na 

área dos estudos métricos da informação 

científica em saúde e religiosidade/

espiritualidade. A importância do estudo 

da espiritualidade e suas contribuições 

vêm ao encontro do que se percebe atual-

mente: a ênfase no paradigma materialis-

ta não está sendo de modo geral suficien-

te para o indivíduo lidar com a diversida-

de de problemas e desafios, não só nos 

processos de doença, mas também na sua 

busca da própria felicidade e do entendi-

mento sobre o significado da vida. 

JCE-Num dos cursos de extensão 

em "Ciência Saúde e Espiritualida-

de", promovido pelo NECE/UFES, 

foi dito que um dos argumentos 

que motivou a aprovação instituci-

onal do curso foi o fato de haver 

pesquisas nos Estados Unidos so-

bre o tema. A que você reputa esse 

colonialismo intelectual, justo nu-

ma área onde o Brasil, e mais parti-

cularmente os espíritas, poderiam 

ser pioneiros? 

AP-De fato, quase a totalidade das esco-

las médicas dos Estados Unidos inclui o 

assunto da espiritualidade no conteúdo 

de suas grades curriculares e os princi-

pais pesquisadores sobre o tema são nor-

te-americanos, atuantes nas áreas de 

medicina e enfermagem. Ainda, várias 

associações norte-americanas têm reco-

nhecido a importância do ensino da espi-

ritualidade na formação do profissional 

de saúde. Dentre os aspectos que contri-

buem para este cenário, é importante 

destacar o extraordinário pragmatismo 

norte-americano ao efetivamente consi-

derar a dimensão espiritual em suas pes-

quisas, além do próprio sistema acadêmi-

co de pesquisa e os recursos investidos. 

Mas o Brasil tem crescido em termos de 

produção científica sobre o tema e certa-

mente possui um grande potencial para 

avançar neste sentido. Como afirmamos 

anteriormente, hoje em dia há mais aber-

tura para pesquisas sobre espiritualidade 

e há grupos de pesquisa em diversas uni-

versidades brasileiras atuando de forma 

séria e rigorosa na geração de produção 

científica relevante sobre o tema e na 

integração da espiritualidade na saúde. 

JCE-Existe uma abordagem teórica 

e prática sobre espiritualidade nas 

empresas. De modo geral, é a espi-

ritualidade utilizada como ferra-

menta de incremento do capital. 

Entendemos isso contraditório, 

pois espiritualidade, para nós, en-

volve a crítica ao paradigma da ma-

téria, sob o qual tramita o capitalis-

mo e suas contradições endêmicas. 

O que o senhor acha disso? 

Da esq. Para dir.: Attilio, Ana Catarina e Neury Botega 
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AP-Considerando o modo de vida na atu-

alidade, acreditamos que seja importante 

também perceber de que forma a inserção 

da espiritualidade nas organizações – no 

caso citado, presumidamente as empresas 

comerciais – pode contribuir para a quali-

dade vida do colaborador da organização. 

Nesta situação, não se trata de implanta-

ção de religião, mas sim da adoção de 

princípios e valores comuns que podem 

auxiliar no 

bem-estar do 

indivíduo em 

seu trabalho e 

na espirituali-

zação das lide-

ranças. A abor-

dagem da cul-

tura da espiri-

tualidade nas 

empresas pode alinhar-se com práticas 

essenciais no ambiente organizacional 

que trazem grandes benefícios. Dentre 

essas práticas, podemos citar basicamen-

te o perdão, a gratidão, o altruísmo e a 

tolerância. Além do aumento de produti-

vidade e do cumprimento de metas e da 

missão da organização, tudo isso pode 

levar a um clima de cooperação mútua, à 

valorização do indivíduo, ao respeito ao 

próximo, ao aumento nos níveis de felici-

dade, ao desenvolvimento pessoal e à 

redução do estresse e de transtornos de-

pressivos que, em situações de agrava-

mento, poderiam ocasionar a ideação 

suicida. Naturalmente, todos esses aspec-

tos positivos da inserção da espiritualida-

de na organização também repercutiriam 

na vida do indivíduo como um todo, além 

do ambiente da empresa onde atua pro-

fissionalmente. 

JCE-Você participa da Associação 

Médico-Espírita do Estado do Espí-

rito Santo (AMEEES), que é uma 

instituição espírita especializada, 

como a AJE. Na sua visão, qual se-

ria o papel de uma instituição espí-

rita especializada no plano geral, e 

no estudo da espiritualidade em 

especial? 

AP-De modo geral, uma instituição espíri-

ta especializada – como é o caso da 

AMEEES e da AJE-ES, por exemplo – em 

princípio teria como uma de suas finali-

dades o estudo metodológico da Doutrina 

Espírita considerando sua aplicação nos 

campos da Filosofia, da Religião e da Ci-

ência, no âmbito de sua área de atuação. 

No caso das instituições citadas, visariam 

ainda o esclarecimento e a expansão do 

movimento médico-espírita e jurídico-

espírita a determinadas classes profissio-

nais e ao meio espírita em geral. Neste 

contexto, considerando sua forma organi-

zada e integradora de atuação, a partici-

pação de profissionais de suas áreas e 

pensando o Espiritismo como ciência, 

elas têm todas as condições de contribuir 

para a realização de estudos e pesquisas 

sobre ciência e espiritualidade, como já 

ocorre em diversas instituições espíritas 

especializadas brasileiras. Na realidade, 

qualquer instituição especializada, seja 

espírita ou ligada a outra doutrina/

religião, tem condições de contribuir para 

o estudo da espiritualidade, desde que sua 

proposta seja bem fundamentada em ter-

mos das investigações científicas que se 

pretende realizar sobre essa temática. 

JCE- Alguns entendem que espiritu-

alidade e espiritismo devem ser tra-

tados de modo diverso. Um “evento 

espírita”, por exemplo, não deve 

abordar espiritualidade, mas espiri-

tismo, e vice-versa. O que você acha 

disso? 

AP-Esta é uma discussão complexa, mas 

tudo depende da forma como os assuntos 

são tratados, da abordagem que está sen-

do dada e de quais pressupostos estão 

sendo considerados. Logicamente, é pos-

sível essa aproximação. Há publicações e 

eventos científicos onde fenômenos espi-

rituais comuns ao meio espírita e a outras 

religiões são estudados e debatidos – co-

mo, por exemplo, mediunidade e reencar-

nação – com o mesmo rigor científico 

com que são tratados outros assuntos. Em 

contrapartida, há publicações e eventos 

espíritas onde cada vez mais são referen-

ciadas pesquisas científicas sobre religio-

sidade/espiritualidade que sensivelmente 

aproximam e legitimam os postulados e 

princípios espíritas à luz da ciência oficial. 

Na realidade, per-

cebemos no movi-

mento espírita em 

geral – por exem-

plo, nas palestras 

públicas – uma 

exigência cada vez 

maior de respaldo 

científico, da lógi-

ca e da razão no 

âmbito dos estudos espíritas. 

JCE- Você será um dos debatedores 

do I Encontro Jurídico Espírita do 

Espírito Santo, que tem como tema 

“Novas estruturas econômicas, so-

ciais e educacionais”. Qual sua ex-

pectativa pelo evento? E qual sua 

visão, enquanto professor, da abor-

dagem sobre espiritualidade na 

educação? 

AP-Esperamos que o evento propicie pro-

fundas discussões. Será uma importante 

oportunidade de debates sobre questões 

que impactam nas transformações sociais 

tão desejadas por muitos de nós, visando 

um mundo de mais respeito e fraternida-

de. Com relação à abordagem sobre espi-

ritualidade na educação, no âmbito da 

importância da espiritualidade em todos 

os níveis da formação educacional do 

indivíduo e na atribuição de significado à 

vida que ela pode proporcionar, pretende-

mos contribuir neste evento com as expe-

riências que tivemos na trajetória de nos-

sa iniciativa em ciência, saúde e espiritua-

lidade na universidade, especialmente por 

meio da atividade de extensão universitá-

ria, ressaltando a importância do espaço 

de estudos e debates que foi criado, as 

repercussões dessa iniciativa e os novos 

caminhos que pretendemos seguir. 


