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“” “Quem pode pagar (universidade), tem 
que pagar. Meus filhos vão pagar [...] 
Quem não tem (dinheiro), não faz”.  

Deputado Federal Nelson Marquezelli (PTB-SP), justificando seu voto favo-
rável à PEC 241, que prevê restrição de gastos federais, incluindo os investi-
mentos sociais, nos próximos anos. 

NOTA 10 NOTA 0 

Para a cobertura da mídia à tragédia 

provocada pelo furacão Sandy, no 

Haiti, demonstrando que  há uma 

comoção seletiva que dá mais aten-

ção para as tragédias ocorridas em 

países ricos. 

Para o cantor estadunidense Bob Dylan, 

que recebeu o Nobel de Literatura e se 

tornou o único artista da história a ga-

nhar o Prêmio Nobel, o Oscar, o Gram-

my, o Globo de Ouro e o Pulitzer.   
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Mensagens de Leitores 

Edição n°21—Setembro de 2016 

3.187 curtidas na página 
13.133 pessoas alcançadas 
605 curtidas em publicação 
141 compartilhamentos 

Maurivan Batista Meus irmãos onde é que vcs estavam? Pense numa alegria em sa-

ber do trabalho de vcs. Qdo eu via lideranças dos cultos africanos se colocando criticamente 

a toda essa farsa; Católicos, e até Protestantes, budistas... e na condição de Espirita eu me 

perguntava: onde estão os espiritas, enquanto segmento, q não se colocam criticamente 

frente a tudo isso? Chega dessas clichês de falas de normalidades deterministas de q "Jesus 

esta no controle" como se só isso bastasse. VCs me representam e qro participar desse belís-

simo trabalho.  

Helder Viana de Araujo Caros Amigos, Quanta alegria ao descobrir a existência do 

jornal Crítica Espírita. Mantenho um blog no Facebook com a mesma temática e precisamos 

unir forças. É um blog pessoal denominado "Espíritas pela Democracia" e foi criado para 

dar voz a uma minoria de trabalhadores espíritas que defendem arduamente a justiça social, 

a igualdade de oportunidade para todos, a democracia, os postulados de Kardec e os ensina-

mentos do Cristo. Sugiro que visitem esse nosso blog para podermos interagir em breve. Há 

muito o que fazer. Podemos nos ajudar reciprocamente. Quero contribuir com artigos para o 

Crítica Espírita, gostaria de receber contribuições para o blog. Enfim vai tomar um pouco de 

tempo mas tenho certeza que esse nosso encontro irá render frutos alvissareiros para nós 

que temos o espírito liberto das amarras do conservadorismo emburrecedor. 

Crisales Santos Saber ler o mundo é fundamental. Parabéns  

Jole Motta Posicionamento político, utilizando a emblemática da doutrina, é mesmo 

bem inovador  

Luis Marcio Arnaut de Toledo Para pela coragem e por saírem do conservadorIS-

MO. De tirar o chapéu!  

Miguel Rios Parabéns a meus amigos que resolveram botar o cérebro pra pensar, cri-

ticar, inovar e não só decorar mensagem cafona sobre lei do retorno. Vcs são a verdadeira 

evolução.  

Brenda Melo Muito bom e necessário!!  

Andréia Reis Temos que nos posicionar sim, pois forças negativas estão agindo em 

nosso mundo em plena época de transição planetária, vigiai e orai. Fora Temer  

Cléia Fagundes Ribeiro Parabens pelo jornal. Muito bom. Nunca tinha lido nada 

assim por um jornal de cunho politico /espírita. Os espíritas sempre conservadores, direitis-

tas... Ter um grupo que pensa e atua de forma independente é maravilhoso  

Kelly Saturno Parabéns pela coragem! Os radicais são extremamente agressivos em 

sua postura política, então aqueles que são bons e dóceis evitam se colocar, o que parece 

conivência. O espiritismo traz para as nossas vidas a moral cristã, e Jesus jamais aprovaria 

essa onda de ódio, independente de justificativas. Cristo é amor. Sentou-se ao lado de políti-

cos, cobradores de impostos, prostitutas, leprosos... o que havia de pior em sua época. E 

criou uma onda de virtude e reflexão que dura até hoje. Se cada um de nós orasse pelo polí-

tico com o qual a gente não simpatiza, talvez nossos problemas já estariam resolvidos. Vejo 

muitos que se dizem espíritas dizendo atrocidades em suas páginas e fazendo bullying com 

aqueles a quem chamavam "amigos". É hora de rever a quem servimos, de fato. Mais uma 

vez, parabéns! Estava desestimulada com a apatia do movimento espírita. Isso foi um sopro 

renovador para mim. Obrigada!  

Samira Sellin Primeiramente: Fora Temer! E parabéns pela edição inspiradora de 

setembro. Um raio de esperança em momentos sombrios.   

Maria Aparecida Dallari Guirelli Jesus foi um revolucionário. isso é fato. e revolu-

cionário não combina com reacionário. adorei o jornal. sou espirita desde que me conheço 

por gente, mas não gosto do elitismo e conservadorismo exagerados encontrado em muitas 

casas espiritas. a começar do tipo de espirito que pode dar comunicação. por isso, os espiri-

tas de esquerda tem que se colocar sim. se os de direita não gostam, tudo bem; eles continu-

am a ler os jornais espiritas mais proximos da ideologia deles; simples assim.  
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https://www.facebook.com/maurivan.batista.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/helder.vianadearaujo?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mcrisales?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/joelimar.motta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/luismarcio.toledo?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/miguelitorios?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/brenda.melo.9638?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/andreia.michels?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/cleia.fagundes.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kelly.saturno.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sasellin?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mariaaparecida.dallariguirelli?fref=ufi&rc=p
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

Desde a primeira edição do Jornal enfati-

zamos que não somos donos da verdade, e 

que nosso intento era criar um espaço 

para um debate crítico e aprofundado so-

bre espiritismo e sociedade.  

Por isso, a cada mês nos esforçamos para 

levar ao público artigos que possam colo-

car temas em discussão, gerar reflexões, 

suscitar dúvidas, motivar a pesquisa. 

Quem já nos acompanha sabe que cada 

autor tem um modo de escrever, um estilo 

próprio, uma forma de apresentar e de 

fechar a questão. E cabe ao leitor concor-

dar ou não, aceitar uma parte e rejeitar a 

outra e, assim, criar sua própria resposta 

aos temas propostos.  

No entanto, as últimas edições mostraram 

algumas dificuldades desse intento. As 

edições sobre direitos humanos revelaram 

bem a postura de alguns espíritas diante 

dos temas típicos de um planeta de provas 

e expiações. Bastou falar o óbvio, que nin-

guém deve morrer de fome, que todos 

devem ter sua dignidade respeitada, que 

há espaço para todos para surgirem vozes 

não somente dissonantes, mas abertamen-

te contrárias a isso.  

Na última edição, apresentamos nossa 

opinião sobre o impeachment e, sem ter 

defendido a ex-presidente, acusaram-nos 

gratuitamente de partidários, comunistas, 

anti-espíritas, etc.  

Apesar disso, acreditamos na capacidade 

humana de dialogar, de que divergir não 

torna ninguém inimigo. E estamos muito 

felizes com a boa receptividade do Jornal 

Crítica Espírita entre pessoas que querem 

pensar um espiritismo progressista, dialé-

tico, dinâmico. E poucos tiveram essa ca-

pacidade de dialogar e debater temas in-

trincados com profundidade científica e 

filosófica como Allan Kardec, o qual tam-

bém sofreu incompreensões e ataques 

gratuitos, muitas vezes, de pessoas próxi-

mas.  

Por isso, sendo outubro a época sempre 

especial de comemoração de seu nasci-

mento, a Matéria de Capa é assinado 

pelo professor Adriano Medeiros, que 

novamente brinda os leitores com interes-

santes reflexões e indagações sobre a rela-

ção entre arte e espiritismo, e seus refle-

xos sociais.  

A coluna Opinião reproduzirá um artigo 

de Dora Incontri, uma das maiores pes-

quisadoras atuais sobre Kardec, e que está 

à frente da Universidade Livre Pampédia 

(ULP) e da Associação Brasileira de Peda-

gogia Espírita (ABPE). Afinal, seria ade-

quado se referir a Kardec como um codifi-

cador? 

Na coluna Ponto de Vista, contamos 

com um texto magnífico do jornalista Mi-

guel Rios. Ao falar sobre sua espiritualida-

de e sua relação com o espiritismo, o autor 

coloca no papel toda a pujança de seu 

mundo interior, de suas crenças e sua afe-

tividade, assim como desmascara a face 

opressora da religiosidade cristã ocidental.  

Nosso entrevistado é Alessandro César 

Bigueto, pesquisador espírita e colabora-

dor na ULP e na ABPE, autor de diversos 

livros sobre educação e espiritismo, que 

concedeu uma entrevista ao Felipe Sellin.   

Renovando nossa proposta de levar a vo-

cê, leitor e leitora, um conteúdo sério e 

que te faça pensar e refletir sobre o espiri-

tismo no mundo, desejamos uma excelen-

te leitura. 

 

 

O Editor 
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  OPINIÃO 

No Brasil, o país mais espírita do mundo, 

Kardec  é  normalmente  chamado  de  o 

“codificador” do Espiritismo. Entretanto, 

esse termo não aparece em nenhuma obra 

de Kardec, só se observando o seu uso en-

tre nós. Até agora, não se descobriu quem 

e por que puseram esse cognome ao mes-

tre de Lyon. Já andei consultando os escri-

tos de Bezerra de Menezes no século XIX e 

não encontrei nenhuma vez uma referência 

a Kardec como codificador. Também em 

Léon Denis, não há tal termo. Denis o cha-

ma algumas vezes de o “grande iniciador”; 

Bezerra, em seus artigos no jornal O Pa-

íz, com o pseudônimo de Max, analisa o 

seu papel de missionário. 

No dicionário Houaiss, codificar significa: 

“reunir numa só obra textos, documentos, 

extratos oriundos de diversas fontes; coli-

gir, compilar”. Vejamos, pois, se é perti-

nente essa qualificação a Kardec. 

Ora, é exatamente essa a ideia que a maio-

ria dos espíritas tem a respeito do trabalho 

de Kardec. Há muito tempo, já desde o 

meu livro Para entender Allan Kardec, 

venho apontado que o papel de Kardec no 

Espiritismo não foi apenas o de compila-

dor, organizador de ideias prontas, vindas 

dos Espíritos. Essa visão, bem típica do 

movimento  espírita  brasileiro,  reduz  o 

Espiritismo a uma revelação acabada, sa-

cralizada, e a função de Kardec a uma es-

pécie de secretário dos Espíritos. Bem dife-

rente é o que ele pensava sobre seu próprio 

trabalho. Diz ele em Obras Póstumas: 

“Conduzi-me, pois, com os Espíritos, como 

houvera feito com homens. Para mim, eles 

foram, do menor ao maior, meios de me 

informar e não reveladores predesti-

nados.” 

E na Gênese: 

“O homem concorre para a revelação com 

o seu raciocínio e o seu critério; desde que 

os Espíritos se limitam a pô-lo no caminho 

das deduções que ele pode tirar da obser-

vação dos fatos. Ora, as manifestações 

(…) são fatos que o homem estuda para 

lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho 

por Espíritos de todas as categorias, que, 

de tal modo, são mais colaboradores seus 

do que reveladores, no sentido usual do 

termo.” 

Na verdade, Kardec foi um pesquisador, 

criador de um método genial que reúne a 

investigação científica dos fenômenos me-

diúnicos, com a articulação racional, filo-

sófica e a revelação espiritual. Pela primei-

ra vez na história da humanidade, a revela-

ção é passada pelo crivo científico e a ciên-

cia se abeira da espiritualidade com méto-

dos próprios de observação. Esse método 

de abordagem foi desenvolvido por Kardec 

e não pelos Espíritos. 

No Brasil, justamente por termos perdido 

ou não compreendido suficientemente os 

critérios de racionalidade e pesquisa que 

Kardec criou para a análise dos fenômenos 

mediúnicos, ficamos apenas com a revela-

ção,  aceita  cegamente.  Por  isso,  o  ter-

mo codificador combina melhor com essa 

nossa visão caseira do Espiritismo, como 

algo meramente revelado e não pesquisado 

e concebido pelo ser humano, em diálogo 

com os Espíritos. 

Portanto, impõe-se resgatar Kardec como 

o grande pesquisador, pensador, fundador 

do Espiritismo – ainda muito desconheci-

do, desconsiderado e incompreendido, por 

não-espíritas e pelos próprios que se dizem 

seus seguidores. 

Dora Incontri é Doutora em Educação e 

presidente da associação brasileira de Pe-

dagogia Espírita. 

*Publicado originalmente no blog da Asso-

ciação Brasileira de Pedagogia Espírita, em 

17 de setembro de 2016, disponível em: 

https://blogabpe.org/2016/09/17/kardec-

codificador/  

KARDEC CODIFICADOR?* 
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https://blogabpe.org/2016/09/17/kardec-codificador/
https://blogabpe.org/2016/09/17/kardec-codificador/
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  MATÉRIA DE CAPA 

A DECADÊNCIA DA ARTE COMO ESPELHO DA  

DECADÊNCIA DA SOCIEDADE.  

Uma vez que as obras de arte e os objetos 

artísticos expressam a cultura que os cri-

ou, é possível afirmar que a arte é um 

espelho que reflete a sociedade, e ela o faz 

no duplo sentido da palavra: apresenta 

uma imagem sensível da cultura e da soci-

edade ao mesmo tempo que promove a 

meditação, o pensamento sobre as mes-

mas. 

Não é por acaso que quase todos os filóso-

fos têm se dedicado a entender o fenôme-

no artístico. Por exemplo, aquele que é 

considerado o pai da filosofia, Sócrates, 

em seu cárcere, nas vésperas de sua mor-

te, dedicou-se à composição de versos e 

música. De modo semelhante, seu grande 

opositor, Nietzsche, mais de dois mil anos 

depois, acreditava que a arte, e particular-

mente a música, é o único meio capaz de 

nos fazer suportar a existência. 

É ainda por seu caráter especular que as 

obras de arte e os objetos artísticos são 

considerados como importante material 

para as pesquisas em ciências humanas, 

pois, através delas é possível elaborar 

uma imagem teórica, mais ou menos ade-

quada, das organizações sociais do passa-

do e do presente, que colabora para a 

compreensão destas organizações. 

Dentro deste preceito, Allan Kardec iden-

tifica naquilo que ele chama de 

“decadência da arte” (OP, p. 191) a deca-

dência da sociedade e dos costumes, atri-

buindo ao materialismo tal situação: 

As preocupações de ordem mate-
rial se sobrepõem aos cuidados 
artísticos; mas, como não ser as-
sim, quando os maiores esforços 
se fazem para concentrar todos os 
pensamentos do homem na vida 
carnal e para destruir nele toda 
esperança, toda aspiração que 
ultrapasse essa existência? 
(KARDEC, OP, p.190) 

Quando Kardec escreveu seu texto, em 

resposta a um artigo sobre a situação da 

arte, publicado no “Correio de Paris” de 

19 de dezembro de 1868, o tema de uma 

possível “decadência da arte” não era ne-

nhuma novidade. Para melhor compreen-

der a afirmação do mestre lionês faz-se 

necessário investigar o que ocorria com as 

artes naquele momento. 

Em 1863, os pintores acadêmicos 
recusaram-se a mostrar as obras 
de Manet na exposição oficial — o 
Salão dos Artistas Franceses. Se-
guiu-se uma onda de agitação que 
levou as autoridades a exibirem 

  ANO II— Outubro de 2016 



 

                                                                                                                                                                                                                                  7 

todas as obras condenadas pelo júri 
numa exposição especial que rece-
beu o nome de “Salão dos Recusa-
dos”. O público aí compareceu prin-
cipalmente para rir dos pobres e 
desiludidos principiantes que se 
haviam recusado a aceitar o vere-
dicto de seus superiores. Esse episó-
dio marcou a primeira fase de uma 
batalha que duraria cerca de trinta 
anos. (GOMBRICH, 2008, p. 514) 

Nascia aí um movimento artístico que seria 

chamado de Impressionismo: recusado em 

sua época; posteriormente reconhecido 

como revolucionário, a ponto de influenciar 

outras linguagens artísticas, sobretudo a 

música, que também teve sua corrente im-

pressionista com Debussy e Ravel; e por 

fim, idolatrado nos dias de hoje como uma 

grande obra do espírito humano. 

A batalha que a Arte travava era a mesma 

que a Filosofia havia enfrentado duzentos 

anos antes, com Descartes e seu célebre 

“Penso, logo existo”: estavam substituindo 

o paradigma objetivista pelo paradigma 

subjetivista. 

Desde Platão que a Arte era compreendida 

como Mímesis, isto é, uma imitação, o mais 

fiel que o artista seja capaz de fazer, de al-

gum modelo. Ao longo dos mais de dois mil 

anos de predomínio deste paradigma, o que 

variou foi a definição de qual seria esse 

modelo, para Platão tratava-se de arquéti-

pos transcendentais, para outros era a na-

tureza, Deus, as virtudes ou até mesmo as 

ações humanas. É guiado por este padrão 

que Leon Denis compreende a pintura, 

para ele: “Na vida comum, a pintura é a 

reprodução exata, tanto quanto pos-

sível, dos quadros que Deus colocou sob 

nossos olhos, nos mundos que ele cri-

ou” (DENIS, 2006, P.75. Destaque nosso). 

Essa reprodução exata das coisas não era a 

preocupação dos impressionistas, não era a 

intenção deles imitar aquilo que está fora, o 

que eles queriam mesmo era expressar 

aquilo que está dentro. Para eles, o pintor é 

alguém que “se propões a representar os 

objetos de acordo com as suas impressões 

pessoais, sem se preocupar com regras ge-

ralmente estabelecidas” (SERULLAZ, 1989, 

p. 7). 

Exemplo máximo disso é a série de trinta e 

uma telas que apresentam a fachada da 

Catedral de Rouen pintadas por Monet. 

Não era sua intenção representar a cate-

dral, seu objetivo era expressar as impres-

sões que tinha da incidência da luz na fa-

chada da catedral em vários momentos 

diferentes do dia e em vários dias diferen-

tes. 

Uma outra característica desse movimento 

– não menos importante, porém não tão 

revolucionária, visto que já estava presente 

em outros movimentos – era a ausência de 

intenção de representar grandes fatos his-

tóricos, as sublimidades da natureza e os 

nobres ideais humanos. O tema principal 

era as cenas do cotidiano das pessoas, in-

cluindo os trabalhadores, os cabarés e a 

boemia. 

A adoção de temas mundanos contribuiu de 

modo significativo para que essas obras 

fossem encaradas como a ilustração da 

decadência moral da sociedade. Combinada 

com a incompreensão do novo paradigma, 

nada mais natural que essas transforma-

ções fossem vistas como uma decadência 

da arte, ainda que apenas estivesse ocor-

rendo uma mudança estrutural na arte.  

Entretanto, há um terceiro elemento nesse 

processo que pode ser encarado como o 

início da decadência estética da arte. Trata-

se do surgimento do moderno mercado de 

arte. 
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Em 1870, Paul Durand-Ruel, um galerista 

de Paris, abre uma filial em Londres. No 

ano seguinte, ele conhece Monet e Pissar-

ro e torna-se marchand deles. Posterior-

mente, marchand de todos os artistas do 

movimento. Sua paixão pela nova arte era 

tanta que dos mais de onze mil quadros 

que ele comprou entre 1891 e 1922, 

“aproximadamente um terço é de obras 

dos impressionistas” (DURAND-RUEL, 

2013). 

Em 1886 Durand-Ruel é convidado a ex-

por em Nova Iorque. Devido ao êxito da 

exposição, decide abrir uma filial nos 

EUA. A partir desse momento, percebe 

que o sucesso da arte depende de uma 

rede internacional de galerias e coleciona-

dores, desse modo, “ele associa o mundo 

da arte ao das finanças, não hesitando a 

procurar apoio junto aos banqueiros e 

grandes investidores” (SCEMAMA, 2014). 

Tem início a substituição dos critérios 

artísticos e estéticos por critérios de mer-

cado para definir a qualidade de uma 

obra. Não são mais os artistas, os críticos e 

as academias que definem a qualidade da 

arte, são os operadores da bolsa de valo-

res. 

Claro que arte também é um valor 
econômico. Claro que o artista 
deve vender o que faz. [...] Mas o 
que é ‘artístico’ não deve essencial-
mente ser ditado pelo mercado. 
[...]. Quando a quantidade deter-
mina a qualidade, estamos numa 

situação esteticamente perversa e 
do ponto de vista social e histórico 
entramos em decadência 
(SANT’ANNA, 2003, p. 57). 

Pelo exposto, acreditamos que o veredito 

de Kardec aplica-se à Arte apenas em fun-

ção de sua redução a mero objeto de con-

sumo, pois, tal situação retira-lhe o poten-

cial de promover o espírito humano.  

Após estas reflexões, duas questões se 

impõem: Como é possível que em tal con-

texto se concretize a previsão feita pelo 

espírito Alfred Musset, na sessão de 23 de 

novembro de 1860, da Sociedade Parisien-

se de Estudos Espíritas, de que virá um 

tempo no qual “a arte espírita terá seus 

Rafael e seus Miguel-Ângelo, como a arte 

pagã teve seus Apeles e seus Fídias” (RE, 

p. 535)? Qual contribuição nós espíritas 

podemos dar para superar essa decadência 

da arte, que espelha a decadência de uma 

sociedade que mercantiliza tudo, inclusive 

a própria existência humana, particular-

mente nesses tempos em que cogita-se 

não ensinar arte, filosofia e sociologia aos 

jovens no Brasil? 

Adriano Medeiros é professor na Uni-

versidade Federal de Roraima. 
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PONTO DE VISTA 

Colonizar a fé alheia é característica cristã. 

Já foi bem mais violenta. Nos tempos da 

povoação do Brasil pelos portugueses, 

índios e africanos foram convertidos à 

força.  

Hoje, vivemos em um país disfarçado de 

tolerância religiosa, de respeito. Só que, 

nessa terra, cristãos dão as cartas, im-

põem o seu deus de forma intensa e subli-

minar. Os símbolos estão por toda parte. 

Inclusive, em repartições públicas de um 

Estado laico. Mas mascaram suas martela-

das diárias em simpatia e aceitação diante 

de crenças diferentes. Não falta o risonho 

e agradável: “Tudo leva a deus”. O espiri-

tismo cristão não é diferente. É Jesus o 

mestre maior, e o deus abraâmico o início, 

o meio e o fim. 

Pelo mundo, vários povos, bilhões de pes-

soas, não são cristãos. São politeístas, com 

um panteão de divindades, de comporta-

mentos, personalidades e históricos que 

diferem totalmente do escrito na Bíblia. O 

que fazem esses bons e compreensivos 

cristãos frente a essas religiões? Determi-

nam: “Tudo leva a deus”! 

Mas, que deus? Ah, “Deus se apresentou 

de várias formas a populações diferentes”. 

Perguntaram a esses povos se eles acham 

isso mesmo? Já ouviram algum hinduísta 

dizer: “Tudo leva a Brahma”? Estão satis-

feitos com os deuses deles há milênios. 

Não se importam com o cristianismo. O 

cristianismo é que tenta se infiltrar malici-

osamente e enfiar o deus abraâmico do 

modo como os ocidentais o veem: um 

deus maior, rebaixando os outros a seus 

pés. 

O espiritismo cristão é bem eficiente nessa 

estratégia. Diga que você é pagão, politeís-

ta, crente em orixás. Diga que não sente 

qualquer amor ou identificação com Iavé, 

que ele sempre te foi frio, distante, insípi-

do. Que você passou boa parte da vida 

repetindo amá-lo por condicionamento 

social, hipnose coletiva, pois disseram que 

ele tem que ser amado sobre todas as coi-

sas, é obrigatório, se renegar esse amor 

você será castigado, boa pessoa não é.  

Diga que você curte Jesus, mas não o con-

sidera seu salvador, nem um pacificador, 

mas um cara subversivo, guerreiro, que 

desafiou os poderosos e conservadores da 

época, que quebrou paradigmas, o primei-

ro black bloc que se tem notícia ao destru-

ir as bancas dentro do templo, um socia-

lista rudimentar que queria repartir rique-

zas e insuflou o povo contra a concentra-

ção de bens, o consumismo, o moralismo, 

o uso alienante da religião.  

PAGÃO, POLITEÍSTA E ESPÍRITA. GOSTEM OU NÃO! 
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Diga que sua admiração pelo pensamento 

político e filosófico dele não é endeusamen-

to, que sente Oxaguiã e Ogum muito mais 

próximos a você, mais vibrantes, mais apai-

xonantes. Experimente então os olhares de 

surpresa, mesclados com revolta e reprova-

ção. Pior: diga que você se considera espíri-

ta. 

Vão te repreender. Não consideram orixás 

entidades elevadas. Dirão que estão bem 

abaixo dos famosos mestres cristãos das 

mensagens da campanha do quilo. Como 

assim, eu querer elevá-los ao status de deu-

ses? De tão importantes quanto o deus de-

les? Atrevimento. No máximo, são um ca-

minho a mais para o deus abraâmico e só.  

Logo, alegam que você entendeu errado. 

Que na umbanda e no candomblé, deus 

está acima de tudo. Ok. Mas umbanda e 

candomblé são religiões brasileiras, frutos 

de um Brasil cristão, monoteísta e opressor. 

Têm todo o direito de crer assim, como 

qualquer outra fé. Mas onde está a prova de 

que é assim? Onde está a prova de que tudo 

leva a deus? Até mesmo de que deus existe? 

Não há provas. Há crenças. Há o direito de 

crer. Não o de impor, o de querer converter. 

Mesmo que seja nas entrelinhas de “tudo 

leva a deus”. Tal frase nada tem de genero-

sa. É impositiva, colonizadora e prepotente, 

mesmo que dita em fala calma e macia. Ela 

esmaga sutilmente o direito ao politeísmo, 

ao paganismo. Ela elege espíritos cristãos e 

os suspendem degraus acima dos outros, 

cria castas astrais. Ela deixa subentendido 

que entidades de outros povos são subalter-

nas ou inexistentes diante do deus abraâ-

mico. 

Acreditar na existência de Iavé como deus 

único é direito de cada um.  Se existe, eu 

não me meto a duvidar. Mas desacredito 

que seja maior que Iansã. Que mereça mais 

o meu amor que ela. Que me ampare, me 

acolha, me inspire e me incentive como ela 

o faz. 

Orixás, para mim, são entidades ancestrais, 

deuses, se é que cabe esse termo como se 

concebem eles. Arquétipos imperfeitos, 

humanizados, mas acessíveis, alcançáveis, 

presentes e manifestáveis. Pais e mães. 

Parceiros. Com vontade em ajudar e se co-

municar. Mas limitados. Nada inatingíveis 

ou incompreensíveis. Com defeitos e carac-

terísticas humanas. Daí, se identificam, não 

nos cobram, nem nos culpam tanto. 

O espiritismo eurocêntrico e ocidental que 

seja cristão e monoteísta. Mas não rebaixe 

o não cristão.  Xamãs entram em contato 

com espíritos. Orientais veneram seus ante-

passados. Africanos cultuam entidades da 

natureza. Queiram ou não queiram os juí-

zes, os burocratas, tratam-se de espiritis-

mo. O espiritismo é plural. 

Allan Kardec foi um grande espírita, mas 

foi um dos. Um homem europeu, do século 

19, com todos os conceitos, preconceitos, 

vícios, virtudes, mentalidade de seu tempo. 

Buda foi outro. Curandeiros do Xingu ou-

tros. Kardec é melhor? A pele branca, a 

cultura europeia, o diploma na parede o faz 

superior? 

Somos pagãos, somos politeístas e somos 

espíritas. Não precisamos da aprovação dos 

conservadores kardecistas. Nem da carteiri-

nha, das milhagens. E se nos chamam de 

algum termo para menosprezar, vamos 

chamar vocês de kardecistas. Vocês são 

apenas uma vertente do espiritismo. Acei-

tem e superem. 

Miguel Rios é jornalista 
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  ENTREVISTA 

Jornal Crítica Espírita—Conta um 

pouco sua trajetória no movimento 

espírita. Como conheceu o espiritis-

mo e as atividades que desempe-

nhou? 

Fui educado no Espiritismo. Portanto, 

devo ao espiritismo uma parte essencial 

do que eu sou e do que eu penso. Conheci 

o espiritismo no seio da minha família, 

especialmente pelas mãos da minha mãe. 

O meu pai era descrente e não gostava do 

nosso vínculo com o espiritismo. Apesar 

disso,  fazíamos leituras de textos espíri-

tas constantemente na minha casa, e, tí-

nhamos contato com a mediunidade. Ao 

contrário do que acontece em muitas fa-

mílias espíritas, mediunidade nunca foi 

um tabu na minha família, vi algumas 

manifestações mediúnicas e tive contato 

com médiuns. Mas frequentávamos pouco 

o centro espírita. Vivi num ambiente espi-

ritual fecundo na minha casa. Na adoles-

cência resolvi procurar um centro espírita 

e passei a frequentar a mocidade espírita. 

Participei desse grupo durante muitos 

anos. Nesse período, outro ponto impor-

tante foi meu encontro com a Dora Incon-

tri e ter conhecido a Pedagogia Espírita. 

Esse encontro me permitiu algumas con-

quistas: enxergar o espiritismo de forma 

mais profunda e ampla do ponto de vista 

filosófico e científico;  desenvolver a me-

diunidade no grupo mediúnico organiza-

do pela Dora;  também me integrar no 

movimento espírita, estudar e pesquisar 

com intensidade; e me envolver na discus-

são intelectual do espiritismo. Desde en-

tão, já há mais ou menos 20 anos, conti-

nuo envolvido com isso tudo.    

           

Jornal Crítica Espírita—Como você 

enxerga o espiritismo? O que é? 

Como disse na questão anterior toda essa 

vivência me proporcionou uma visão mais 

profunda do Espiritismo. A partir da lei-

tura de Kardec, Leon Denis e Herculano 

Pires definiria o espiritismo como uma 

ciência com consequências filosófico-

morais e religiosas. 

 A ciência espírita não é a ciência conven-

cional, pois essa tem como objeto de estu-

do a matéria ao passo que o objeto do 

espiritismo é o mundo espiritual. O espiri-

tismo assume as seguintes perguntas: o 

que é o espírito? qual a relação do espírito 

com o homem? qual é o destino do espíri-

to após a morte? como o ponto de partida 

metodicamente fundamental de toda a 

ciência e filosofia espíritas. Ao estabelecer 

essas indagações, ele busca o que é e como 

é o espírito e o mundo espiritual. Para 

Kardec, a pergunta de cunho científico-

filosófica não tinha apenas os limites da 

matéria, a pergunta deveria ser dirigida à 

totalidade do real, e nesse caso, a totalida-

de do real incluiria o mundo material e o 

mundo espiritual. Pois para ele, o a vida 

do espírito não é apenas uma crença, mais 

sim um evidência. A evidência do espírito 

e do mundo espiritual faz com que toda a 

filosofia e religião ganhe nova perspectiva. 

Perguntas como: quem eu sou? De onde 

vim? Para onde vou? Passam a ter um 

novo lugar no pensamento filosófico e 

científico humano.   Nasce um novo hori-

zonte científico, filosófico e religioso. Nes-

se sentido o espiritismo promove uma 

revolução no conhecimento.   

A tese kardecista é de que pode haver uma 

nova ciência autêntica a partir do exame 

das manifestações mediúnicas. O espiri-

tismo, como pesquisa, pode se basear na 

mediunidade, pois esta apresenta uma 

suficiente regularidade, além de poder ser 

Neste mês conversamos com o professor 

Alessandro Bigueto. Mestre em filosofia, 

história e educação pela Universidade 

Estadual de Campinas (2006). Tem expe-

riência na área de Educação, filosofia e 

temas afins, com ênfase em Filosofia da 

Educação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: filosofia, ética, filosofia 

da educação, história da educação e tole-

rância religiosa. É autor de Eurípedes 

Barsanulfo, um educador de vanguarda 

na Primeira República (Editora Come-

nius), e coautor das obras Madre Teresa 

de Calcutá, a mulher que escolheu os po-

bres (Editora Comenius); Filosofia - cons-

truindo o pensar (Escala Educacional); e 

da coleção Jeitos de Crer e Todos os Jei-

tos de Crer (Editora Ática). 

  

Alessandro Cesar Bigheto  
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reproduzida dentro de determina-

das características, o que permiti-

ria que ela fosse estudada de for-

ma detalhada. O fenômeno mediú-

nico é a manifestação do espírito 

desencarnado ao homem em con-

dições particulares: o pensamento 

é um atributo do espírito, e atra-

vés dele, ele pode agir sobre a ma-

téria e transmitir seus pensamen-

tos aos outros homens, e portanto, 

impressionar os sentidos huma-

nos, revelando a sua própria exis-

tência. É certo que a elaboração 

científica do espiritismo depende 

da mediunidade como objeto a ser estuda-

do. Kardec acredita que a partir desse 

objeto, que pode ser considerado o dado 

da atividade de pesquisa, poderia se legi-

timar uma ciência de investigação e exa-

me da manifestação. No seu entender, a 

ciência espírita poderia prover a garantia 

de sua validade, ao demonstrar a causa 

que produziu o fenômeno espiritual e o 

motivo pelo qual aquele fenômeno se da-

va daquele modo.   

Outro ponto relevante nessa discussão é 

que Kardec apresenta na Gênese o espiri-

tismo como uma ciência, aberta a revi-

sões, anunciando ainda no século XIX a 

possível relatividade de algumas verdades 

aceitas por uma dada comunidade cientí-

fica. 

No caso da filosofia entende da mesma 

forma. Ele diz que a filosofia espírita não 

pode adotar o espírito de sistema, fecha-

do, dogmático.  Em geral, a filosofia não é 

vista pelos filósofos – chamemos assim – 

profissionais, como um conjunto de ideias 

que progridem.  Ao invés, temos na filoso-

fia sistemas de pensamento que se crista-

lizam no tempo, e se tornam objeto de 

estudo quase sacralizado – como acontece 

com muitas correntes que hoje são estu-

dadas nas Universidades de maneira fos-

silizada, sem possibilidade de desdobra-

mento e releitura. Essa não é a essência 

da filosofia, cujo vetor de busca perma-

nente da verdade não poderia permitir a 

chegada a nenhum porto seguro de dog-

matismo fechado, mas teria que estar 

sempre empenhada em buscar respostas e 

propor novas abordagens da realidade. 

Quando Kardec define o Espiritismo co-

mo uma filosofia sem o espírito de siste-

ma, salva-o dessa fossilização dogmática a 

que paradoxalmente a própria filosofia se 

presta muitas vezes.  

Uma outra questão digna de nota, é que o 

espiritismo, aceita e assume a revelação 

espiritual como ponto central dessa ciên-

cia e filosofia. O que torna essa discussão 

complexa. Tradicionalmente revelação é a 

manifestação de verdades ou de uma rea-

lidade de ordem superior aos homens. A 

concepção clássica desse termo sempre 

esteve ligada à figura de um iluminado ou 

revelador, possuidor da verdade suprema, 

cuja tarefa principal seria revelá-la aos 

homens a fim de esclarecê-los ou salvá-

los. A atitude fundamental do ser humano 

diante dessa forma de revelação consiste 

na aceitação reverente e passiva. O conhe-

cimento revelado assim seria um conjunto 

de verdades, às quais as pessoas chega-

ram, não com o auxílio de sua inteligência 

e da investigação, mas mediante uma 

manifestação divina e inquestionável. A 

principio isso é contrário a dinâmica e 

abertura da ciência e filosofia espírita 

apresentada por Kardec.  

No entanto, Kardec diz que os espíritos 

não são seres especiais, são homens e 

mulheres desencarnados e nós, vivos, 

somos Espíritos encarnados, portanto 

todos pertencemos à mesma natureza 

humana. Os Espíritos comunicantes são 

objeto da pesquisa científica feita pelo ser 

humano e ao mesmo tempo são revelado-

res de um mundo espiritual, antes desco-

nhecido em detalhes. Kardec entendeu, 

porém, que essa revelação feita pelos Es-

píritos é de ordem variada. Ele não só 

dessacraliza a revelação, como dessacrali-

za os Espíritos. Todos os espíritos revelam 

aspectos fundamentais do mundo espiri-

tual e até mesmo os mais apegados à vida 

terrena, apresentam pontos dignos de 

estudo. Nesse caso, os espíritos podem até 

se enganar ou enganar de forma proposi-

tal. Os Espíritos também são limitados em 

sua visão – seja pela sua subjetividade 

ainda inclinada às paixões humanas, seja 

pelos condicionamentos culturais e terre-

nos que ainda levam de sua existência 

última.  

Levando-se assim em consideração todos 

esses pontos mencionados, o de ser o es-

piritismo uma ciência aberta à reformula-

ção, uma filosofia que incorpora os dados 

dessa ciência, em sua busca ininterrupta 

de verdade e uma revelação dessacraliza-

da, sujeita a revisões e a novas descober-

tas.  

Jornal Crítica Espírita—O que você 

pensa do movimento espírita brasi-

leiro e mundial? 

Conheço muito pouco o movimento espí-

rita mundial, mas a minha percepção é 

que o que há em outros países é muito 
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tímido ainda, e na maioria das vezes ex-

portado por brasileiros que vivem fora 

dom país.  

Para discutir alguns aspectos do movi-

mento espírita no Brasil é preciso contex-

tualizá-lo. O espiritismo no Brasil se de-

senvolveu no seio de uma cultura predo-

minantemente católica, com uma tradição 

religiosa tradicional muito forte, com 

pouca tradição científica e filosófica. A 

nossa herança religiosa foi jesuítica, não 

se pode esquecer que durante quase três 

séculos dominou a nossa educação, for-

mando por assim dizer a nossa primeira 

mentalidade. A nossa cultura e a nossa 

mentalidade foram forjadas a partir do 

projeto da contra-reforma no Brasil. Uma 

mentalidade religiosa cujos traços essen-

ciais são: fé religiosa, conservadorismo e 

submissão. O que diz muito da alma bra-

sileira. No entanto, o espiritismo nasceu 

dentro do de uma outra herança,  a ilumi-

nista francesa. O espírito iluminista é de 

valorização da razão, do espírito científico 

livre, da investigação sistemática e crítica, 

da construção de uma sociedade justa e 

de uma política progressista. O contexto 

do espiritismo brasileiro é bem diferente 

do contexto do espiritismo francês. 

Assim, alguns dos problemas do espiritis-

mo brasileiro estão presentes na nossa 

cultura como um todo.  

Conservadorismo político e social, que 

está presente no assistencialismo destituí-

do de crítica praticado muitas vezes 

pelos espíritas. Procura-se ajudar os 

necessitados seguindo o espírito da 

tradicional caridade cristã, sem 

questionar as estruturas sociais 

injustas, os desvios políticos que 

contribuem para a miséria, 

ignorância e exploração. Não se 

busca atuar para mudar tal situação. 

Aliviar o sofrimento do outro é correto e 

justo, mas acima de tudo, deve-se ter a 

perspectiva de buscar um mundo mais 

justo e igualitário.  

Os centros espíritas dedicam mais tempo 

a assistência social ou espiritual ou mes-

mo estudando a doutrina do que em inici-

ativas de formar núcleos de cultura, in-

vestigação e pesquisa. Vale lembrar que, 

na sociedade de Estudos Espíritas de Pa-

ris o que se desenvolvia acima de tudo era 

investigação e pesquisa. Penso que as 

duas formas podem coexistir e são funda-

mentais. Mas a questão é que no Brasil 

temos majoritariamente a primeira for-

ma.          

Ausência de espírito crítico e de reflexão 

filosófica, conduzem a práticas assistenci-

alistas alienadas, a falta de pesquisa e 

debates em torno do espiritismo. Em ge-

ral, o movimento espírita brasileiro tem 

um traço muito forte de autoritarismo e 

elementos doutrinários pouco racionais. 

Mas num contexto, acrítico, onde não se 

discute, não se questiona  e se pesquisa, 

abre-se espaços para fanatismos, passivi-

dade religiosa e exercícios autoritários de 

poder. Mais uma vez lembremos a Socie-

dade de Estudos espíritas de Paris, lá tudo 

era discutido, questionado, analisado, 

investigado, pesquisado. Bem ao espírito 

de Kardec. Essa é a essência do espiritis-

mo, não podemos perder isso, sob 

pena de criarmos outra 

coisa que 

não 

seja 

mais 

espiri- tismo. 

Claro que não precisa-

mos copiar a Sociedade de Estudos 

Espíritas, podemos e devemos dar a con-

tribuição brasileira. Mas Kardec deve ser 

a medida.   

Ao mesmo, tempo foi no Brasil que tive-

mos um movimento filosófico, social e 

pedagógico poderoso ligado ao espiritis-

mo.  

Figuras como Eurípedes Barsanulfo, Be-

zerra de Meneses, Herculano Pires, Her-

nani Guimarães Andrade, apresentaram 

um espiritismo lúcido e lançaram semen-

tes renovadoras. E atualmente movimen-

tos como o da Pedagogia Espírita e a Liga 

dos Pesquisadores Espíritas. Esses sujei-

tos históricos e esses movimentos desen-

volvem um espiritismo filosófico, científi-

co e pedagógico.    

Vale ressaltar que na América Latina se 

desenvolveu um esclarecido pensamento 

social espírita, que pensou o espiritismo 

muito além do assistencialismo social. 

Entre eles, o venezuelano Manuel Portei-

ro, que escreveu Espiritismo Dialéctico, 

os argentinos Cosme Mariño e Humberto 

Mariotti, autores respectivamente de 

Concepto Espiritista del Socialismo e Pa-

rapsicologia e Materialismo Histórico, os 

brasileiros Eusínio Lavigne e Souza Pra-

do, de tendências stalinistas, com a obra 

Os Espíritas e as Questões Sociais, Jacob 

Holzmann Netto, que participou do Movi-

mento Universitário Espírita na década 

de 70 (depois abafado pela ditadura), com 

o livreto Espiritismo e Marxis-

mo e, o maior expoente da 

intelectualidade espírita no Bra-

sil, o jornalista e filósofo J. Her-

culano Pires, autor de Espiritismo 

Dialético e O Reino. Para esse grupo 

o Espiritismo tem um papel de lutar e 

militar por mudanças sociais que contri-

buam por um mundo mais justo e iguali-

tário.    

Esses são alguns exemplos, de que a tra-

dição do espiritismo francês do século 

XIX também se desenvolveu em nosso 

solo.     

Jornal Crítica Espírita—Várias ma-

térias do nosso jornal veem sendo 

contestadas por alguns espíritas 

por apresentarem crítica social (já 

nos chamaram de espiritismo socia-

lista, bolivariano, etc). O espiritis-

mo deve ser militante?  
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O espiritismo é essencialmente militante. 

Analisemos alguns pontos, Kardec era um 

educador preocupado com as questões 

sociais, que militava pela educação popu-

lar. Já aos 24 anos de idade, escreveu 

brilhante ensaio Proposta para a melhoria 

da Instrução Pública durante décadas deu 

cursos gratuitos, em sua própria casa, de 

química, matemática, astronomia, fisiolo-

gia, gramática… numa tentativa de demo-

cratizar o conhecimento.  

Manteve relações com os socialistas, pois 

em sua fase espírita, os cita constante-

mente, entre eles, Fourier, e Saint-Simon. 

Recentemente o pesquisador francês 

François Gaudin descobriu recentemente 

documentos ainda inéditos, revelando a 

parceria de Kardec com o amigo Maurice 

Lachâtre, conhecido socialista de ten-

dência anarquista e editor 

das obras de 

Marx, em fascí-

culos populares. 

Ambos tiveram 

um projeto econo-

micamente fracassa-

do da fundação de um 

banco popular, possi-

velmente nos moldes do 

que queriam os socialis-

tas e os anarquistas como 

Proudhon. 

O sucessor de Kardec, que 

liderou o movimento espírita 

francês até depois da Primeira 

Guerra Mundial, foi Léon Denis, 

um operário de Tours, autodida-

ta, amigo e companheiro de Jean 

Jaurès, socialista espiritualista. 

Denis escreveu a obra Socialismo e Espi-

ritismo, um clássico da literatura social 

espírita. Infelizmente o livro é pouco co-

nhecido do movimento espírita. Nesta 

obra, Denis relata seu profundo envolvi-

mento com o movimento operário fran-

cês, e sua militância por uma sociedade 

mais justa.  

Inclusive Leon Denis, diz que o socialismo 

e o espiritismo estão unidos, pois os dois 

defendem uma sociedade de justiça, de 

igualdade verdadeira e fraternidade. Os 

dois se preocupam em melhorar as condi-

ções materiais do ser humano. O espiritis-

mo pode contribuir com o socialismo com 

a prova da vida do espírito. Com isso, o 

socialismo pode reconhecer que a melho-

ra da vida material deve contribuir para a 

evolução da alma humana e para a educa-

ção do gênero humano.  Em seu livro so-

cialismo e espiritismo escreve: “Despertai, 

ó vós todos que deixais dormitar as vossas 

faculdades e as vossas forças latentes! 

Levantai-vos, e mãos à obra! Trabalhai, 

fecundai a terra, fazei ecoar na oficina o 

ruído cadenciado dos martelos e os silvos 

do vapor. Agitai-vos na colméia imensa. 

Vossa tarefa é grande e santa. Vosso tra-

balho é vida, é a glória, é a paz da Huma-

nidade. (...) Que de uma 

extremidade a 

outra do mun-

do, unidos na 

obra gigan-

tesca, cada 

um de 

nós se 

esforce, 

a fim 

de 

con-

tribuir para 

enriquecer o domínio mate-

rial, intelectual e moral da humanidade.”          

Outro exemplo é o brasileiro Herculano 

Pires. Sabemos que foi, ao mesmo tempo, 

um estudioso e um homem de ação. Não 

se identificava com os pensadores que 

possuem uma placidez diante das ques-

tões humanas e sociais; não se colocava à 

margem das pessoas comuns trancando-

se em seu gabinete produzindo teses. 

Herculano militou pela escola pública e 

laica, trabalhou por uma sociedade mais 

justa e fraterna, Escreveu muito, em jor-

nais e trabalhos de naturezas diversas, 

dentre os quais textos filosóficos, sociais, 

literários, poéticos, mas também foi um 

homem engajado nas lutas do seu tempo. 

No seu livro o Reino Herculano sustenta a 

validade social da mensagem espírita-

cristã de amor e justiça. “os fundamentos 

do Reino: Amor e Justiça.” O sentido exa-

to dessa frase para ele é: numa sociedade 

de verdadeiro Amor e Justiça, que é uma 

sociedade verdadeiramente espírita-

cristã, “os homens compreendem que são 

todos irmãos e que o Senhor só ficará 

contente quando todos os seus filhos par-

tilharem dos bens naturais. Nenhum pre-

tende conservar em suas mãos do que o 

necessário.” Herculano não aceita a máxi-

ma recorrente, de que as desigualdades 

sociais se dão pelas desigualdades de apti-

dões humanas. A desigualdade social ja-

mais pode ser legitimada pelas forças da 

natureza. Porque a desigualdade social é 

filha da injustiça dos homens, da explora-

ção e opressão, e portanto, é um mal soci-

al. Tal concepção permite concluirmos 

que a existência social humana é passível 

de discussão, indagação e transformação. 

Segundo ele, encontramos no cristianis-

mo e no exemplo de Jesus uma profunda 

crítica às opressões do mundo e aos pode-

rosos exploradores. Encontramos em 

Jesus o grito do justo e a libertação do 

oprimido.  O espírito cristão se encontra 

nos grandes anseios, idéias e lutas de 

transformação do homem e da sociedade. 

O nosso dever é arrancá-lo das explora-

ções religiosas dos igrejismos e da explo-

ração mercadológica do mundo para colo-

cá-lo nos corações humanos e na vida 

comunitária. Para Herculano esse é o 

verdadeiro amor e justiça cristã aplicada à 

sociedade. A batalha do cristão verdadei-

ro e do espírita deveria ser exatamente 

essa. O cristianismo, assim como espiri-

tismo verdadeiro, deve  viver na luta con-

tra o ódio, contra a guerra, contra a tira-

nia, contra a miséria e a ignorância, mili-

tando em defesa dos pequeninos, dos 

injustiçados, da liberdade, da igualdade, 

da paz e da felicidade universal.                 
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