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I.

A Codificação

as

e

Espírita

Na autodefinição dos grupos com que traba lhei a codificação de Allan Kardec ocupa um lugar central
Sua importância

pode ser percebida

que unifica o movimento

espírita

em vários planos:

1) ~

como tal, definindo-lhe

o
~

teiras e permitindo sua distinção de "outras formas de Espiritualismo". A frase IiO Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec" é dita em qualquer
sobre o Espiritismo;l
dade em discussões

2) Constitui

doutrinárias;

conversa

preliminar

a fonte última de autori

3) Nas diversas

sessões e a

tividades espíritas a sua leitura, estudo e comentário
ocupam um lugar relevante. Algumas vezes são o eixo em torno do
~ual se desenrola toda uma reunião. Outras vezes têm o caráter preparatório para a atividade que se seguirá.
A Codificação é um conjunto de cinco obras:
o Livro dos Espíritos, que aparece pela primeira vez em 1857
e contém o "núcleo e arcabouço geral da doutrina";
o
dos Médiuns, continuação do primeiro e que "pesquisa o
cesso das relações mediÚDicas, estabelecendo as leis e
ções do intercâmbio espiritual"; o Evangelho Segundo o

•

Livro
pro condi
Espi-

ritismo, que explicita o conteúdo moral da doutrina; o céu e
Inferno, que discute as "penas e gozos terrenos e futuros"
e A Gênese, os Milagres e as Predições, que "trata dos problemas genêsicos e da evolução física da terra".2
Allan Kardec é apenas o codificador

1.

2.

dessas

~ comum encontrar-se também, sobretudo na literatura sociológica, a denominação Kardecismo, termo geralmente em
pregado para distinguir o Espiritismo da Umbanda.
Adoto
a denominação Espiritismo por ser ela a preferida
pelos
grupos que pesquisei. Segundo um espírita o nome Karde
,
cismo "dá a ideia de uma seita, fundada por um homem
quando o Espiritismo não é isso".
Espíritos
No que segue, nas citações abrevio Livro dos
o
por LE, Livro dos Médiuns por LM e Evangelho Segundo
Espiritismo por ESE.
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do. ~ o fato da doutrina
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ter 51

tos, não sendo assim uma criação
aos olhos de seus adeptos.
menta a existência

trans=iL'~a
h

ana, o q e a

E, é a própria

dos Espíritos

e f

do tri a

e suas formas de c

a

ica

çao com esse mundo.
4

Com a Codificaçã0
uma nova era: a espírita3
cada no Velho Testamento
vo Testamento.

Essas

correspondentes

sucessivas

desenvolvimento"

para entrar

pois os homens

tã, o Espiritismo

dos tempos,

O ideal de pureza
do anticlericalismo
distinção

torná-la

e simplicidade

conhecimento
relações

exato

verdades

não alcançaram

em
de

permane

ainda

-

toda

judaico-cris

é

-a

aceitável"

.

pode ser percebido
espíritas,

(o ceremonial,

no marca

baseados

as

na

prescrlçoes

(o ato de consciência,

e na valorização

se apresenta

a "pureza

sua mensagem

"racionalmente

sua vez, um dos pontos mais enfatizados

zão, a negação

como

numa fase superior

muitas

e antiritualismo

materiais)

essa religião

"no momento

e de outro ajustar

e culto interno

ou interesses

o

Deste modo, em-

aSSlm na tradição

entre culto externo

de adoração)

no

são vistas

teria vindo de um lado recuperar

do cristianismo

modernidade

codifi

espiritual.
Situando-se

primitiva"

mundo

codificada

do homem.

(LE, Introdução),

cem ainda ocultas
sua maturidade

revelações

tenha sido revelado

se preparava

no

pela era judaica,

e pela era cristã,

a fases evolutivas

bora o Espiritismo
que o mundo

precedida

inaugura-se

sem medo
5
do segundo.
Por

na maneira

a valorização

do sobrenatural

e do mágico.

das leis que regem o universo

com o mundo corpóreo,

pela qual

do ideal da

ra-

Nela busca-se
espiritual

leis tão imutáveis

"o

e suas

quanto

as

3.

O Livro dos Espíritos é todo em forma de perguntas, feitas por Kardec, e respostas dadas pelos Espíritos em se~
sões mediúnicas. Os demais são escritos ~or Kardec a Ear
tir de comunicações dos espíritos e contem
transcriçoes
de trechos destas.

4.

A Codificação é vista corno o culminar de uma "invasão es
piritual organizada" expressa nos fenômenos dos
ruídos
espontâneos, das médius irmãs Foz, das mesas girantes que
em Paris despertaram a atenção de Kardec. Lá descobre-se
que o movimento dos objetos era o produto de urna
força
inteligente que revelou-se corno um Espírito e indicou
a
maneira mais conveniente de ser consultado: adaptando-se
um lápis a uma prancheta,olápis escreveriapor si mesmoOE,p.32)
Ver Arnorim, Deolindo - O Espiritismo e as DoutrinãS Espi
ritualistas, p. 174.

5.

e

(ESE, p.

).

Parece bastan e e ide.te ~ e a
o Espiritismo reune e costura elementos de 'fere es
ções de pensamento. No reconhecimento e reinterpret~çã
Evangelho e da figura de Cristo situa-se na tradição re "g
sa cristã. Na valorização do ideal da Razão, das noções
e e
volução e progresso aproxima-se dos grandes esquemas filos-ficos do século XIX tais como o Positivismo e o Evolucionismo. Dialoga-se aí também, reconhecendo-se influências e divergências

com Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Descartes, Spinozza, Bergson etc ... 6 O Espiritismo inscreve-se a~
sim decisivamente

na tradição

tal. Todavia combinam-se
grandes religiões
do hinduísmo.

religiosa

e filosófica

ociden-

aí algumas das noções clássicas

orientais

como as de reencarnação

E o Espiritismo

propõe-se

das

e

karma

como propõe-se

como

uma grande síntese.
Diante de um sistema de pensamento
composto e complexo

interessa

tos ganham em seu interior,
qual a sua lógica própria.

11. Deus, Espírito

tão

saber que sentido esses elemen

que novas noçoes se acrescentam,

e Matéria,

Mundo Invisível

e Mundo

Visível
O Dogma primeiro

é o da existência

de

Deus, o princípio de todas as coisas, o criador
onipotente
do universo a partir do nada. A partir dessa mesma origem
o
universo, tal como o Espiritismo
dois elementos básicos: espírito

o concebe, compõe-se
de
e matéria. Essa dualidade é

um dos pilares desse sistema. A relação entre esses termos
que se desdobra permanentemente,
mica.
À

oposição

é o que estabelece

entre princípio

,

sua dinâ

material/prin-

cípio espiritual, corresponde aquela entre seres materiais /
seres imateriais e de maneira mais abrangente a oposição entre Mundo Visível/Mundo Invisível. Este último é "eterno
e
preexistente a tudo, e o primeiro "secundário, poderia dei 6.

Alguns desses personagens muitas vezes sao autores de co
municações recebidas por Kardec.

xaz

es~ír:~a

do

ou inivisíve
cionamento

di

ensa

exisTêr.C:~

ê

desse sistema os dois te

Sua relação

funda o mundo

mos e é central
mundo visível

opõe-se

ao mundo

bando e conferindo

invisível,

V1. d'e o un1verso

Em outro plano os dois
q e

invisí-

do Mundo

Invisí

não como abstrações,

limitados

e circunscritos"

peciliar

mas

(LM,p.6S).

o pensamento,

a inte

Sua vida teve um começo mas nao terá um fim: foram

por Deus simples

percorrerá

e ignorantes

à

uma trajetória

perfeição.

só deus")3

cançarão

e que representa

na perfeição.

percorrer,

do espírito.

ma análise

do cosmos,

("porque

a possibilidade

estabelece

com o Mundo

espíritos,

no cumprimento

Visível

de uma

limites

que o Mundo

nas sucessivas

pode ocorrer

dos quais a Terra é apenas

temporariamente

lia forma humana

absoluto

quando

al-

igualdade
da

e em últiEspíritos

encarnaçõesdos

em vários

"glo-

espíritos

material

os espíritos

perecí-

têm corpos

para agir sobre ela e em todos

com algumas

orgânicas

dos

na

ponto

e imóveis

um. Os

de um envólucro

vel, o corpo. Em todos os mundos
da matéria

"ponto

de sua missão.

A encarnaçao

as modificações

infinito

O motor dessa trajetória,

é a relação

um

e um

que todos um dia, não importa

trajetória

pois precisam

da simplicida-

entre os espíritos

Esses são os dois pontos

bos habitados",

Cada espírito

que evolui

básica

mais relativoll

absoluto

revestem-se

perfeição.

e no caminho que deverão

final, o "infinito

e a cada um doi atri -

Há um ponto inicial,

zero" no qual há uma igualdade
imperfeição

à

para conduzi-los

portanto

de e ignorância

diferenças

e detalhes

exigi das pelo meio em que se

que viver é a mesma em todos os globos"
7.

o mundo

componentes

entendidos

têm como atributo

buída uma missão

mundos

A relação

.
7
e sua tota11dade.

"como seres definidos,

criados

e g

ao mesmo tempo um dos termos no qual se di

vel sao os Espíritos,

ligência.

transcendendo,

hierárquica,

Os principais

Os Espíritos

i s

p01S os pr

ao mundo visível.

é assim de oposição

vel representando

de ambos.

o mundo invisível
sentido

se. c

5

ovime to ta

são opostos.

dos complementam-se,
estabelecem

e seu

para a compreensão

que os caracterizam

•.

-=. -::

:: _

,
os
e
tem

(LM, p. 70).

Sobre o conceito de oposição hierárquica
une théorie de l'hierarchie".

ver Dumont "Vers
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também alma. Alma e cor
es~a
~._C
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.
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8
rla , o perlsplrlto.
Este co~poe-se
mais grosseira

que a morte

destrói,

outra, mais sutil que o espírito
como o veremos

mais adiante,

preensao

das mediações

dualismo

espírita

5

ce ~~as ?~es

libert~.do

conserva.

o elemento

relativo.

sagens entre eles, quer do desencarne
ne (o nascimento)
nicações

nas sucessivas

(ostensivas

dos e os espíritos

encarnações,

são portanto

transcendente

dupla,

desencarna

e a

Através

ritos,

básica

são corpo e aI

do visível

alma ao encerrar

rla do espírito

se hierarquiza,
basicamente

ões,9 o Espiritismo
da criação
potente?

os espí
O Mu~

de realização

da trajetó-

da desigualdade.
o Mundo

A pa~

Invisível

se configura

como

e evolutivo.

da Desigualdade

Como a quase universalidade

das

vê-se diante

de dar conta

da imperfeição
de um mundo

A resposta

como o mo

se diferenciam.

e com ele todo o universo

hierárquico

pensada

do espírito,

que nele se produz,

111. O Desenvolvimento

do problema

iguais,

é o lugar de produção

tir da diferenciação

o instrumen

que nele se encarna.

do progresso

como lugar privilegiado

em

cada qual sua particu-

da encarnação,

ideal e originariamente

espécie

o lugar compósito

torna-se

de ação da inteligência

tor e possibilidade

as-

e no reencar

se num corpo, e o corpo com seus órgãos torna-se
to material

das

quer nas co

ser individual,

se fundem mantendo

O espírito

laridade.

a

encarnados.

e espírito.

que os dois mundos

e

imprimi d

(a morte)

e

para a

É o operador

em geral têm assim uma natureza

ma, matéria

central

ou não) entre os espíritos

Cada homem,
humana

-

O per's~íri~

entre os dois mundos,

um caráter

es~:~~~-

da necessidade

do mundo.

imperfeito

espírita

Como conciliar

religia

idéia

por um Deus perfeito

e onl

a essa questão,

apelando

para a

8.

As definições de perispírito encontram-se basicamente no
Livro dos Médiuns, cuja tese central é a da
existência
desse elemento.

9.

Ver Weber, Max, "O Problema
de Ia Religión.

da Teodicéiaii

in

Sociologia

"razão e o bo +seris
do-poderoso

cri

-

Bem e o Mal, e porque

-

-

a raz es

a

st as

sim o sejam.

Todos os espíritos
simples

e ignorantes

Há urna igualdade
simplicidade

e com urna mesma trajetória

dupla entre os espíritos:

e ignorância

2) substancial,

foram cria

esses atributos

erc rre
a

.a

do ponto zero de sua trajetórOa,

principal

a inteligência

que dotam o espírito

por sua vez constitui

a

1) posicio

são seres de urna mesma natureza

têm corno atributo

s

o espírito

e

e como

ta

e a vontade.

a

de livre-arbítrio,o

qua

corno urna individualidade

mo-

ral.
Contudo,
a partir

essa igualdade

da qual desenvolve-se

os espíritos
percurso

tenham

à

urna desigualdade:

tos tivessem

o mérito,

à

missão

nos designíos

dele diferenciar-se-ão

existente

-

(LE, p. 102). De ou

é necessária

que lhes cabe nos diferentes

de Deus com vistas

,

não teriam o merecimento

dessa perfeição"

tro lado, "a desigualdade

cada

sem a luta? Se todos os espíri

sido criados perfeitos

para gozar os benefícios

nalidade,

embora todos

frente um mesmo alvo a alcançar,

será único. Nele e a partir

pois "onde estaria

é apenas urna base

a harmonia

a sua persograus

está

do universo"

(ibi

dem) •

Combinam-se
dois valores
o espírito

aparentemente

possui

os

à

urna mis~

esses necessári

entre livre-arbítrio

que tem como atributo

e a vontade,

violáveis

a ele é atribuída

do universo.

tula um indivíduo

determinismo

Ao mesmo tempo que

alvo e percurso

Essa tensão

gência

proposições

vê-se diante de um caminho pré-deteE

Há um alvo a atingir,

harmonia

diferentes

contraditórios.

livre-arbítrio,

sao, ou seja, o espírito
minado.

nessas

tornando-o

responsável

- que pensa o universo

e imutáveis

fundamental

-que po~
a inteli-

por seus atos -

e

como regido por leis in -

- pode ser identificado

como um dos pr~

blemas

ao qual grande parte da filosofia ocidental
procura
10
responder.
Ela constitui-se a meu ver em um dos pontos no10.

Ver a esse respeito Bernard Borofsky, "Free Will and Determinism" in ...que traça a história dessa tensão na filosofia ocidental desde os estóicos passando por
Santo
Agostinho e São Tomás de Aquino, até Hume e mais recente
mente Campbell e Bradley.

dais
cas pelas q ais e a se

:-Jo.:.~.

~S~~

Como explicar

.., .
plrltos

...
orlglnarlamente

se diferenciam?

o

a

o

..
19uals

e dotados

de livre - ar~~_L'L-L~

Por que alguns

espíritos

escolhem

o.

e

tros não?
A imperfeição
tência
te.

"t:

do Mal, visto em última
a grande

procuram

ã

tentação,

as influências?

envolvêlo

outros

e domá-Ia

Esse ponto constitui-se

primeiro

momento,

tira conclusões.

porque

o espírito

errado,

aprende

Com a capacidade

Espírita

t:

de urna escala

evolutivao

a que as

compara

começa a discernir

e
o

o Bem e o Mal,

é

intelectual,
a-

optar pelo mal: "está bem,

tá

o Espírito

a razão pela qual as gradações

identificado

(inferior)

é a

ao Bem e ao Puro,e

numa gradação

as noçoes

de Progresso

A terceira

a propensão

de, eles não têm senso moral,

que vai do

mais

e Evolução

os Espíritos

estão

ordem é a dos espíri

são a predominância

da

para o mal (na verda -

nós é que temos e assim

dizia a expositora

d!

desmaterializado.

Suas características

sobre o espírito,

classificamos",

ordens

ao Mal e ao Impuro. Os Espíritos

em tres ordenso

tos imperfeitos.

em

dessa classificação

Na Escala Espírita,
distribuídos

seres de u-

subdividindo-se

identificado

ao totalmente

111. A Escala Espírita,

os Espíritos,

O princípio

ferenciarn-se em seu interior

matéria

doutri-

pode

diferenciam-se,

entre o espiritual,

o material,

material

não?

a surgir".

ma mesma natureza

oposição

todos

sobre ele.Num

do desenvolvimento

da vontade

-que

se

observa,

a distinguir

Desta maneira,

•

versava

de discernir,

mas eu quero assimo

começaram

imperfeitos

Uma das conferências

Num segundo momento

do atributo

De onde co

uns cedem e outros

recém-criado

a moral que chega na esteira
través

origi

em tema de debate e reflexão

de Cultura

que é certo e errado,
da razão.

resistiram".

(LE, po 103). Porém,

nária por parte dos espíritas.
sisti no Instituto

do pecado

es

Foi o que se quis repre -

(000)

possibilidades

na exis -

como constitutivo

"Dos espíritos

sentar na figura de Satanás
têm as mesmas

análise

figura da queda do homem,

nal: uns cederam
tudo vieram

do mundo repousa

do Curso de Iniciação

os
Es-

jetos. ES~2
encarnados
norantes

~~

5

inc i am-se a -

e inconsequentes;

ber mais do que sabem;

3)

e tendem

Batedores

e Perturbadores,
na verdade

que produzem

ordem. A segunda

("sem vaidade

nenhuma

traços

de sua existência

quando

desencarnados.

subdivide-se

e saber limitados,

arraiais

intelectual

tes que podem julgar com precisão
os Superiores,

dotados

sao do progresso.

A Primeira

que já não têm influência
de intelectual

-a

e nos hábitos
em: 1) Benévo-

chamam

de

aqu!:.
Preto

3) os Pruden

e as coisas;

sabedoria

e bondade,

no desempenho

alguma da matéria.

4)

e en

de uma mis

Ordem é a dos Espíritos

e moral é absoluta

se

2) os Sábios, que pro -

os homens

carnam na Terra somente por exqeção

ainda

("por exemplo,

que moral;

de ciência,

estar aq "

cujo progresso

espiritualistas

Velho "dizia ainda esta expositora);

so re

conservam

na linguagem

dá mais no sentido moral que intelectual

gridem mais no sentido

do espírito

Estes espíritos

corpórea

e

ordem é a dos Espír" -

todos nós podemos

Esta ordem

de bondade

físic s

que inclui es ~ i-

pelo predomínio

"dizia a mesma expositorali).

les que em outros

s às c

efeitos

uma classe paralela

tos Bons. Caracterizam-se

los, dotados

eutros a ega

s

tanto para o Bem como para o Ma

tos de toda terceira

a matéria

-sâb:

s ~se

4) os

te mundo,

constituem

5

Puros,

Sua superiorida

e não estão mais

sujeitos

encarnaçao.
A Escala Espírita

trajetória

evolutiva

do espírito

ambíguo.

Nó início encontra-se

norância

mas o mais material

permite

num sentido

a releitura
unívoco

e

não mais a simplicidade

e inferior.

Funciona

da
nao

e ig-

aqui um m!:.

canismo semelhante àquele do evolucionismo nas ciências soc!
ais.ll
Nas ciências sociais, penso particularmente
na antr~
pologia

de fins do século XIX, o postulado

do gênero humano
ças históricas,
vos a diferentes

permite
culturais
momentos

pensar

e reduzir

e sociais

da unidade

básica

todas as diferen

encontradas

de uma mesma História,

-

entre os poa do Homem,

11. A relação entre a noção de evolução tal como usada
pelo
Espiritismo e por outros pensadores é explicitamente reconhecida. Em outra aula do curso de Iniciação Espírita,
a expositora dizia: "Darwin e Kardec foram contemporâneos, Darwin percebeu que as espécies sempre melhoram, que
do lobo che~a-se ao pastor alemão, do macaco ao homem
,
mas parou alo Kardec foi mais longe descobrindo que a evolução da eSRécie humana se dá por~ue o espírito progri
de e o perispírito influencia a materia"
-

co

.. .c

vo mais s

ser.ra.cc
es e

ção ocidental.

encorrrx

o Espiri-~s

,a

lução de uma individualidade

cós

ca,

do Progresso

(em moral e conhecimento)

simplicidade

e ignorância

ponto infinito

-e
de

ou materialidade

mais relativo,

to e moral plenos.

e a
.. s....
e
-..,
.."..,..,.
T">' .•..1 •.•••

e . feri

de espiritualidade,

No entanto

forja-se

aqui também

sitivo capaz de dar conta das mais diversas
renças

reduzindo-as

a momentos

co
um

s_

ordens de dife -

da trajetória

espiritual.

e-

jamos.

o
to parte do Mundo

Invisível

no moral e o plano
der) são pensados
mos perceber

Mundo Visível,

social

der ser pensada

são a princípio

Jesus carpinteiro".

Nessa relação,

(da distribuição

à

ordens

distintos,

enquan
o plae

da hierarquia
de valores,12

afinal

"Herodes

Deste modo, a riqueza

rência

a uma provaçao

econômica.

os doi~

era rei

e posições

desigualdade

baseia-se

de man-

e determinismo,

atributo

essencial

sua individualidade
bilitar

..

ca a hierarquia

distinção

a questão

entre o Mundo Visí

da tensão

a

entre livre -

temos de um lado o livre-arbítrio,

do espírito.
moral,

a diferenciação

cor-

é o fato de que no Mundo Invisível
exclusivamente na moral.13

Retomando
arbítrio

e

por vezes mais séria do que a ca-

E, a grande

vel e o Mundo Invisível

e p~

espiri

do em geral podem ser o início da queda de um espírito,
respondendo

po-

vezes possa-

social de riqueza

duplicação

outras

de riqueza

Embora muitas

hierarquia

como simples

tual, o moral recobrindo
planos

duplica-o.

como distintos.

a tendência

o mundo dos homens,

f ele que funda teoricamente

e, ao mesmo tempoj

que, por possi

entre essas individualidades,

e desigualdade

do mundo.

expli-

De outro, há a evo-

12. Os exemplos abundam nas analogias através das quais
os
espíritas pensam as relações entre espíritos superiores
e inferiores. Nelas opõem-se governantes e governados,ha
bitantes do subúrbio a habitantes do centro, patrão e em
pregado, colonizador
e colonizado. Ver p. ex. LE,p.167~
13. "As diferentes ordens de Espíritos estabelecem entre
si
uma hierarquia de poderes, relações de subordinação e au
toridade muito grandes ...têm uns sobre os outros a autoridade relativa a sua superioridade e a exercem por meio
de uma ascendência moral irresistível. Estabelece-se uma
hierarquia de ordem moral, que é a superioridade real(.•.)
Os da mesma ordem se reunem por uma espécie de afinidade
e formam grupos ou famílias de Espíritos, unidos
pela
simpatia, e pelos propósitos, os bons pelo desejo de fazer o bem; os maus pelo desejo de fazer o mal, pela ver-

ça

e

dualidade

e~
-

Desse modo, o mundo

erár ~~

do livre-arbítrio
espírito.

ge
e e

Deus cria espíritos

os espíritos

permane

passam,

é

demais.

E mais,

justiça

do mundo.

situacional,

essa hierarquia

e evolução.

sao em si mesmos

atributos

ou melhor

vre-arbítrio,
rl0res,pois

só o alcançaremos

dela os espíritos

cessivas

encarnações

formos espíritos

ao compromisso,

lisupe-

ao amadure

de dois

anos

ou ainda "Deus pode imo que

lhe

é o lugar privilegiado

o Mundo Visível

e o Mundo Invisível.

se diferenciam,

realizam

da rela-

e através

sua trajetória

cósmica.

das su Esta no

à de evolução, permite pensar o mundo desigual

ção, associada

como essencialmente

de transforma-se

em bases justas.

de peito,

para a realização

"Os Espíritos

mas como dispõem

çam-na num tempo mais ou menos
ança hotentote,

justo. Com ela a desigualda-

numa longa caminhada

lei do Progresso,

ceus, faremos

acord

o Karma

A partir

à

de

(LE, p. 143).

çao entre os dois mundos,

ma igualdade

à

Desenvol-

"nós não temos o nosso

não está apto a compreender

A encarnaçao

e imperfeito

o

e individualidade

Não se deixa uma criança

do Espírito

IV. A Reencarnação,

da des·-

do espírito.

quando

ele está condicionado

seria mais proveitosol1

a

é a subordinação

lenta e gradualmente

em casa com a janela aberta",

por quanto

a ordew e

ao desenvolvimento

incompletos

do espírito:

cimento para geri-Ia.
sozinha

à posiç~

o que assegura

Livre-arbítrio

adquirem-se

com o grau evolutivo

e e

e com ele a noção de individualidade

lei do progresso

vem-se,

a

de cada

relativa

uma solução para essa tensão

livre-arbítrio

_ es_a a

per anente

e na qual a identidade

No que se refere

próprio

te e te.

então numa estrutura

em parte uma identidade

gualdade,

é

a um só teBpO exp i a e ger~

rita constitui-se

é

c--::>

submetidos

de livre-arbítrio

longo" ou "Se tomarmos

e a educarmos

dela um Laplace

estão

de u-

alcanuma cri.

nos mais renomados

ou um Newton

(... )? Temos

li
que

ganha de suas faltas (•.. ) Os bons vão a toda parte, e é
preciso que assim seja para gue possam exercer sua influencia sobre os maus. As regioes habitadas pelos bons
sao
interditas aos imperfeitos (... )" LE, p. 168.

a

~e a5

ir

e

;0--:

Deus assim as cri
com a sua justiça e se
cessão

de existências

plicará

am r...

t~

anteriores

(•.. ) Com a pluralidade

5

e progressi

as e
a

das existências,

e~~.ó,~~~~

à mais rigorosa

de que vemos nada tem de contrário

e

a

(LE, pp. 144/145) •
•
No entanto,
çao é possibilidade
da ao karma,

à

melha-se
percebido
Nenhum

ao mesmo tempo que a reencarna

de progresso

e evolução,

ou "lei da causalidade

corno um cosmos

fato significativo

gundo o Espiritismo,

sem lacunas

pode ser interpretada

te do Mérito

individual.

Contudo

entre a individualidade
que na sua trajetória

tino e a individualidade
menor",

o produto

de suas muitas

se apagam.

de renovada

vidas passadas,

o espírito

bem ou mal, ganhar ou perder

C10

do livre-arbítrio,

uma intervenção
blemas

trans des

pode ser visto

como

cada vida é

Diante

encarnado

também

das vidas ante

do passado,
torna-se

preser

-

oportunida-

das provações
pode sempre

escolhisair-se

pontos.

cada encarnação
porque

-

o lugar do so

cada vida é possibilidaé vista como passível

de

"nem todos os pro -

nem tudo é passadoli

e as Doutrinas

para o exercí

é também

por parte dos indivíduos:

do, O Espiritismo

a

o "eu

as lembranças

que a existência

são irremovíveis,

também

encarnado,

espaço privilegiado

cial e do outro. ~ exatamente
de de reabilitação

ela é

o espírito

o espírito

e cada encarnação

Enquanto

um

cria seu próprio

encarnado

para seu exercício.

das e determinadas

coisas corno

desse ponto é central

Com esse "esquecimento

va-se o livre-arbítrio

por e-

o chamam.

nova e única. Em cada existência
riores

os

única e exclusivamen-

evolutiva

Se o espírito

•.

colhe

A loucura,

karmico,

cósmica,

terrena,

como os espíritas

•

ao mesmo tempo que ca-

que dependerá

Para a compreensão

cendente

éticas

como uma dívida a ser sal

é regi da pelo mecanismo
de renovaçao

o espírito

passado.

urna paralisia

oportunidade

distinção

de retribuições

entre outras

dada por algum crime cometido.
da encarnação

O mundo é aqui també

em cada encarnação

"tempo de suspensão",

Esta noção ass~

do ponto de vista ético se perde.S~

frutos bons ou maus de seu próprio
xemplo,

ela está sub e .

cósmica".

noção de karma do hinduísmo.

-

(Amorim,

Espiritualistas,

Deolin-

p. 80).

A-

poia-se

~;~=:ac

nesse ponto a

levância

da ação do próprio

ma "religião

Espiritis~

do homem no mundo",

mos como poderia

~ce~
~~e se

pois

haver progresso,

'se

d s.

evolução?"

s ~

(frase

e

f'o rrnant;e ) •

l

v.

O Perispírito
Vísivel

e o Fluído Universal.

e Mundo

se permanentemente:

Invisível

e Mundo Visível

"Os Espíritos

permanentemente

tamos em contato"
xos básicos:

que cada espírito
das sucessivas
relações

os espaços

particular

encarnações;

do, e os outros espíritos.

até o infi

que se refere

seguem dois

ei-

aos momentos

em

passa de um mundo a outro através
b) outro sincrônico

que se estabelecem

da

ao nosso redor e com eles es-

(LM, p. 40). Essas relações

a) um diacrônico,

sobre

são uma das potências

Estão em toda parte, povoam

to, há espíritos

relacionam

agem constantemente

físico e sobre o mundo moral,

natureza.

entre

Invisível
Mundo

mundo

As Relações

entre cada homem,
Nessas

passagens

que regula

espírito

as

encarn~

e comunicações

en-

tre os dois mundos ,.o perispíri to e em menor grau o fluído uni
versal

são os elementos

mediadores.

O fluído universal
cie de veículo,

é definido

sobre o qual o perispírito

sobre o ar para obter certos efeitos"
ria o princípio
retira

to encarnado

semimaterial

é o perispírito

ria ao espírito.

Portanto

pre seu perispírito,
através

rior. Quando

encarnado

espírito

é através

que o

à

espírito
No espíri

alma, a maté-

ou não o espírito

tem sem-

de todas suas sensações

do qual sua vontade

age diretamente

to é ainda "matéria

o que une o corpo

encarnado

do corpo, quando

forma decalcada

(LM, p. 71), ele encerra

de seu perispírito.

o intermediário

o instrumento
os órgãos

age como nós agimos

da vida. f do fluído universal

o envoltório

como "uma espé

se transmite

dele que o espírito

desencarnado

é através

sobre o fluído universal.

ao exte

age sobre

dele que

à

vontade

o

O perispíri

sutil" que embora tenha na encarnação

no corpo, molda-se

,

sua

do Espírito.

A) O Eixo Diacrônico
O perispírito
gem do Espírito
experiências

explica

e possibilita

de um mundo ao outro. Através

encarnatórias

se imprimem

a passa-

dele as diversas

e se gravam no Espíri

-

o. E e é
construção

di"

dessa

e

A morte so e

orte, fO a

ef"

to de vista do corpo cujas forças se exaure
mais grosseira

e material

do perispírito

• Co

a

a

se disso ve,

eS_~~7a,n

do o laço que unia corpo e alma. A alma volta a ser es

é

Essa passagem
•

para o Espírito

uma transformação.

dos laços que o unem ao corpo se dá de maneira
lenta, é a "perturbação
cia e a menor ou maior
de elevação
pírito

compreendendo

é

rito errante,

com que ocorre

antecipadamente

puros ou superiores).

grau de evolução
provações

ou o espírito

por que passará

passageiro

Nesse estado,
escolhe

que ocorrerá

obedece

tos geralmente

pressentem

a transformação

po começa no momento
to. A gestação,
período
riores

mento,

que é um processo

de perturbação.

se apagam

ã

tamente

da concepção

medida

vida encarnada.

ou

O momento

contudo

em

os espíri-

O Espírito

enfrenta

sua união com um novo corno nascimen

é também

de materialização,

das existências

do espírito

ante-

desenvolvem-se

len

a usar o seu novo instru

-

o corpo.
De um lado temos o espírito

carnaçao,
pírito

A re-

mais cedo

e só se completa

em que ela aprende

um espí-

as

As lembranças

e as faculdades

na qual o es-

ou Deus determina

divinos,

inverso,

qua

do

sua proximidade.

no sentido

com a

dependendo

de avançar.

aos desígnios

o es-

(exceto para os

da vida espírita,

mais tarde todos sentem necessidade

do gra

por exemplo,

ele torna-se

em sua próxima

é uma necessidade

encarnação

depende

a passagem,

por outros espíritos,

estado essencialmente

da experiê

a experiência

Efetuada

r"n~11~

mais ou

A intensidade

(com o espiritismo,

sofre menos).

assistido

Espíritos

lentidão

do espírito

se defrontará
pírito

espírita".

A

esquece

funciona

o seu passado.

como "um molde

se o nosso organismo
atitudes

físico,

é o registro

modo ao nível da matéria,
concretas

Porém nessa nova vida o peri~

do corpo". Tudo a que submetes-

desde as mais variadas

até todos os tipos de "vícios"

perispírito

de todas as vidas pretéritas.
o corpo, e ao nível das

em que nasce,

vida) encontra-se
o esquecimento

as relações

o determinismo

do passado

emoções

nele se inscrevem.

em que este corpo se verá envolvido

za, a família

que, na nova en-

do karma.

O

Deste
situações

(riqueza,

que travará

e

pobre-

durante

a

Simultaneamente,com

(tanto esquecimento

de suas

outras

vidas como de suas vidas em estado de espírito

errante)

va-se um espaço

aí a possibili-

de indeterminação.

dade do exercício

do livre-arbítrio.

Localiza-se
A maneira

preser

pela qual o es-

que

e a se

esforço,

.sere~,

~-_~c=e

de sua vo ta-e.

Como tudo o mais nesse
to encontra-se

também

à lei da evo

submetido

dade é mais sútil ou mais grosseira
ção individual

•

registro

e a natureza

das múltiplas

mento decisivo
te elevados,

inteligência,

da matéria

permite

determina

é

Nos espíritos

mora

e-

com que estes se vejam log

e livre-arbítrio

Nos espíritos

E~~",~·n·r~

de cada espírito

que o corpo representa.

a vontade

mais livremente.

o gra

do mundo em que habita.

de sua hierarquização.

livres dos obstáculos

çao:

conforme

encarnações

sua sutileza

e s

l

podem

inferiores~

a persistência

Nesse caso,

a

manifestar-se

a sua

das ilusões

proximidade
da vida terre

na.

o
livre manifestação

corpo,

do espírito

sária de sua evolução.
pírito

a matéria

e por outro contingência

~ através

se prova, realiza

é por um lado obstáculo

dele, na encarnação

sua marcha

a

neces

que o es

ascendente.

B) O Eixo Sincrônico
Todo ser humano
é potencialmente

um médium.

permanentemente

cercado

ele se relaciona
sa mediunidade

enquanto

Todo homem

Contudo,

que cada homem possui

Esta última é o canal da comunicação
ta. Há mediunidade
da questão
empresta

adiantar

de um espírito.
vidade",

sem que seu espír{to

tá ocorrendo,

distinguir

des-

ostensiva.

propriamente

di

à parte. De maneira muito ge-

material,

Na terminologia

com

tipos e a complexidade

que, na comunicação

seu instrumento

está

que

a mediunidade
espírita

encarnado,

ou nao

invisível

pode-se

dos mais diferentes

requer uma discussão

ral, pode-se

sabendo-o

por uma população

e comunica.

espírito

espírita,

o corpo, para a

espírita,

o médium

perca a "consciência"

o que não significa

que o médium

o

médium

-

expressao
"dá passido que e~

necessariamen-

te se lembre do que aconteceu.

A outra forma de comunicação
tível,

difusa e cotidiana.

lecem com os homens
le, os espíritos

A relação

se dá através

cotidianizam-se,

da ordem das coisas,

constituem-na

é mais imperceE

que os espíritos

do pensamento.
tornam-se

estabe-

Através

parte

e simultaneamente

de-

integrante
a expli-

c

.•

a

arc...:ã~

es íri o
de ajudá-Io
traímos

~= ca

a progredi_.

espíritos

os espíritos

simpátic

imperfeitos

a

s

~t~

á ~c s a
eo

que se ligam ao

do Bem. (LE, p. 234) Sua açao se dá de maneira
que se faz pelo seu concurso
••

Assim,

por exemplo,

parece

dar-se por acaso,

nos parece

promoverão

de determinação

refere

à

atuação

impulsos

e um espaço

do espírito

humano

tanto de maneira
dos limites

inteirame

e

o encontro

a

de duas pessoas

conserva

e

encarnado.

da individualidade

se

aqui também
no q ese

Há a idéia de uma 1 que influi sobre

até certo ponto apenas.
aguda e problemática

se-

sempre o

de indeterminação

dosada por parte do espírito,

pensamento

re

(LE, p. 235). Pode-se perceber

espaço

tervenção

s

de tal modo que o homem j 19and

guir apenas os seus próprios
livre-arbítrio"

s

a

Define-se

a questão

do espírito

aí entre-

da

definição

encarnado,

isto é,

do homem.

VI. Algumas

Conclusões

Qual
" " "
no Esp1r1t1smo?

é

finalmente

Os estudos

o lugar da individualidade
~
13 f or
de Dumont sob re o h"1n dU1smo

necem a meu ver um ponto de comparação
algumas

plexa,

pistas para uma reflexão

produtora

é

de inúmeros

movimentos

cujas invenções

sorvidas.

Tal fato demonstra

entre todas as tendências:
casta, a instituição
entende-se

a existência

maior e englobante.

com-

em grande medida
de um fundo

a seita só sobrevive
o princípio

se acata

a

da hierarquia.

um sistema no qual cada elemento
que estabelece

que ocupa ao interior
O mundo da casta

é

de uma

ab-

comum

da índia, em sua essência

xiste e ganha sentido pela relação
ma1S, pela posição

extremamente

e seitas em algum grau

seriam contudo

A casta exemplifica

hierarquia

uma religião

fundamental

e sugerem

sobre essa questão.

O hinduísmo

herético,

ligiosa.

interessante

re
Por

só

com os

ede-

totalidade

assim um mundo de rela

çoes.
Ao nível religioso,
de de deuses independentes,

a crença em uma total ida

num divino múltiplo,

13. Louis Dumont - HEI renunciamento
India", in Homo Hierarchicus.

mostra

en Ias religiones

ornes

de

Ia

mo princípio
relação,

em operaçãv:

cs ~E ses

fundada na complene

ro, o superior

e o inferior.

um mundo de relações
particular

Larie a~e
Dizer q e

significa

dizer que a cas~a

não têm substância,

têm ser. Segundo
concebemos,

Dumont,

o sujeito

das

existem

o indivíduo,

empiricane •.
--e,
como nós ocide.

capaz de formular

çoes, sujeito normativo

projetos

das instituições,

-

a's

e ad Lar

nesse sistema

a

e.
Compatível
almente

relacional

do hinduísmo:

seriam dois outros

e a do karma,

essas existências.

Todavia,

a crença na possibilidade
através

de a um estado
negação

de escapar

do renunciamento.

social marginal

moral que

determina

à cadeia de existências,
O renunciamento

e, portanto,

O renunciante

de um mesmo conjunto

correspo~

•..

em um sentido,
no entanto

do "homem que vive no mundo",

A partir

essenciais

ao lado dessas noções há a moksa:

que busca está mais além. A moksa,
sao partes

e esse c

de uma multiplicidade

o princípio

do mundo das castas.

ga a religião

componentes

a noção de transmigração,

de existências

acessível

com essa visão holista

a

não ne-

simplesmente

a transmigração,

o

e o karma

de crenças.

Dumont distin 14
gue a grosso modo dois tipos de homem na fndia:
o
"homem
no mundo",

situado no interior

cia hierarquizada,
to humano

dessas

religiosa.

principal

formulações

de uma rede de interdependên
Esta rede constitui

a sociedade

inteira

dotes. E, o "homem fora do mundo",
melha

à

nossa noção de indivíduo,

nós, se afasta
mação

do homem,

como sujeipelos

o renunciante,

sacer-

que se asse

mas que ao contrário

de

da vida social porque para ele ela não é afirmas ilusão,

ausência

Esse resumo
mite a formulação

duísmo onde o indivíduo

esquemático

e simplificado

idéias para uma discussão
no Espiritismo.15
Ao contrário

é

uma noçao marginal,

aqui nesse sistema

se em algo perene

de realidade.

de algumas

gar da individualidade
fora do mundo"

dirigida

-

e básico,

um

de maneira

do ludo hin

"indivíduo

a individualidade

contudo

per-

constitui

peculiar.Veja-

mos.

14. Ver Dumont,

Louis - La Civilisation

Indienne

et Nou§p.

33.

15. Para uma discussão do individualismo na sociedade brasi leira ver Velho, Gilberto - Individualismo e Cultura,
e
Matta, Roberto - Carnavais,Malandros
e Herois.

rante sua individ

alida-e.

(o e sj íri a~.

mem/ espíri to encarnado
sa verdade,

=€s~e

a particularidade

caso) es t;e a

de sua tra-etór-a

sível. Ele sabe que se move na direção
e terá muitas

vidas.

encarnação,

(exceto em alguns

o espírito

sonalidade

dispõe

res mais necessários

à missão

nao o que fazer com a herança

atributos

Portanto,

(vontade,

plenamente

ao contrário

enquanto

ca é a firmação
ser comparado

volutiva

de construção

mérito.

Nesse

implica

às quais

pode

cristãs.
e ressaltar

e determinismo

que acredito

perpassar

está submetida

em um determinado

entre

todo es-

à

lei

em cada encarnaçao
que é o lugar

A maneira

Nesse universo

basicamente

do

ponto de uma escala epreser

-

privilegiado

pela qual o espíri-

sua nova vida, com todas as determinações
dependerá

a

cósmi

sentido o espiritismo

De outro,

,

sistema,

cabe retomar

do livre-arbítrio.

esta comporta,

..

que

tem um valor positivo

religiões

va-se um espaço de indeterminação

to enfrentará

só estarão

Concluindo,

e hierárquica.

de
seus

da individualidade

De um lado, a encarnação

de exercício

frase

de encarnações,

a encarnação

,s~

e com ela

livre-arbítrio)

do ser. E, nesse

e lnscreve-se

a

de s a pe

individual?"

a individualidade,

com as demais

livre-arbítrio
karma,

cósmica

da fndia, não se pode escapar.
e social,

e as

Só pode ser ass

no cume de sua trajetória,

possibilidade

se sistema.

escolhida.

uma multiplicidade

vida terrestre

e

vêm à tona apenas os caracte-

inteligência,

realizados

necessariamente

e

casos excepcionais).

apenas um fragmento

("em cada encarnação

um informante).

do progress,

Porém quais foram e quais serã

lhe é dado conhecer

•

é

e

de seu esforço

que

e de

seu

que tem em seu centro essa individuali

dade cósmica que é o Espírito,

Deus

ê

o fiel da balança

que o~

cila sempre entre esses dois valores.
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