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ESPAÇO DO 
EDITOR
FAZENDO CIÊNCIA ESPIRITA

Caros leitores, depois de uma pausa e 
interrupção em umas de nossas edi-
ções (Dez/2017) retomamos novamente 
os trabalhos.

Nessa edição apresentamos um traba-
lho abordando pontos fundamentais 
sobre o espiritismo atual e suas conse-
quências. Além deste, fizemos uma pe-
quena revisão sobre algumas crenças 
dentro do espiritismo e tentamos verifi-
car suas reais condições de sustentabili-
dade à experimentação, leia atenta-
mente pois muita coisa poderá surpre-
ende-los.

Os dois principais trabalhos dessa edi-
ção salientam algo condizente, refor-
çando a importância de um aprimora-
mento e abertura de mentes para que 
o espiritismo possa continuar avançan-
do e não se torne mais uma das religi-
ões espalhadas pelo mundo.

O avanço vem somente com a pesqui-
sa, caso contrário o espiritismo se es-
tagna no tempo e a Codificação perde 
sua base, tornando-se uma espécie de 
Bíblia.

Para que as pesquisas ocorram dentro 
dos atuais conceitos e requisitos da 
ciência, é necessário que se utilize de 
métodos modernos, claro que cada um 
ao seu limite. Vale lembrar que a pes-
quisa surge também com uma ou mais 
perguntas, por exemplo: Todos os esta-

dos de transe são iguais? Se não são, 
então  quais são? Quantos são? Por 
que se diferem?

Embora exista obra de Kardec que 
aborte tal tema, é importante que no-
vas pesquisas surjam e que os resulta-
dos se cruzem com as informações con-
tidas na Codificação. Caso exista diver-
gência dos resultados, então  se abre 
um novo desafio, buscando-se desco-
brir onde reside a verdade sobre um 
determinado fato. Isso é o espiritismo 
científico, foi isso que Kardec disse 
quando escreveu sobre a importância 
do espiritismo manter-se lado a lado 
com a ciência. Se, por outro lado, os 
resultados condizem com a Codifica-
ção, então  nos deixa a certeza de que 
estamos no caminho certo, buscando a 
verdade.

Ao longo dos últimos anos tenho visto 
alguns espiritas buscarem a experimen-
tação, mas por falta de estudo sobre 
metodologia cientifica (falseabilidade 
inclusive), acabam gerando falsos resul-
tados e disseminam isso, gerando mais 
p r o b l e m a s d o q u e a j u d a a o 
espiritismo.

É importante enfatizar que cada pesqui-
sa ou experimentação elaborada, será 
lida por muitas pessoas, céticos inclusi-
v e , e q u a n d o a l g u é m c o m 
conhecimento cientifico esbarra em fa-
lhas metodológicas graves, isso implica 
numa anulação total do trabalho, mui-
tas vezes envolvendo pessoas e custos. 
Por esse motivo é importante que o 
pesquisador espirita reflita muito sobre 
que método e materiais irá utilizar.

Sandro Fontana
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O QUE FALTA NO 
MEIO ESPIRITA 
PARA SE AVANÇAR 
EM CIÊNCIA?

A resposta é simples: 
método, método e 
método.
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LANÇAMENTO EM 
BREVE

Ao Despertar Para a 

Nova Vida traz o rela-

to detalhado de 26 

psicografias, onde o 

médium Adão Neto 

intermedia os paren-

tes de famílias que 

buscavam algum tipo 

de notícia sobre seus 

filhos ou parentes que 

faleceram.

A obra reune uma 

importante gama de cartas que servem, ao 

mesmo tempo como acervo documental, as-

sim como deixa os relatos como lições para 

os que ficaram, demonstrando que a vida con-

tinua e a comunicação ainda 

é possível.

Alguns detalhes impressio-

nam, tais como nomes, apeli-

dos e, principalmente, deta-

lhes peculiares e íntimos que 

somente os familiares próxi-

mos poderiam saber. Isso, de 

certa forma, vem revelar uma 

certeza de que as informa-

ções não poderiam ser obti-

das por meios convencionais, 

ficando evidente que a me-

lhor explicação venha da real 

comunicação de espíritos.

O leitor encontra ele gratuita-

mente (ja disponível digitalmente) clicando 

aqui.
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FARADAY REALMENTE DEMONSTROU FALHA NAS MESAS GIRANTES?

A resposta simplesmente é não. Para aqueles que investem algum tempo para estudar o espiritismo ci-
entifico, o nome Faraday e seu famoso experimento que demonstraria a atuação do médium nas mesas 
girantes [como fraude consciente/inconsciente] teve seus dias contados.

Para quem não sabe, Robert Hare efetuou diversos outros experimentos e testou o fenômeno das me-
sas girantes como válido. Como era de se esperar, após posicionar-se pró espiritismo, foi rechaçado no 
meio cientifico. Esse comportamento secular demonstra o porquê de haver tão pouca pesquisa atual-
mente nesses campos.

Interessado em saber mais? Leia a próxima sessão com um resumo da biografia de Hare.
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Houve, após o afamado episódio em Hydesville[1], um alvoroço partindo da população para que ex-

plicações plausíveis fossem aventadas, e que pudessem esclarecer sobre a origem dos fenômenos 

supranormais, no entendimento daquelas pessoas, que ocorriam na casa da família Fox. 

A família Fox sofreu inúmeras humilhações, consequência do fanatismo protestante dos moradores 

daquela região. Três comissões foram formadas, cada uma mais rígida que a anterior, para desmasca-

rarem aquela família que afirmava comunicar-se com espíritos através de singulares manifestações. 

Logo que a terceira comissão deu parecer positivo à realidade dos fenômenos, parecer semelhante 

às duas comissões que a precederam, “a multidão, exasperada, convencida da traição dos comissári-

os e de sua conivência com os impostores, declara que se o relatório fosse favorável, ela lincharia as 

médiuns e seus advogados”.[2] 

Quando nos debruçamos sobre a história do espiritismo, vemos que os fenômenos foram seriamente 

estudados desde o seu princípio. Não eram os vizinhos que avaliavam a realidade do que estava 

acontecendo, e sim, comissões formadas por inúmeros incrédulos meticulosos que, “após investiga-
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ROBERT HARE
UM RÁPIDO OLHAR SOBRE A CONVERSÃO DE UM SÁBIO AMERICANO

Por: Elton Rodrigues

1 Arthur Conan Doyle, A história do espiritualismo, O episódio de Hydesville, 1a Edição, FEB 
2 Gabriel Delanne, O fenômeno espírita, Os tempos modernos, Na América, p. 35, § 2o, 1a Edição, CELD 



ções minuciosas, [foram] obrigados a reconhecer 

a autenticidade absoluta do fenômeno”.[3]

Mesmo ocorrendo perseguições, o número de 

simpatizantes do espiritualismo moderno, movi-

mento ainda embrionário, mas que só se tornava 

mais forte a cada parecer favorável das comis-

sões organizadas com objetivo de identificar frau-

des, só crescia. Em 1850 já existiam milhares de 

adeptos nos Estados Unidos. E nesta época, a 

prática em torno dos fenômenos adquirira outro 

aspecto. As pancadas, antes ouvidas nas pare-

des e soalhos, eram ouvidas agora nas mesas.[4] 

“Terminadas as investigações públicas em Ro-

chester, com a afirmação da veracidade de 

fenômenos diversos, entre eles o da ‘mesa mo-

vente’ (table-moving), testemunhados por respei-

táveis personalidades, (...) cresceu a agitação em 

torno deles [dos fenômenos], e a imprensa esta-

dunidense divulgou-os de uma à outra extremida-

de da União, tanto que antes de findar o ano de 

1850 o modern spiritualism já havia invadido al-

guns Estados da União, e Nova Iorque contava 

numerosos centros.”[5] 

Foi somente após mudanças nas características 

das reuniões e na forma de obtenção das mensa-

gens dos espíritos, que as pesquisas se tornaram 

objeto de interesse de homens de autoridade 

moral e intelectual reconhecidas. Nas palavras 

de Eugène Nus, os anos de 1848 e 1849 foram 

“a fase de incubação do modern spiritualism, o 

futuro espiritismo na Europa”[6], enquanto os 

anos 1850 e 1851 são vistos como um período 

de grande propagação da “mania de fazer girar 

as mesas”[7]. 

Em janeiro de 1851, o juiz John Worth Edmonds, 

um dos homens mais respeitados dos Estados 

Unidos, materialista que sempre rira da crença 

nos espíritos, começou suas investigações acerca 

da fenomenologia espiritualista. Sua conversão, 

diz Delanne, “causou grande alvoroço na União, 

e atraiu para si muitas injúrias das páginas evan-

gélicas e dos jornais profanos”.[8] Todavia, esse 

alvoroço se tornou uma grande propaganda, au-

mentando ainda mais o interesse pelas manifesta-

ções inteligentes dos espíritos. Ademais, o juiz 

Edmonds, com objetivo de responder às críticas 

de seus compatriotas, escrevera um magnífico 

livro intitulado Spirit Manifestation. 

O ano de 1852 foi muito rico para a divulgação 

dos fenômenos e das mensagens efetuadas pe-

los espíritos. Além, é claro, como já foi dito, de 

uma aproximação cada vez maior de professores 

e cientistas universitários, com objetivos de dar 

testemunhos da autenticidade dos movimentos 

das mesas. Ademais, ainda em maio 1852, surgiu 

o primeiro periódico que tratava do espiritualis-

mo moderno, o Spiritual Telegraph. Enquanto 

isso, na França, segundo Mireille[9], o jornal L’Uni-

vers, em um artigo publicado em julho de 1852, 

sob o título “Les spiritualistes d’Amérique”, foi o 

primeiro a dar maior destaque à questão. 

Mesmo com a negação das academias oficiais 

para com a realidade dos fenômenos supracita-

dos, pesquisas e debates acalorados em torno 

das manifestações marcaram os anos de 1852 e 
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3 Gabriel Delanne, Op. Cit., p.35, § 3o                                                                      
4 Gabriel Delanne, Op.Cit., p. 36, § 2o  
5 Eugène Nus, Choses de l’autre monde, p. 191, 2a Edição, citado por Zêus Wantuil, As mesas girantes e o espiritismo, p. 7, § 2o, 3a Edição, FEB 
6 Eugène Nus, citado por Zêus Wantuil, Op. Cit., p. 7, § 1o           7 
Gabriel Delanne, O fenômeno espírita, Os tempos modernos, Na América, p. 36, § 3o, 1a Edição, CELD       
8 Gabriel Delanne, Op.Cit., p. 39, § 2o  
9 J. Eudes de Mirville, Des esprits et de leurs manifestation fluidiques, p.406, 10o Edição  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1853. Em julho de 1853, o jornal inglês Atenu-

em[10] publicava um trabalho escrito por Fara-

day a respeito das mesas girantes. 

Não vamos reproduzir as experiências realizadas 

por Faraday[11], pois não é objetivo deste pre-

sente texto. Além disso, os fatos quase que ime-

diatamente vieram demonstrar a fragilidade e 

precariedade de suas conclusões, que nem tem-

po tiveram para germinar, visto que outros expe-

rimentos foram realizados demonstrando a reali-

dade da influência de inteligências extracorpó-

reas sobre a matéria. 

As hipóteses simplistas de alguns sábios, como 

as de Faraday, e de outros personagens[12] que 

não iremos adentrar em suas características e 

conclusões, não tiveram mais onde se apoiarem 

depois que o grande pesquisador Robert Hare, 

professor, durante trinta anos, na célebre Univer-

sidade de Pensilvânia, famoso inventor, com 

mais de 150 artigos escritos, publicou em 1855 

os resultados de suas longas investigações na 

obra “Experimental investigation of the spirit ma-

nifestations, demonstrating the existence of spi-

rits and their communion with mortals”.[13] 

Robert Hare (1781-1858), químico americano 

mais importante de sua geração, chocou seus co-

legas da Faculdade de Medicina da Pensilvânia, 

no dia 10 de maio de 1847, quando, renuncian-

do o cargo de professor que ocupava desde 

1818, embarcou em outros projetos.[14 ]

Hare foi um dos responsáveis, ainda na década 

de 1840, pela fundação da American Association 

for the Advancement of Science. Ele também 

continuou com suas investigações científicas 

sobre a origem das tempestades.[15] Ele tam-

bém escreveu e publicou duas novelas: Standish 

the puritan and overing e The heir of Wycherly. 

Finalmente, na década de 1850, Hare se conver-

te ao espiritualismo moderno e se torna um gran-

de defensor de uma aproximação entre ciência e 

religião. 

Engana-se quem pensar que Robert Hare se 

aproxima do espiritualismo com intenção de cor-

roborar as ideias contidas nessa nova ciência. 

Ele, se sentiu chamado, diz o próprio Hare, 

“como por um dever para com seus semelhan-

tes, a utilizar o que possuía de influência para 

tentar deter a onda de demência popular que se 

eleva, a despeito da ciência e da razão, se pro-

nunciava tão obstinadamente em favor dessa 

grosseira ilusão chamada espiritualismo”.[16] 

Foi em 1853 que o professor teve sua atenção 

voltada às mesas girantes. Inicialmente, a teoria 

de Faraday[17] lhe pareceu convincente, mas 

logo reconheceu, repetindo suas experiências, 

que as conclusões do sábio eram insuficientes 

para explicar todos os fatos. Por consequência, 
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10 Pesquisas experimentais sobre as mesas girantes, revista Cosmos, tomo III, p.96-101 
11 Para saber mais sobre os experimentos realizados por Faraday: Louis Figuier, Historie du Merveilleux, tomo IV, p.313; J. Bourbaki. O experimen-
to crucial de Michael Faraday para o fenômeno das mesas girantes. O Fóton: Revista da Associação Física e Espiritismo da cidade do Rio de Janei-
ro, vol. 8, dezembro, p. 5-9, 2017; Michael Faraday, The table turning delusion; Eugène Nus, Choses de l’autre monde, p. 150, 2a Edição.  
12 Babinet, Chevreul, Carpenter, etc. Ler Zêus Wantuil, As mesas girantes e o espiritismo.        
13 Zêus Wantuil, As mesas girantes e o espiritismo, p. 226, § 1o, 3a Edição, FEB.         
14 Timothy Kneeland, Robert Hare: Politics, science and spiritualism in the early republic, Pennsylvania Magazine of History and Biography, Vol. 
CXXXII, no 3, p.245, § 1o, Julho de 2008. 
15 Sally Gregory Kohlstedt, The Formation of the American Scientific Community: The American Association for the Advancement of Science, 
1848–60 (Urbana, IL, 1976), 108, 122, 183; Robert Hare, “On the Whirlwind Theory of Storms,” Proceedings of the American Association for the 
Advancement of Science, Fourth Meeting , 1850 (Washington, DC, 1851), 231–42. Hare claimed that electricity caused tornadoes.   
16 Gabriel Delanne, O fenômeno espírita, Os tempos modernos, Na América, p. 40, § 3o, 1a Edição, CELD      
17 Ler Gabriel Delanne, Op.Cit., 2a parte – Os Fatos, Capítulo I, p. 71-102 
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esforçando-se para complementar as conclusões 

de Faraday, criou novos aparelhos. 

“Ele pegou bilhas de bilhar em cobre, colocou-

as sobre uma placa de zinco, fez pousar as mãos 

do médium sobre as bilhas, e, para seu profundo 

espanto, a mesa se mexeu. Então, fez mergulhar 

as mãos do médium na água, de maneira a não 

ter comunicação alguma com a prancha sobre a 

qual estava colocado o vaso que continha o líqui-

do, e, para a sua grande estupefação, uma força 

de dezoito libras foi exercida sobre a prancha. 

Não convencido ainda, tentou um outro proces-

so: a longa extremidade de uma alavanca foi co-

locada sobre uma balança em espiral, com um 

indicador móvel e o peso marcado. A mão do 

médium estava colocada sobre a pontinha da ala-

vanca, de maneira que foi impossível para ele fa-

zer pressão na direção do braço, e que, ao con-

trário, sua pressão, se ele exercia uma, não pôde 

produzir senão o efeito oposto, isto é, levantar a 

longa extremidade. Qual não foi o assombro do 

célebre professor, quando constatou que o peso 

estava aumentando de várias libras na balan-

ça!”[18]

Robert Hare ficou muito intrigado com os seus 

resultados, e isso o motivou a ir mais fundo em 

suas investigações. Convencido que estava dian-

te de uma nova força física, quis comprovar se 

era uma inteligência que dirigia as manifesta-

ções. Para isso, adaptou a uma mesa um disco 

que continha letras do alfabeto de tal forma que 

era impossível o médium enxergá-las. Uma agu-

lha móvel, presa no centro do disco, indicava su-

cessivamente as letras das palavras ditadas. To-

dos esses detalhes estão no maravilhoso livro Ex-

perimental investigation of the spirit manifestati-

on. Esse livro causou um grande sucesso e cujo 

efeito foi mais considerável do que aquele obti-

do pelo juiz Edmonds. Pois, agora, os resultados 

partiam de um dos membros da ciência oficial. 

O sábio americano teve um importante papel na 

comprovação do movimento que surgiu em 

1848. Os cientistas, por outro lado, tiveram uma 

visão completamente diferente. Antes da conver-

são, Robert Hare era considerado um dos gran-

des químicos americanos, porém, depois eles o 

rejeitaram e desprezaram. A.A. Gould, um natura-

lista conhecido internacionalmente, sugeriu que 

os seus colegas estavam testemunhando uma 

“ruptura de uma mente poderosa”. Benjamim 

Silliman, amigo íntimo de Hare e fundador da pri-

meira revista científica dos Estados Unidos, pe-

diu para Hare voltar à ortodoxia cristã. Em lingua-

gem menos diplomática, a faculdade do Colégio 

Harvard denunciou-o por sua "aderência insana" 

a uma "farsa gigantesca".[19] No seu obituário, 

o The New York Times comentou acerca de suas 

contribuições para a ciência, mas lamentou sua 

"ilusão" espiritualista. Os historiadores seguiram 

o exemplo infeliz ao descrever a conversão de 

Hare para o Espiritismo, de alguma forma sendo 

divorciado de seu trabalho científico anterior.[20] 

Um exame minucioso da vida de Robert Hare, no 

entanto, revela que sua atração pelo espiritualis-

mo moderno não foi uma aberração tardia. Em 

vez disso, as informações por detrás dos 
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18 Gabriel Delanne, Op.Cit., Os tempos modernos, p. 41, § 2o 
19 Formation of the American Scientific Community, 152; Benjamin Silliman to Robert Hare, May 17, 1856, and Robert Hare to Benjamin Silliman, 
June 8, 1856, Robert Hare Papers, 1764–1859, American Philosophical Society, Philadelphia; Burton Gates Brown Jr., “Spiritualism in Nineteenth-
Century America” (PhD diss., Boston University, 1973), 277; “Death of Dr. Robert Hare,” New York Times,May 18, 1858.     
20 Smith, Robert Hare; Wyndahm Miles, “Robert Hare,” in Dictionary of Scientific Biography, ed. Charles Coulston Gillispie, vol. 6 (New York, 
1972). 
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fenômenos eram consistentes com as crenças e 

ações que ele realizou ao longo de toda a sua 

carreira como intelectual público nos campos da 

ciência, da política e da cultura. De fato, o livro 

Experimental investigation of the spirit manifesta-

tion foi o culminar de seus esforços ao longo de 

sua vida para promover a restauração de uma or-

dem social construída sobre os princípios do re-

publicanismo, como ele os entendeu.[21] Assim, 

o espiritualismo moderno permitiu que Hare har-

monizasse suas crenças políticas, científicas, soci-

ais e religiosas. 

9
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Leitores assíduos já devem ter percebido nossos 

trabalhos com ralação ao passe. Esse artigo vem 

para fazer um acréscimo a tudo que ja foi aborda-

do pela RCE até hoje. 

Em edições passadas relatamos, escrevemos e 

fizemos diversos experimentos relativos ao 

passe, inclusive citando diversos trabalhos de ci-

entistas dedicados a uma pesquisa detalhada 

sobre essa energia detectável que emana das 

mãos de diversas pessoas. Mas afinal de contas, 

o que há de mais preciso quanto a essa luz que é 

expelida quando algumas pessoas desejam aju-

dar alguem?

Durante os diversos estudos (já citados em edi-

ções anteriores), essa energia se demonstrou re-

flexiva à emissão de fótons. Sim, isso mesmo, 

emissão de luz numa intensidade ultra-fraca. Hou-

ve relatos, em experimento controlados[1], de 

que algumas pessoas chegaram a atingir um ni-

vel tão elevado de emissão de fótons que estes 

se tornaram visíveis.

Esses fótons recebem o nome técnico de 

biofótons (biophotons), isto porque são emitidos 

por um corpo vivo, sem a intervenção de elemen-

tos artificiais.

Um pesquisador chamado Baumann (dentre ou-

tros membros de sua equipe), detectaram que 

essa emissão ocorre tanto nas faixas UV (ultravio-

leta) como IR (Infravermelho), na gama de 200nm 

a 400nm.

Outros dois pesquisadores, Cohen e Popp, afir-

mam ter captado emissão do corpo humano nas 

faixas de 400nm a 800nm, onde puderam acom-

panhar diversas respostas em um estudo que en-

volveu 200 pessoas.
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BIOFÓTONS E O 
PASSE
QUAL A ATUAL RELAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE AMBAS?
Por Sandro Fontana

         Imagem: http://showdafisica.quanta.org.br/

[1] Para saber mais, busque pela bibliografia ao final deste artigo.
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Choi (e sua equipe), ao fazerem experimentos 

sobre a energia que surge da palma das mãos, 

observaram que a maioria dos sinais estão na fai-

xa de 300nm a 650nm.

Em um momento diferente, Popp e outra equi-

pe, fazem experimentos e detectam essa emis-

são de biofótons na gama de 200nm até 800nm, 

demonstrando coerência com outros estudos.

Como é possível perceber, o indetectável agora 

já é detectável, em outras palavras, muito do 

que o conhecimento espirita vinha disseminan-

do, agora pode ser detectável e mensurável. 

Bom, até certo ponto sim, mas isso expõe outras 

afirmações espiritas em  “check”, dentre elas a 

ideia de que algum tipo de medicação é enviada 

para o enfermo ou que os espíritos manipulem 

tal energia.

Até o momento, de fato mesmo, não sabemos 

se os biofótons são um reflexo do que é realmen-

te transmitido ou se é puramente a luz que pro-

voca tal “ajuda” ou melhora. Já é de 

conhecimento que uma luz IR artificial reduz in-

chaços e dores, assim como a UV relacionada 

com vitaminas, eleva o sistema imunológico. Ok, 

mas e as outras curas conhecidas?

Se somente a luz explicaria tal processo de cura 

de algumas coisas, o efeito placebo[2] poderia 

explicar as demais? Sim, é possível, mas qual-

quer afirmativa ainda ficaria no campo da especu-

lação e crença. Algo não estudado profundamen-

te até o momento.

Mas e se realmente houver algum “remédio” jun-

to dessa energia, como afirmam os espíritos, 

como isso poderia ser possível?

Mantendo-nos ainda no campo especulativo, há 

uma boa chance de que tais elementos subatômi-

cos sejam “lançados” juntamente, e desse modo 

o processo ocorreria via alteração de DNA e não, 

pura e simplesmente, algum tipo de elemento 

químico ou espiritual (sem detecção). Em outras 

palavras, poderíamos supor que, uma pessoa em 

estado equilibrado e boa saúde, poderia enviar 

informações de DNA para DNA via biofótons. 

Mas será que existe algo que embasaria isso?

Sim… Por incrível que pareça existe um experi-

mento que sugere isso. Popp percebe uma boa 

interação entre os biofótons e o DNA, possibili-

tando que uma fonte transmissora afete a recep-

tora.

Para deixar o tema ainda mais interessante, um 

grupo de italianos fez uma pesquisa para testar a 

possibilidade de entrelaçamento quântico com 

essa energia “sutil”, emanada pelas mãos de 

médiuns e curandeiros. Eles testaram a intenção 

de transmissão de tal energia a cerca de 7300Km 

distante do agente/médium. Patrizio Tressoldi e 

sua equipe concluíram que isso foi totalmente 

possível, onde o equipamento sensor percebe 

uma elevação no número de biofótons.

Essas pesquisas são importantes pois seus resul-

tados condizem com muitas das informações ob-

tidas através dos médiuns. Isso tudo coloca em 

check a hipótese materialista do placebo, uma 

vez que a presença de tal energia, mesmo que 

em quantidade muito menor, justifique uma pos-

sível explicação alternativa.

Se o leitor ficou atento a essência e detalhes nes-

ses relatos e estudos, deve ter percebido que o 

“imaterial” ou o “sutil”se torna material agora, 
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ou talvez podemos dizer: energético, bioeletro-

magnético, fisioquimico.

Em geral vemos muitos espiritas defendendo 

uma hipótese de algo 100% espiritual, ou seja, 

de que tal “energia” jamais seria detectável pois 

se trata de algo do espirito. Particularmente não 

comungo da mesma opinião uma vez que essa 

energia ficou muito clara em toda a Codificação, 

de que se trata de algo ligado ao ser vivo, ao pe-

rispírito.

Outro ponto interessante a ser abordado é o fato 

das imagens bioeletrográficas serem totalmente 

condizentes com esses princípios, isto é, a cama-

da iônica/gasosa que é expelida pelo nosso cor-

po, bem mais acentuada em médiuns e totalmen-

te expelida nos momento de transe, revelam que 

existe sim alguma relação com biofótons. Mais 

interessante ainda é a capacidade que os 

atuais equipamentos possuem para diagnos-

ticar uma série de problemas no corpo hu-

mano, muitas vezes antes mesmo que acon-

teçam. Embora tais equipamentos não se-

jam bem aceitos aqui no Brasil, por se vincu-

larem a um misticismo (algo infundado), na Rus-

sia esses aparelhos vem sendo utilizado como 

uma excelente forma de descobrir doenças físi-

cas e psíquicas das pessoas.
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O principal perigo para nossa filosofia, à parte a pre-

guiça e a obscuridade, é o escolasticismo [...], que 

equivale a tratar o que é vago como se fosse exato.

— Frank P. Ramsey

1. ALLAN KARDEC FUNDOU SUA CIÊNCIA 
NA TRADIÇÃO CRÍTICA

Era uma vez um intelectual francês chamado 

Hippolyte-L.-D. Rivail (1804-1869), que já aos 52 

anos de idade decidiu dar vida a seu duplo literá-

rio, Allan Kardec (1857-1869), entregando-se por 

completo (cf. Kardec, 1890) ao estudo de 

fenômenos que dizemos então “espíritas”, e à 

interlocução no domínio público da nova ciência 

que resultaria desse estudo — a ciência espírita. 

Por ela e sua doutrina associada, ele a tudo re-

nunciou: sua reputação, sua saúde, seu bem es-

tar, sua vida. Por esse ato de amor e de cora-

gem, mas também pelo seu exemplo de bom 

senso, é frequentemente chamado por nós espíri-

tas “o mestre lionês”.

Há pelo menos dois tipos bem distintos de mes-

tre, associados a dois tipos de tradição. Se volta-
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PERIÓDICO DA EDIÇÃO
ANALISANDO ESTATISTICAMENTE OS RESULTADOS DE ERROS E ACERTOS DE MÉDIUNS VIDENTES

DETIDOS EM TORNO DA “PUREZA” OU “COERÊNCIA” 
DOUTRINÁRIA: A CIÊNCIA DE ALLAN KARDEC E A NOSSA MAIS 

RECENTE TRAIÇÃO
Por João Bourbaki 1

RESUMO

Examinaremos a tradição na qual Allan Kardec fundou sua ciência, e a confrontaremos com uma atitude que vem sendo rearticulada no movi-

mento espírita brasileiro sob o nome de “pureza” ou “coerência” doutrinária. Indagarei, então, pureza ou coerência acerca do quê? Dos textos? 

Do ensino? Das práticas? Ou, enfim, do conhecimento espírita e do seu progresso? Indicarei um aspecto antidoutrinário crucial nessa atitude, a 

ideia de conhecimento com autoridade, e tornarei explícito o seu mais recente modo de operação, que seria como um retorno a Allan Kardec 

no movimento espírita mas que, ao invés, flerta com um retorno ao escolasticismo, e tem por efeito concentrar num pequeno círculo a prerroga-

tiva de determinar, a priori, o que pode ou não pode ser considerado um empreendimento de ciência espírita pura ou legítima. Destacarei a 

opção pela atitude crítica (celeiro de uma pluralidade de ideias, debatidas via argumentação clara e simples), a atitude mesma adotada por 

Allan Kardec, seja na interrogação sistemática de entidades e constante revisão de ideias (na produção das obras fundamentais e suas reedi-

ções), seja na interlocução com a comunidade que formava (via editoração da Revista Espírita). Ademais, por ocasião da atitude mais recente da 

pureza doutrinária fazer alusão alternada a duas concepções — esboços de aplicação das visões de ciência natural de Thomas Kuhn e Imre Laka-

tos ao espiritismo —, já elucidadas noutro lugar, adicionarei contribuições de outros dois proeminentes autores do século XX na área, Karl Po-

pper e Ian Hacking, tendo em vista corrigir e ampliar a discussão do que a ciência espírita é ou deve ser. Abordarei a questão das hipóteses exis-

tenciais e seu desenvolvimento técnico — mormente a partir da prática científica de Allan Kardec, centrada no princípio “todo efeito inteligente 

há de ter uma causa inteligente” — como central para o progresso da ciência espírita, que foi erguida sobre o princípio metodológico da inob-

servância às credenciais de autoridade da fonte, do céu ou da terra.
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mos aos pré-socráticos (cf. Popper, 1958), é possí-

vel identificar exemplos representativos de um e 

de outro em Tales de Mileto (escola jônica), e em 

Pitágoras (escola pitagórica; a qual notamos que 

leva o nome do seu fundador). Em torno da esco-

la pitagórica surgiu a lenda de Hipaso de Meta-

ponto, um de seus membros que teria sido afo-

gado no mar por ter descoberto a existência de 

um número então dito “irracional”. O episódio, 

verídico ou não, em maior ou menor nível de vio-

lência (da condenação à morte ou à simples ex-

clusão), serve para ilustrar a cultura dessa escola. 

Vale notar que a escola pitagórica não é redutí-

vel a uma escola religiosa ou mística no sentido 

simplório ou pejorativo; dela surgiram, por exem-

plo, importantes descobertas da matemática. A 

questão central, e mais sutil, é que trata-se de 

uma tradição regida pelo princípio de autorida-

de. Em torno da escola jônica, por outro lado, 

encontramos liberdade e pluralidade de ideias, 

todas procurando chegar à verdade por meio do 

debate crítico; encontramos um celeiro de talen-

tos que permitiu o ainda jovem Anaximandro, 

então discípulo de Tales, criticar ideias do mestre 

e fundador de sua tradição, e debater com pro-

veito, sem vestígio de discordâncias, brigas ou 

cismas.

A pergunta que nos fazemos então, como aspi-

rantes a discípulos de Allan Kardec e herdei-

ros(as) de sua ciência, é: com qual dessas escolas 

identificamos a tradição fundada por ele, a quem 

frequentemente chamamos “mestre”? Se o/a 

confrade leitor(a) já tem sua resposta, podemos 

então prosseguir para examinar esta descrição 

(Popper, 1958, p. 26):

Em todas ou quase todas as civilizações, encon-

tramos algo como ensinamentos religiosos e cos-

mológicos, e em muitas sociedades encontramos 

escolas. Todas as escolas, especialmente as primi-

tivas, parecem ter uma estrutura e uma fundação 

características. Longe de serem locais de debate 

crítico, assumem a tarefa de transmitir uma doutri-

na clara e de preservá-la pura e inalterada. Sua 

tarefa é transmitir a tradição, a doutrina do funda-

dor, do primeiro mestre, à geração seguinte; para 

isso, o mais importante é manter a doutrina invio-

lável. Esse tipo de escola nunca admite uma 

ideia nova. Ideias novas são heresias e produzem 

cismas; se um integrante da escola tenta modifi-

car a doutrina é expulso como herege. O próprio 

herege, em geral, afirma que a sua é a verdadei-

ra doutrina do fundador. Nem mesmo o inventor 

admite ter introduzido uma invenção; ao contrá-

rio, acredita que está retornando à verdadeira or-

todoxia que de algum modo foi pervertida. [...] 

Não pode haver debate racional nesse tipo de 

escola. Pode haver discussão com dissidentes e 

hereges ou com escolas rivais. Mas, em geral, a 

doutrina é defendida com afirmação, dogma e 

condenação, e não com argumentação. (Popper, 

1958, p. 26).

Parece-me evidente que temos, no movimento 

espírita, vinculado a ciência espírita com isso que 

é descrito no excerto acima — a tradição dogmá-

tica. Vejamos. A discussão deste texto se origi-

nou em torno de uma “polêmica espírita” (cf. Re-

vista Espírita; Kardec, 1858, p. 443), a saber, a 

recorrente questão da pureza ou coerência 

doutrinária. Há quem se coloque como guardião 

da ciência espírita, de quem discordo, me restan-

do então assumir o papel do herege citado no 

excerto. Eis a nossa traição. A minha resposta 

para a pergunta anterior é de que a ciência fun-

dada por Allan Kardec vincula-se com a escola 

jônica, da tradição crítica. É preciso então buscar 
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efetivamente fundamentá-la, e o farei brevemen-

te em duas versões.

Na versão curta, de um ponto de vista, digamos, 

da sociologia da ciência espírita (sobretudo no 

tempo da sua fundação ou “primeira hora”, que 

buscaria observar o comportamento social de 

Allan Kardec), basta resgatar duas noções ampla-

mente conhecidas: (i) Allan Kardec não hesitou 

e m f a z e r i n ú m e r a s m o d i f i c a ç õ e s n o 

conhecimento espírita através de diversas reedi-

ções de suas obras fundamentais; ora, o que se 

mostrava correto num momento pôde, adiante, 

aqui ou ali, mostrar-se incorreto ou impreciso; 

isto é, para ele, tal conhecimento nunca esteve 

“escrito em pedra”; além disso, (ii) ele adotou na 

editoração da Revista Espírita a atitude de publi-

car uma pluralidade de ideias e submetê-las ao 

exame crítico, ao toque do livre pensamento e 

da argumentação clara e simples. Na versão lon-

ga — autocontida neste parágrafo §1, mas com 

desdobramentos ao longo de todo o texto —, 

de um ponto de vista da epistemologia da 

ciência espírita, passível de análise, digamos, a 

partir da epistemologia acadêmica do século XX, 

lembramos que a tradição crítica da escola jônica 

se perdeu simultaneamente à ascensão da doutri-

na aristotélica da episteme, do conhecimento se-

guro. Ela foi redescoberta no Renascimento e 

efetivamente ressucitada a duras penas por Gali-

leu Galileu (Popper, 1958), cujo nome integra a 

codificação espírita e cujo legado histórico-cultu-

ral é uma referência para a ciência de Allan 

Kardec, como vemos nestas menções explícitas 

n’O que é o espiritismo e n’A gênese:

Eis a magna questão. Galileu foi acusado de here-

sia e de ser inspirado pelo demônio, porque vi-

nha revelar uma Lei da natureza, provando o erro 

de uma crença julgada inatacável, e, então, foi 

condenado e excomungado. (Kardec, 1859, Cap. 

I, “Pequena conferência espírita”, “Terceiro diálo-

go: O padre”, p. 114).

A partir de Copérnico e Galileu [...]. A História diz 

das lutas que esses homens de gênio tiveram de 

sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, 

contra o espírito de seita, interessado em manter 

erros sobre os quais se haviam fundado crenças, 

supostamente firmadas em bases inabaláveis. 

Bastou a invenção de um instrumento de óptica 

para derrocar uma construção de muitos milhares 

de anos. (Kardec, 1868, Cap. V, “Antigos e mo-

dernos sistemas do mundo”, §13, p. 89).

A ideia que permite haver uma “crença julgada 

inatacável”, como mencionado por Allan Kardec, 

é a ideia aristotél ica da episteme, do 

conhecimento seguro. (Retornaremos no parágra-

fo §3 às lutas de Galileu com a escola peripatéti-

ca dos seguidores de Aristóteles, que giravam 

numa espécie de regressão infinita em torno dos 

textos aristotélicos) 2.

O corpus de todas as obras de Allan Kardec, fun-

damentais e subsidiárias, é relativamente vasto. 

Para evitarmos distrações, examinaremos, enfim, 

um excerto d’A gênese, que ele redigiu para po-

sicionar o caráter da ciência espírita:

[A revelação espírita] participa da revelação cientí-

fica, por não ser esse ensino privilégio de indiví-

duo algum, mas sim ministrado a todos do mes-

mo modo; por não serem os que o transmitem e 

os que o recebem seres passivos, dispensados 

do trabalho da observação e da pesquisa, por 

não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio; 
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porque não lhes é interdito o exame, mas, ao 

contrário, recomendado; enfim, porque a Doutri-

na não foi ditada completa, nem imposta à cren-

ça cega, porque é deduzida, pelo trabalho do 

homem, da observação dos fatos que os espíri-

tos lhe põem sob os olhos e das instruções que 

lhe dão, instruções que o homem estuda, comen-

ta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e 

aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a re-

velação espírita é o ser divina a sua origem e da 

iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração 

fruto do trabalho do homem. (Kardec, 1868, Cap. 

I, “Caráter da revelação espírita”, §13, p. 22, gri-

fos do original).

Ater-nos-emos neste parágrafo §1 a uma síntese 

delimitada do excerto acima3, pretendida clara e 

simples, que submeto ao senso crítico do(a) lei-

tor(a) na forma de cinco pontos-chave:

1. A ciência de Allan Kardec é incompleta;

2. Sua elaboração é um trabalho nosso, humano;

3. Sua base é dupla: empírica e racional;

4. Não é imposta à crença cega, isto é, pela auto-

ridade da fonte; 

5. Está fundada na tradição da atitude crítica.

2. A ATITUDE DA PUREZA OU COERÊNCIA 
D O U T R I N Á R I A N Ã O É P U R A , N E M 
COERENTE

Ora, quando se usa a expressão “pureza” ou “co-

erência” doutrinária, se refere a o quê? Neste tex-

to tratamos da ciência de Allan Kardec, da ques-

tão do progresso do conhecimento espírita. Há 

uma lista, que não se pretende exaustiva, de 

atos aos quais não nos referimos:

A1. O ato específico de preservar os textos de 

autoria de Allan Kardec contra traduções exacer-

badas em viés (cf. discussão de Pires, 1978), isto 

é, protegê-los de equívocos ou embustes edito-

riais na curadoria de textos clássicos;

A2. O ato específico de manter a integridade do 

ensino do espiritismo no contexto de palestras 

públicas, entrevistas, e cursos doutrinários ou de 

evangelização, em que prima-se pela qualidade 

na produção e execução de programas, que por 

sua vez hão de possuir referências bibliográficas 

claras (do ponto de vista didático-pedagógico) e 

consolidadas (do ponto de vista epistemológico 

e/ou da aceitação institucional);

A3. O ato específico de garantir a corretude e a 

precisão das práticas do espiritismo em institui-

ções espíritas, conforme o seu mais atual corpo 

de conhecimento aceito.

Notamos que todos eles, A1-A3, à parte certas 

nuances, são de ordem do controle administrati-

vo da instituição espírita. Dizem respeito respecti-

vamente ao/à editor(a), ao/à educador(a), e ao/à 

diretor(a). Nenhum deles diz respeito a pesquisa. 

Nenhum deles tem relação com o problema (do 

progresso) do conhecimento espírita. Além dis-

so, notamos que esses atos visam fiscalizar duas 

atitudes que são diferentes em princípio: a atitu-

de descuidada, a qual todos estamos sujeitos, e 

a atitude subreptícia — isto é, ardilosa, clandesti-

na, desonesta, dolosa, embusteira, fraudulenta, 

oculta — de falar e agir em nome de Allan 
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Kardec ou de quem quer que seja, o que configu-

ra um problema de apropriação de identidade 4.

 A distinção entre uma e outra reside na intencio-

nalidade ou consciência do ato, isto é, uma dis-

tinção que é muito difícil se não impossível de 

ser aplicada na prática, digamos, sem o recurso 

cível de um júri e um tribunal e, portanto, não 

deve ser enfatizada como faz o autor Herculano 

Pires (1978), condenando as pessoas dos envolvi-

dos nos episódios que relata, com duros julga-

mentos que chegam a especular acerca de vidas 

pretéritas dos acusados (Op. Cit., p. 28-9). Posto 

isso, e assumindo que todos estamos sujeitos à 

atitude descuidada, como melhor seria tratar a 

questão? Para mim, é muito difícil ver proveito 

no uso de sermões em tom pretensamente erudi-

to como faz o autor Ary Lex (1988), remetendo-

nos por sua vez ao “desencanto com a realida-

de” do “romântico” brasileiro que se tem por 

educador mas sente vergonha da sua gente (de 

Holanda, 1936).

Ora, é justamente a atitude crítica que permite 

tratar ambos os casos, fraude e descuido, sem 

condenação, mas com argumentação (sobretudo 

preventiva). Parece fora de moda nas lides espíri-

tas hoje em dia que o espiritismo não patrocina, 

nem o oba-oba, nem a soberba5.

Podemos nos ater à busca pela aplicação do va-

lor proposto pelo mestre Jesus (Mt 5:37): “seja, 

porém, a vossa palavra sim, sim; não, não; o que 

excede disso é do mal”6.

 Na ciência espírita, ele se impõe como um princí-

pio moral em perfeita comunhão com a atitude 

crítica, cuja referência é a postura de Allan 

Kardec.

A atitude da pureza ou coerência doutrinária, 

contudo, de maneira geral em suas múltiplas ver-

sões com lastro histórico no movimento espírita 

brasileiro, aborda de forma indistinta toda uma 

ordem de coisas, então feitas misturadas, e por-

tanto não é “pura”. Ela não distingue questões 

de curadoria de textos, de práticas e de ensino, 

de um lado, e questões de ciência e epistemolo-

gia (a serem tratadas enquanto tais), de outro. 

Ela se autoreivindica guardiã de uma pureza que 

não possui. Ela flerta com a própria atitude des-

cuidada que almeja combater, ao de certa forma 

pretender falar em nome de Allan Kardec, mes-

mo que com boas intenções. Ela não é 

“coerente” porque, além disso, choca-se com o 

que registra o próprio espiritismo acerca da ques-

tão da autoridade de uma ou de outra fonte na 

construção e/ou manutenção do conhecimento 

espírita. Logo, a atitude da pureza ou coerência 

doutrinária acerca do conhecimento espírita é 
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4 - Considere, por exemplo, Leymarie e Roustaing, de quem lembramos por terem pretendido corrigir o espiritismo com ocultismo e o uso dos nomes dos evan-

gelistas. Ora, há um abismo entre, de um lado, sincretismos (pseudocríticos ou mesmo acríticos), e de outro, o desenvolvimento da ciência espírita (discutido 

sobretudo no parágrafo §6). Vale ainda nos perguntarmos que tipo de sentimento suscita a simples menção a Leymarie e Roustaing? Se for o de condenação, 

então cumpre lembrar: ele é típico da tradição dogmática, e surge no vácuo da atitude crítica. Não vemos Allan Kardec, por exemplo, condenar Roustaing, mas 

sim avaliar criticamente, enquanto hipótese, a ideia do “corpo fluídico” de Jesus (ver Kardec, 1868, p. 310-1). 

5 - Dora Incontri indica a falsa dicotomia entre a ortodoxia da pureza e a salada mística (2017). Conjecturo se esses dois extremos aparentes não seriam com 

efeito duas formas da mesma coisa, o personalismo. Afinal, a noção de “testemunho” (isto é, a vivência solitária de um momento de prova crucial, no espaço 

íntimo), à qual Herculano Pires referiu-se (1978), passa longe do cenário atual, onde temos clubes de afinidades para todos os gostos, incluindo blockbusters 

(celebridades) da pureza nas redes sociais, no vácuo da atitude crítica.

6 - Para mim, há outro valor de Jesus (Lc 14:11) que pode servir como referência provisória rumo a uma aplicação precisa da assertividade cristã; cito uma varian-

te moderna formulada por Blaise Pascal (1666): “Se ele se eleva, eu o rebaixo. Se ele se rebaixa, eu o elevo. E o contradigo sempre. Até que ele compreenda”. 

(“S’il se vante, je l’abaisse. S’il s’abaisse, je le vante. Et le contredis toujours. Jusqu’à ce qu’il comprenne”, Op. cit.).
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antidoutrinária. Vejamos o que Allan Kardec afir-

mou por si mesmo, n’A genêse, sobre o papel 

que lhe cabe:

[...] Caem por terra todas as alegações de tendên-

cias ao absolutismo e à autocracia dos princípios, 

bem como todas as falsas assimilações que 

algumas pessoas prevenidas ou mal informadas 

emprestam à Doutrina. Não são novas, aliás, es-

tas declarações; temo-las repetido muitíssimas 

vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dú-

vida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assi-

nalam o verdadeiro papel que nos cabe, único 

que ambicionamos: o de mero trabalhador. 

(Kardec, 1868, Cap. I, “Caráter da revelação 

espírita”, §55, p. 42, grifos meus).

É preciso reconhecer que homenagens localiza-

das ao fundador da ciência espírita têm relevân-

cia clara. Mas isso não é senão para educar as 

novas fileiras e gerações herdeiras de sua tradi-

ção, aproveitando da ocasião para direcionar-

mos a ele, sobretudo no espaço íntimo, a nossa 

gratidão. Há razão para entendermos que Allan 

Kardec não só não precisa, mas também não de-

seja ser exaltado (cf. Revista Espírita; Kardec, 

1869, p. 461). É preciso que se respeite isso. 

Mas a atitude da pureza proclama, no seu cha-

vão superficial e obscurantista: “o espiritismo 

não precisa ser atualizado”; como se isso fosse 

também uma maneira indireta de exaltar Allan 

Kardec. Ora, se despendemos tempo ou recur-

sos prestando reverências às suas qualidades in-

telectuais e morais, imersos em apologética, pa-

ralisados em torno de seus textos, enfim, à beira 

da idolatria, o efeito então é inverso: uma flagran-

te traição da ciência que ele nos legou plana, ho-

rizontal, democrática, livre do apelo a quaisquer 

credenciais de autoridade, da terra ou do céu. 

Acerca disso, retomamos parte do excerto citado 

no parágrafo §1, e seguimos adiante ainda com 

A genêse:

[A revelação espírita] participa da revelação cientí-

fica, por não ser esse ensino privilégio de indiví-

duo algum, mas sim ministrado a todos do mes-

mo modo. (Kardec, 1868, Cap. I, “Caráter da re-

velação espírita”, §13, p. 22).

Não confiando a um único espírito o encargo de 

promulgar a doutrina, quis Deus, também, que, 

assim o mais pequenino, como o maior, tanto en-

tre os espíritos, quanto entre os homens, trouxes-

se sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer 

entre eles um laço de solidariedade cooperativa, 

que faltou a todas as doutrinas decorrentes de 

um tronco único. (Kardec, 1868, Cap. I, §54, p. 

41).

Segundo Allan Kardec, diferentemente de doutri-

nas de “tronco único” (mesmo que obras filosófi-

cas magistrais), o progresso do conhecimento 

espírita deve seguir um processo de construção 

de conhecimento aberto a uma pluralidade de 

ideias. No tempo da fundação da ciência 

espírita, somente o próprio Allan Kardec decidia, 

para aceitar ou rejeitar ideias, então propostas 

pelos espíritos (tratados não como superiores, 

mas como pares) em grande parte sob provoca-

ção (interrogação) dele, e que deram alicerces 

ao conhecimento espírita sob organização dele. 

Nesse período, o regime de pluralidade era mais 

limitado à dimensão espiritual da ciência espírita, 

o que não é suficiente para caracterizar uma 

ciência no sentido amplo, pois não pode existir 

ciência propriamente dita com um único 
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7 - Isso conta, por exemplo, na percepção tida pelo público laico do espiritismo, então dito “kardecismo” (e.g., ver Arribas, 2013), ou seja, justamente como 

uma doutrina de “tronco único”, o que Allan Kardec não queria.



cientista.[7] Hoje, no Brasil, existem centenas, 

quiçá milhares de pesquisadores(as) espíritas. 

Como vislumbrado por Allan Kardec, essa cres-

cente comunidade tem a opção de forjar sua cul-

tura na tradição crítica do conhecimento sem au-

toridade, jamais a ser defendido com afirmação, 

dogma e condenação, mas tão somente com ar-

gumentação — apoiada em sua base dupla, em-

pírica e racional, como reexaminaremos em mais 

detalhe no parágrafo §3 a seguir.

3. A ATITUDE DA PUREZA ACERCA DO 
CONHECIMENTO ESPÍRITA É UM RETORNO 
AO PRINCÍPIO DE AUTORIDADE

Foi engendrada no movimento espírita pela atitu-

de da pureza ou coerência doutrinária (doravan-

te, APD) uma ideia de que “no espiritismo a pe-

dra de toque é a obra de Kardec” (Pires, 1961, 

p. 6). É outro chavão superficial e — como vere-

mos neste parágrafo §3 — epistemologicamente 

obscuro. O fulcro é que a APD insiste em reduzir 

a ciência espírita a um apelo à autoridade, ora a 

do próprio Allan Kardec (que a rejeita, como vi-

mos no parágrafo §2), ora a dos que são conside-

rados em nossa comunidade exegetas eruditos 

dos textos de Allan Kardec. É um flagrante retor-

no ao princípio de autoridade medieval, que pen-

sávamos haver superado, sobretudo através das 

duras lutas de Galileu Galilei (citadas por Allan 

Kardec, cf. parágrafo §1), como veremos a se-

guir, numa nova (independente) fundamentação 

de que a APD é antidoutrinária.

Em sua polêmica com a Inquisição, Galileu trata-

va não apenas do problema da autonomia da 

ciência em oposição ao princípio de autoridade 

(Mariconda & Lacey, 2001), mas também da sua 

divergência específica acerca da posição de Aris-

tóteles quanto ao movimento da Terra. Eu, que 

não reivindico aqui estar em desacordo com ne-

nhum ponto da ciência espírita, trato unicamente 

da primeira questão, isto é, da questão de liber-

tar essa ciência da tradição dogmática cultivada 

pela APD. Em que pese o próprio Galileu Galilei 

ter seu nome integrando a formulação do 

espiritismo, temos visto a reconfiguração e o res-

surgimento de um cenário contra o qual ele luta-

va (Mariconda & Lacey, 2001, p. 51-2):

Galileu ressentia-se profundamente com a interfe-

rência constante no seu empreendimento científi-

co (tanto das autoridades religiosas como daque-

las acadêmicas que, sentindo-se confortáveis em 

épocas repressivas, preferiam fazer acusações ao 

invés de engajar-se seriamente em controvérsias 

científicas), [...] ele os desprezava e ridicularizava 

enquanto integrantes de escolas que sacrificam a 

liberdade da pesquisa com a submissão ao princí-

pio de autoridade.

De fato, no que se refere à questão da autono-

mia da ciência e o princípio de autoridade, ve-

mos que os textos de Allan Kardec estão para a 

ciência espírita dominada pela APD, assim como 

os textos de Aristóteles estavam para a cosmolo-

gia do século XVII dominada pela Igreja. Para res-

saltar essa observação, examinaremos alguns tre-

chos da Primeira Jornada do Diálogo (Galilei, 

1632, p. 135-41), entre Simplício (defensor da pu-

reza ou coerência com os textos de Aristóteles) e 

Salviati (o defensor da primazia da experiência 

sensível):

Salviati — Mas para [...] afastá-lo, se possível, do 

erro, [...] afirmo que as coisas descobertas nos 

céus em nosso tempo são e foram tais, que po-

dem satisfazer inteiramente todos os filósofos 
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[...]. Ora, quando Aristóteles visse essas coisas, o 

que acreditais, Sr. Simplício, que ele diria e faria?

Simplício — Não sei o que faria, nem diria Aristó-

teles, que era senhor das ciências, mas em todo 

caso sei bem o que fazem e dizem, seus seguido-

res, para não ficar sem guia, sem escolta e sem 

líder na filosofia. [...].

Salviati — Sempre que desejeis harmonizar o 

que vos mostrar os sentidos com as mais sólidas 

doutrinas de Aristóteles, não tereis trabalho mais 

fácil no mundo. E que isso é verdadeiro, não o 

mostra Aristóteles quando afirma que das coisas 

do céu, devido à grande distância, não se pode 

muito resolutamente tratar? 

Simplício — Afirma isso abertamente.

Salviati — Não afirma o mesmo quando diz que 

aquilo que nos demonstram a experiência e os 

sentidos deve ser anteposto a todo discurso, por 

mais que este pareça muito bem fundamentado? 

E não afirma isso resolutamente e sem hesitação 

alguma?

Simplício — Afirma.

Salviati — Portanto, dessas duas proposições, 

que são ambas doutrina de Aristóteles, a segun-

da, que afirma que se deve antepor os sentidos 

ao discurso, é uma doutrina muito mais firme e 

resoluta que a outra, que considera ser o céu inal-

terável; e por isso, filosofaríeis mais aristotelica-

mente dizendo “o céu é alterável, porque assim 

me mostram os sentidos”, que se dissésseis “o 

céu é inalterável, porque assim nos persuade o 

discurso de Aristóteles”. (Galilei, 1632, Primeira 

Jornada, p. 135-41).

Ora, essa posição que Galileu atribui a Aristóte-

les é claramente compatível com as afirmações 

de Allan Kardec citadas nos parágrafos §1-§2, 

isto é, ambos assinalam a primazia da 

experiência sensível e do raciocínio, à frente da 

autoridade de seus textos. No entanto, muitos 

que se consideram seguidores de Allan Kardec 

atualmente — como muitos que se considera-

vam seguidores de Aristóteles outrora — pare-

cem se fixar em certas interpretações de afirma-

ções de Allan Kardec, sempre na direção de uma 

superestima do conhecimento espírita em seu 

estado atual, tomando-o por infalível e imutável. 

Cito um excerto d’A gênese assim utilizado, que 

antecede de imediato um trecho já citado (cf. pa-

rágrafo §1):

Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo 

caráter: participa ao mesmo tempo da revelação 

divina e da revelação científica. Participa da reve-

lação divina, porque foi providencial o seu apare-

cimento e não o resultado da iniciativa, nem de 

um desígnio premeditado do homem; porque os 

pontos fundamentais da Doutrina provêm do 

ensino que deram os Espíritos encarregados por 

Deus de esclarecer os homens acerca de coisas 

que eles ignoravam, que não podiam aprender 

por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje 

os homens estão aptos a compreendê-las. 

(Kardec, 1868, Cap. I, “Caráter da revelação 

espírita”, §13, p. 22).

O excerto é sutil. Ele transita delicadamente na 

fronteira entre fé e razão, que pode ser ainda 

complexa ou estrangeira para nossa cultura em 

desenvolvimento [8]. Seu sentido é aparentemen-

te objeto de confusão por parte da APD. Por 

exemplo, diz o autor Herculano Pires (1978, p. 4): 
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8 - Considere a frase “Espíritos encarregados por Deus”. É preciso lembrar que isso, para Allan Kardec, é resultado de uma inferência — ele aplicava uma técni-

ca de classificação da condição de cada espírito, e então, somente a posteriori, concluía acerca de sua classe. Para ele, a expressão não é resultado de uma sub-

missão a autoridade. A nós, a comunidade de ciência espírita no século XXI, dotados de mais recursos humanos, materiais e técnicos do que ele, não cabe nada 

senão nos apoiarmos sobre o seu legado e acrescentarmos a ele. 
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“[...] a profanação da verdade revelada. [...] E 

mais grave se torna quando sabemos que a Dou-

trina Espírita não foi elaborada por Kardec, mas 

pelos Espíritos Superiores, sob a orientação cons-

tante do Espírito da Verdade [...] e sob a égide 

do próprio Cristo [...]”[9]. Ora, mesmo que acei-

tássemos esse tom fundamentalista, seria real-

mente surpreendente que tanto a verdade revela-

da por Moisés como a verdade revelada pelo 

próprio Jesus viriam a precisar, no futuro, de atua-

lização e expansão através do espiritismo, mas o 

último, em que pese todas as transformações pe-

las quais o mundo já passou desde meados do 

século XIX, seria, a seu modo, imutável. É preci-

so superar o atavismo da letra, e refletir acerca 

do princípio d’O evangelho, “Não vim destruir a 

lei” (Kardec, 1864, Cap. I). Vale observar, por 

exemplo: “o Espiritismo é de ordem divina, pois 

que se assenta nas próprias Leis da Natureza” 

(Op. cit., p. 47, grifos meus).

De volta ao excerto d’A gênese, importa refletir-

mos sobre o que ele nos informa acerca do pro-

blema do progresso do conhecimento espírita. 

Há uma dicotomia entre as duas “participações” 

da revelação espírita? Qual delas deve respon-

der por seu progresso? A divina? A científica? 

Ora, pela aliança da ciência e da religião 

(Kardec, 1864, Cap. I, p. 45), ambas. A científica, 

por caracterizar a maneira com que Allan Kardec 

agia para construir o conhecimento espírita — 

seu respeito, e não raro carinho pelos espíritos 

não lhe subtraía a atitude crítica da constante re-

visão de ideias. E a divina, por ela efetivamente 

participar do fenômeno de estudo (espiritual), 

inclusive com seu poder de veto, que impõe ao/

à pesquisador(a) espírita se expor à crítica e ao 

equilíbrio do trabalho em grupo, conjugando os 

dois planos da vida, conforme nos diz o próprio 

Allan Kardec n’O evangelho:

O princípio da concordância é também uma ga-

rantia contra as alterações que poderiam sujeitar 

o Espiritismo às seitas que se propusessem apo-

derar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo 

à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do 

seu providencial objetivo, malsucedido se veria, 

pela razão muito simples de que os Espíritos, em 

virtude da universalidade de seus ensinos, farão 

cair por terra qualquer modificação que se divor-

cie da verdade. (Kardec, 1864, p. 24).

Em suma, não há razão para o pânico espalhado 

pela APD. Não é que gerenciar o progresso da 

ciência espírita seja algo trivial. Mas o seu refe-

rencial epistemológico (a sua teoria do 

conhecimento) foi estabelecida pelo próprio 

Allan Kardec nos alicerces do conhecimento sem 

autoridade. Lembremos que a ciência espírita 

não se enquadra no contexto dos atos A1-A3 (cf. 

parágrafo §2) acerca da curadoria de textos clás-

sicos, da manutenção da integridade do ensino, 

e da garantia de corretude das práticas do 

espiritismo. Assim, na ciência espírita, “a pedra 

de toque” (Pires, 1961, p. 6) não é “a obra de 

Kardec”, mas o nosso trabalho humano crítico, 

nas suas bases empírica e racional. Seguindo o 

argumento de Galileu Galilei em referência a Aris-

tóteles que vimos acima, está claro que é justa-

mente a postura de seguir essa base que caracte-

riza o modo de proceder “mais kardequianamen-

te”.

Para ressaltar a afinidade entre o princípio enunci-

ado por Allan Kardec no excerto acima e a tradi-
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9- Para um parâmetro, comparemos essa atitude de Herculano Pires, que se tem, na ocasião, por guardião do conhecimento espírita, com a posição de um co-

nhecido filósofo, ainda anterior à fé raciocinada de Allan Kardec: “Seja qual for o modo como Deus é dado a conhecer ao Homem, e ainda [...] que Ele mesmo 

Se revele, cabe ao Homem [...] julgar se está autorizado a acreditar n’Ele e a venerá-Lo como divindade." (Kant, 1793, Cap. 4, parte II, seção 1). Essa foi a atitude 

que Allan Kardec adotou, inclusive através de uma metodologia.
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ção crítica resgatada por Galileu Galileu e que 

vem sendo solapada pela APD no movimento 

espírita, concluímos retomando o contexto (cf. 

final do parágrafo §2) da já extensa comunidade 

de pesquisa espírita, agora nos dois planos da 

vida, investida do trabalho de continuidade da 

ciência espírita, mas talvez ainda hesitante em se 

provar no equilíbrio que, nem idolatra Allan 

Kardec, nem se descuida acerca do seu sólido 

referencial:

Sagredo — Coloco-me no lugar do Sr. Simplício, 

e vejo que ele se sente muito perturbado pela 

força dessas razões bastante concludentes; mas, 

de outra parte, ver a grande autoridade alcança-

da [...] por Aristóteles [...], confunde-o e assusta-o 

muito; e parece-me escutá-lo dizer: “E a quem se 

há de recorrer para definir nossas controvérsias, 

tendo sido afastado do trono Aristóteles? Que 

outro autor deve ser seguido nas escolas, nas aca-

demias, nas faculdades? [...] Deve-se destruir 

aquela fortaleza, onde nos recolhemos em segu-

rança contra cada assalto inimigo?” Sinto por ele 

[...] compaixão [...].

Salviati — Ah! Que o Sr. Simplício não tema tan-

tas ruínas! [...] Não existe perigo de que uma mul-

tidão tão grande de filósofos atentos e sagazes 

deixe-se vencer por um ou dois, que fazem um 

pouco de barulho. (Galilei, 1632, Primeira Jorna-

da, p. 141).

4. A ATITUDE MAIS RECENTE DA PUREZA 
ALMEJA UM RETORNO A ALLAN KARDEC, 
MAS FLERTA COM O ESCOLASTICISMO

Recentemente, uma nova versão da atitude da 

pureza vem sendo articulada dentro do movimen-

to espírita a partir de um grupo de pesquisado-

res espíritas. Cumpre tornar explícito o seu 

modo de operação para, se possível, gerar dis-

cussão e esclarecimento.

A atitude mais recente (versão moderna) da pure-

za ou coerência doutrinária (dora- vante, APD+) 

faz uma advertência e chama atenção, com ra-

zão, por exemplo à massa de livros publicados 

no meio espírita sem passar por uma revisão críti-

ca. Como movimento de reação, ela (se) propõe 

a adoção de recursos análogos aos que existem 

na academia (veículos de publicação e outras 

formas existentes nas universidades), o que é 

sem dúvida uma ótima ideia em princípio, com 

potencial de transmitir uma imagem de serieda-

de, isenção, rigor, e enfim, credibilidade. Ela sus-

cita a esperança de ser um resgate da tradição 

crítica própria do fundador da ciência espírita, 

isto é, da atitude de Allan Kardec. Eis aqui al-

guns recursos que a APD+ utiliza ostensivamente 

em sua campanha de divulgação dentro do movi-

mento espírita: (i) a criação de veículos de publi-

cação com revisão por pares (duas ou mais pes-

soas avaliam a contribuição de um artigo subme-

tido ao veículo e expressam pareceres); (ii) a ado-

ção de pareceres duplo-cego (os/as pareceristas 

não têm acesso aos nomes dos/das autores/auto-

ras dos artigos); e (iii) a criação de espaços de de-

bate, painéis, etc., para discussão de temas difí-

ceis ou polêmicos. Tudo isso é bom, em princí-

pio, mas há ainda um quarto recurso, manifesto 

ora com justa discrição, ora sem qualquer cons-

trangimento, de (iv) referências a credenciais aca-

dêmicas (títulos, currículos e cátedras em universi-

dades ou instituições de pesquisa) que funcio-

nam como pano de fundo para justificar convites 

para palestras, comitês e outras posições de des-

taque na comunidade de pesquisa espírita. A 

própria atitude crítica de Allan Kardec, que tería-

mos esperança de haver reencontrado na APD+, 
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então pergunta, sem a pretensão de uma respos-

ta mas de suscitar reflexão: se no início, eram os 

recursos (i-iii) um justo conjunto de recursos estru-

turantes, teriam eles então se tornado — por oca-

sião da atitude descuidada — artifícios? Por um 

lado, de muito pouco eles adiantam se a reação 

que pretende resgatar a atitude de Allan Kardec 

não estiver forjada na tradição crítica da escola 

jônica (cf. parágrafo §1); e por outro lado, se ela 

estiver, aspectos de forma acadêmica podem até 

ajudar a estruturar processos, mas não são cruci-

ais.

Vejamos a atitude de Allan Kardec. O fundador 

d a c i ê n c i a e s p í r i t a , e n t ã o c h a m a d o 

Hippolyte-L.-D. Rivail, não era um cientista mem-

bro das mais prestigiadas academias de ciências 

do seu tempo — a saber, a Royal Society com 

sede em Londres, e a Académie des Sciences 

com sede em Paris —, mas sim um (verdadeiro) 

educador que tinha planos para a educação pú-

blica (Incontri, 2004)[10]. É verdade que ele pos-

suía um sem-número de credenciais acadêmicas 

(se tomadas num sentido amplo), sendo membro 

de diversas sociedades técnicas e reconhecido 

professor de matemática, de ciências, e escritor 

de livros didáticos em Paris. Entretanto, não o 

vimos reivindicar essa autoridade na fundação e 

no desenvolvimento inaugural da ciência 

espírita. Pelo contrário, cumpre notar que ele se 

despiu desses aspectos de forma, para assumir o 

simples pseudônimo de “Allan Kardec”.

Com efeito, é sabido que os recursos de forma, 

por exemplo esses supracitados (i–iii), não são 

capazes, por si mesmos, de manter a sanidade 

nem da própria academia[11]. Eles não passarão 

de artifícios, se (i) os comitês científicos são redu-

zidos e ocultos (sob pretexto de receio quanto a 

melindres pueris entre confrades pesquisadores), 

e formados apenas por “afinidade” (ao invés de 

buscar também o recurso do contraditório); se (ii) 

a comunidade e o número de artigos submeti-

dos a um veículo são suficientemente pequenos 

para que o esquema de duplo-cego não tenha 

sentido; se (iii) os debates são feitos com filtra-

gem por uma cúpula, e os painéis apenas agru-

pam pessoas cujo pensamento coaduna. Além 

disso, não é difícil notar, para quem conhece o 

livre pensador Allan Kardec, que o recurso a (iv) 

credenciais acadêmicas em áreas técnicas é anti-

doutrinário na ciência espírita, por ele fundada. 

Vejamos a frustração de Allan Kardec com as au-

toridades das “corporações sábias”, expressa res-

pectivamente n’O livro dos espíritos e n’O que é 

o espiritismo:

Com relação às coisas notórias, a opinião dos sá-

bios é, com toda razão, fidedigna, porquanto 

eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, 

no tocante a princípios novos, a coisas desconhe-

cidas, essa opinião quase nunca é mais do que 

hipotética, por isso que eles não se acham, me-

nos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi 

mesmo que o sábio tem mais preconceitos que 

qualquer outro, porque uma propensão natural o 

leva a subordinar tudo ao ponto de vista donde 

mais aprofundou os seus conhecimentos: o mate-

mático não vê prova senão numa demonstração 

algébrica, o químico refere tudo à ação dos ele-
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10 - Pela tradição espírita, podemos ir além e lembrar que Sócrates teria sido “escultor” (Pessanha, 1987) no tempo das academias gregas, e o mestre Jesus 

“carpinteiro” (Mc 6:3) no tempo dos doutores de Jerusalém.

11 - Para um exemplo, ver relatório recente a partir de 14 países, com destaque para a experiência brasileira (Dagnino & de Oliveira, 2017) que sumariza o “Dos-

siê produtivismo acadêmico”, edição no 60, da Revista Adusp (Pomar, 2017). No editorial questionam-se práticas do atual modo de operação do sistema acadê-

mico, como “gestão de processos sem conteúdo”, e enfim prescreve-se (Pomar, 2017, p. 17): “a conditio sine qua non para a renovação de toda a universidade 

é romper com a atual estrutura hierárquica piramidal [...]”.
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mentos etc. Aquele que se fez um especialista 

prende todas as suas ideias à especialidade que 

adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desar-

razoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadi-

nho: consequência da fraqueza humana. (Kardec, 

1857, p. 28).

As corporações sábias não podem nem jamais 

poderão pronunciar-se nesta questão; [...] Nem 

todos os sábios, porém, julgaram do mesmo 

modo; e notai que agora chamo sábios aos ho-

mens de estudo e saber, tenham ou não tenham 

um título o oficial. (Kardec, 1859, Cap. I, “Peque-

na conferência espírita”, p. 63).

Em sua base dupla, empírica e racional (cf. pará-

grafo §1), a ciência espírita pode se valer de con-

frades que não tenham títulos acadêmicos, mas 

tenham maior ou menor notório saber, e/ou 

experiência com a articulação de suas ideias, e/

ou experiência com fenômenos mediúnicos, e/

ou possam colaborar de maneira diversa com ati-

vidades de pesquisa. Títulos e posições acadêmi-

cas não garantem qualidade. De fato, como colo-

cado por Allan Kardec no excerto, o apelo a cre-

denciais acadêmicas pode ter mesmo o efeito 

negativo de estimular viés (por exemplo, se se 

considera que somente quem possui tais ou 

quais títulos podem opinar acerca de um tema), 

e soberba (estimulando uma cultura dominada 

por reverências e distinções). Isso se caracteriza 

ainda mais, se o apelo à autoridade acadêmica é 

apenas direcionado ao movimento espírita (que 

o recebe em sua singeleza e simplicidade), pas-

sando ao largo do crivo da própria academia 

(que se daria, por exemplo, através da publica-

ção dos trabalhos de ciência espírita das tais au-

toridades em veículos acadêmicos especializa-

dos). É claro que títulos emitidos por instituições 

prestigiadas podem sugerir competência atesta-

da. Mas o foco no apelo a credenciais acadêmi-

cas, ao invés de no uso do que a experiência aca-

dêmica tem a oferecer para o espiritismo, é um 

desvio tácito da porta estreita por onde passou 

Allan Kardec; ele, que não só as utilizou com efi-

ciência no sentido da parábola (Mt 25:14-30), 

como optou também, com desapego (e sabedo-

ria), por abandoná-las. 

Não estando efetivamente revestido da atitude 

crítica, o apelo da APD+ a formas acadêmicas de 

operação não poderá passar de um artifício que 

é apresentado como um resgate (superficial) da 

tradição de Allan Kardec, mas cujo efeito real, 

todavia, é dar voz e espaço àqueles considera-

dos “puros” por uma cúpula. A estrutura lógica 

desse apelo é análoga àquela do apelo à razão 

feito pelo escolasticismo católico na idade mé-

dia. Vejamos, através de Tomás de Aquino 

(1225-1274), sua figura mais notória, lembrado 

por reivindicar ter provado a existência de Deus. 

Por exemplo, considere a questão da indissolubi-

lidade do matrimônio. Santo Tomás a defende 

baseado no princípio de que “o pai é útil na edu-

cação dos filhos” (Russell, 1945, p. 501), porque 

(i) é mais racional do que a mãe, e (ii) sendo mais 

forte, é mais capaz de impor castigo físico. Para 

nós modernos, não é difícil refutar ambas as ra-

zões (i) e (ii). Entretanto, ainda hoje seguidores 

de santo Tomás não deixariam de acreditar no 

divórcio como algo pecaminoso devido à nossa 

refutação, uma vez que o real fundamento de 

sua crença não vem dos argumentos emprega-

dos. De fato, grande parte dos enunciados de 

santo Tomás são demonstrados por intermédio 

da autoridade do “Filósofo”, isto é, Aristóteles.

O escolasticismo equivale a tratar o que é vago 

como se fosse exato. Aqui temos um comentário 
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específico, que é esclarecedor para o nosso con-

texto (Russell, 1945):

[Santo Tomás] não persegue, como [...] Sócrates, 

o argumento até onde ele possa levar. Ele não se 

mostra engajado no inquérito, cujo resultado é 

impossível saber de antemão. Antes de começar 

a filosofar, ele já sabe a verdade; a que está de-

clarada na fé católica. Se ele consegue encontrar 

argumentos aparentemente racionais para partes 

da fé, melhor; se não consegue, basta-lhe recuar 

para o recurso da revelação. (Russell, 1945, p. 

502).

Apesar de suas boas intenções, a APD+ tem se 

caracterizado por duas faces. Na primeira, ela se 

apresenta sob seu modo de operação de aparên-

cia acadêmica; entretanto, quando indagada de 

maneira construtiva por parte da comunidade 

sobre detalhes acerca de seus recursos de forma 

acadêmica, ou quando sugerida de maneira cons-

trutiva mais transparência ou abertura à discus-

são entre mais confrades, ela recua, invocando 

questões de autoridade acadêmica, privacidade 

e até fraternidade. Em sua outra face, ela se apre-

senta ortodoxa, depositária da manutenção da 

excelência do conhecimento espírita[12], em 

suma, portadora (em nível acadêmico-intelectual) 

do estandarte da pureza ou coerência 

doutrinária, como um recuo tácito à noção de re-

velação. Ora, está manifesto que a APD+ flerta 

com um retorno ao escolasticismo medieval.

5. APOLOGIAS FILOSÓFICAS DA CIÊNCIA 
N Ã O S U P R E M A S L A C U N A S D E 
DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA ESPÍRITA 

Quando criticada em suas operações escolásti-

cas, a APD+ recorre sobretudo a um recurso ou 

artifício específico: duas concepções desenhadas 

pelo autor Silvio Chibeni (1984, 1988, 1991, 

1994), no contexto do seu grupo de estudos de 

textos de Allan Kardec (Chibeni, 1997). Ambas as 

concepções são objeto de meu exame lógico 

noutro lugar (Bourbaki, 2018), onde mostro em 

detalhe a distorção que operam com relação à 

literatura técnica de epistemologia e filosofia da 

ciência natural. Trataremos disso também no pa-

rágrafo §5 a seguir, porém menos diretamente, e 

sem nos desviarmos do foco no tema central des-

te texto, a exposição de argumentos propositi-

vos para superação da APD(+) (clássica ou mo-

derna), rumo ao desenvolvimento da ciência 

espírita a partir da atitude crítica, na presença de 

pluralidade. 

A epistemologia (teoria do conhecimento) e a 

filosofia da ciência (análise e crítica da ciência en-

quanto um tipo específico de conhecimento hu-

mano) têm grande potencial para guiarem a refle-

xão e o desenvolvimento prático da ciência 

espírita em suas bases empírica e racional. Dife-

rente disso, contudo, a atitude mais recente da 

pureza ou coerência doutrinária (doravante, 

APD+) [13] encontra apoio no autor Silvio Chibe-

ni (1997) para recorrer a essas áreas com um ou-

tro propósito: aplicar modelos de ciência natural 

propostos por autores proeminentes (por exem-

plo, Thomas Kuhn, Imre Lakatos) ao corpo doutri-
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12 - Isto é, indo além da questão da preservação dos textos de Allan Kardec, do ensino e das práticas institucionais do espiritismo, para questões do âmbito da 

pesquisa e do progresso do conhecimento espírita. 

13 - O conteúdo deste parágrafo é autocontido. Para mais detalhes sobre a APD+, porém, ver parágrafo §4. 
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nário formulado por Allan Kardec, para, se tudo 

der certo, reivindicar selá-lo com o status de 

ciência genuína segundo “a moderna filosofia da 

ciência” (Chibeni, 1997) [14]. Com isso, a APD+ 

(moderna) cultiva uma relação de atavismo com 

a obra de Allan Kardec e reforça então, de uma 

forma ou de outra, a narrativa da APD (clássica, 

cf. parágrafo §2) que pretende estabelecê-la 

como infalível e imutável. 

Constata-se que esse tipo de prática apologética 

não se sustenta (ver Bourbaki, 2018). Ela passa 

longe de oferecer uma apresentação razoável da 

ciência espírita ao público filosófico ou científico 

especializado, ou ao público laico em geral [15]. 

Convém nos referirmos, enfim, àquela que é tal-

vez a afirmação mais notória de Allan Kardec 

acerca do caráter progressista da ciência que fun-

dou:

Caminhando de par com o progresso, o 

Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se 

novas descobertas lhe demonstrassem estar em 

erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifi-

caria nesse ponto. Se uma verdade nova se reve-

lar, ele a aceitará. (Kardec, 1868, Cap. I, §55, p. 

42, grifos meus).

Pelas suas inclinações de guarda, defesa ou pa-

trulha, numa palavra, de desconstrução do novo, 

a APD+ se atém apenas à segunda parte da afir-

mação de Allan Kardec grifada acima. Por exem-

plo, considere a afirmação: “o Espiritismo não 

conflita com qualquer uma das teorias científicas 

maduras, quer da Física, quer da Química ou da 

Biologia” (Chibeni, 1991, grifos meus). Ora, ao 

não buscar o equilíbrio com a dimensão de cons-

trução do novo, isto é, o trabalho de 

desenvolvimento da ciência espírita, a APD+ dei-

xou escapar um aspecto crucial da afirmação de 

Allan Kardec, a saber, de que o espiritismo deve 

caminhar de par com o progresso. Atualmente, 

por estarmos detidos em torno da pureza ou coe-

rência doutrinária, a grosso modo somente as ci-

ências comuns vêm caminhando [16]. É justamen-

te o que produz o círculo vicioso: de um lado, 

confrades com experiência em pesquisa afiliam-

se à APD+ (já um tanto institucionalizada na co-

munidade), deixando de prestar o seu concurso 

ao desenvolvimento da ciência espírita, que res-

ta cada vez mais, não em conflito, mas defasada 

em relação às ciências comuns; de outro, confra-

des sem experiência em pesquisa (por exemplo, 

pessoas expositoras em geral) talvez angustiadas 

quanto ao (não) caminhar do aspecto científico 

do espiritismo, se lançam então a fazê-lo, muitas 

vezes disseminando confusão acerca do 

conhecimento espírita, e contribuindo de volta 

para a intensificação da narrativa de campanha 

das atividades da APD+ — que intimida e desau-

toriza jovens talentos com vocação para pesqui-

sa no sentido da construção do novo, e fortalece 

então a vinculação (interna e externa ao movi-

mento espírita) da ciência de Allan Kardec com a 

tradição dogmática da escola pitagórica (cf. pará-

grafo §1). Por exemplo, vejamos Chibeni:
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14 - Ora, a epistemologia da ciência de Allan Kardec é autocontida, e não depende de autores da academia. É uma incoerência da APD+ recorrer à academia 

somente quando pensa que o que ela tem a dizer é favorável.

15 - Nesse ínterim, os textos de Allan Kardec permanecem na prateleira de esoterismo das livrarias laicas. Se por um lado isso pode estar relacionado a seu des-

compasso com os valores da sociedade, por outro de nada adianta atirar textos apologéticos ao léu e promover a inatividade científica no âmbito do movimento 

espírita.

16 - Há iniciativas acadêmicas (e.g.: Rocha et al., 2014; Lucchetti et al., 2013) e outras iniciativas baseadas no conhecimento sem autoridade (cf. coleção de arti-

gos científicos da Revista de Ciência Espírita; Fontana, 2017) que, comprometidas com o desenvolvimento da ciência espírita, têm contribuído para modificar 

esse cenário.
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Kardec não se aventurou, por exemplo, a formu-

lar modelos para o perispírito, ou explicações téc-

nicas para os fenômenos mediúnicos em termos 

de conceitos e princípios vulneráveis das ciências 

de seu tempo. [...] Espelhando-nos na atitude pru-

dente de Kardec, não devemos, por nossa vez, 

procurar fazer o que ele não fez, e prematuramen-

te associar o Espiritismo às teorias científicas con-

temporâneas. A progressividade do Espiritismo, 

uma de suas características essenciais, dado que 

é uma ciência que se apoia em fatos, não signifi-

ca a absorção irrestrita de qualquer teoria que 

apareça. (Chibeni, 1991, Seção 4, “Perspectivas 

da ciência espírita”).

Ainda com uma atitude exclusiva de desconstru-

ção do novo, Chibeni (1991) conclui citando e 

comentando este excerto d’A gênese que imedi-

atamente precede o que citamos acima:

Entendendo-se com todos os ramos da econo-

mia social, aos quais dá o apoio das suas própri-

as descobertas, [o Espiritismo] assimilará sempre 

todas as doutrinas progressivas, de qualquer or-

dem que seja, desde que hajam atingido o esta-

do de verdades práticas e abandonado o domí-

nio da utopia, sem o que se suicidaria. (Kardec, 

1868, Cap. I, “Caráter da revelação espírita”, 

§55, p. 41).

Allan Kardec, por um lado, oferece um critério 

claro para que o espiritismo: (1) relacione-se com 

todos os ramos da sociedade, e (2) assimile ou 

não doutrinas externas, a saber, que tenham 

“atingido o estado de verdades práticas”. Silvio 

Chibeni, por outro lado, desautoriza “prematura-

mente associar o Espiritismo às teorias científicas 

contemporâneas” (1991). Ora, mesmo se tiverem 

atingido o estado de verdades práticas? Por 

exemplo, a física quântica não seria, ainda a essa 

altura, uma verdade prática? Se não, qual é o cri-

tério? É que as associações feitas não possuem 

rigor ou qualidade? Por que físicos espíritas inte-

ressados que possuem interesse manifesto no 

tema não o fazem? [17]

Allan Kardec tinha uma visão equilibrada e práti-

ca da ciência (Incontri, 2004, p. 56- 8). Sua reco-

mendação não tem nada que ver com o tempo 

(contemporâneo, ou o que for), e alertava justa-

mente para a distinção entre verdades práticas 

(experimentadas) e teorias ou sistemas (ver Incon-

tri, 2004, Cap. IV, “Uma filosofia sem sistema”). 

Chibeni (1991) toma, mas não lê; insere obscuran-

tismo em torno do princípio de Allan Kardec; 

transforma uma instrução clara do mestre lionês 

no chavão “não devemos [...] procurar fazer o 

que ele não fez”, que é superficial, confuso, es-

peculativo, e essencialmente um apelo ao princí-

pio de autoridade (cf. parágrafo §3). Parece razo-

ável tomarmos como referência o que Allan 

Kardec fez. Mas seria mesmo prudente especular 

acerca do que ele não fez ou não faria? Não se-

ria isso uma atitude descuidada de pretender fa-

lar em seu nome? Desconsidera- se, por exem-

plo, que Allan Kardec teria sido alertado que não 

viveria muito tempo para trabalhar no espiritismo 

(Kardec, 1890, p. 344), e teria focado sua aten-

ção na organização geral da doutrina e em aspec-

tos morais, deixando aspectos mais específicos 

(por exemplo, “explicações técnicas para os 

fenômenos mediúnicos”) como frentes de traba-

lho para os/as herdeiros/herdeiras de sua 

ciência, a ser desenvolvida, conforme sua orienta-

ção, com foco em verdades práticas, e claro, que 

precisará mesmo assim, no futuro, ser retificada 
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17 - Cito mensagem atribuída por Allan Kardec ao apóstolo Paulo n’O evangelho: “[A caridade] evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o 

bem, porquanto uma virtude negativa não basta: é necessária uma virtude ativa” (Kardec, 1861, Cap. XV, “Fora da caridade não há salvação”, §10, p. 212-3). 
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por novas gerações de pesquisadores/pesquisa-

doras espíritas. Para Chibeni (1991), entretanto, 

diferentemente da ciência natural, que é estendi-

da, aperfeiçoada e corrigida ao longo dos anos, 

o espiritismo deve seguir uma linha excepcional, 

a saber, a de não caminhar de par com o 

progresso, para não se arriscar em erros.

A atuação da APD+ parece ver uma call to arms 

(chamada às armas ou convocação pelo Tio Sam, 

por um americanismo mais) no texto de Chibeni 

(1991). Para ela, o cenário da ciência espírita de-

senha-se conforme a Fig. 1. A guarda da APD+ 

está imbricada com (Chibeni, 1991, seção “Pseu-

do-ciências do espírito”): “a virtual totalidade 

das pessoas que têm se aventurado a estabele-

cer vínculos diretos entre os fenômenos espíritas 

e as teorias da Física cai, ou no recurso a teorias 

superadas, ou em confusões que mostram-se ridí-

culas aos olhos dos cientistas com formação pro-

fissional. Essas pessoas acabam pois involuntaria-

mente prestando um desserviço à causa da inves-

tigação científica do espírito”.

Fig. 1: Descrição esquemática do cenário que a APD+ associa 

à ciência espírita: a delimitação em linha contínua (Ciência 

espírita) indica o caráter fechado e estático dessa área do 

conhecimento, como uma caixa lacrada e inviolável; a delimita-

ção em linha tracejada indica o caráter aberto e dinâmico da 

pesquisa (como é típico nas ciências); a filosofia da ciência na-

tural, por sua vez, é tomada estática, porque se refere a obras 

da década de 60 como se fossem ainda “modernas” (Chibeni, 

1997), ou seja, mesmo essa área é considerada como demarca-

da/estática; já o campo da exegese dos textos de Allan 

Kardec, esse sim é dinâmico. Isto é, a APD+ não permite (i) 

modificação ou expansão de conhecimento da ciência 

espírita; nem a sua comparação ou conexão com uma ciência 

C “contemporânea” (Chibeni, 1991); mas ela permite (i) a exe-

gese dos textos de Allan Kardec, e (ii) apologias do 

espiritismo à luz da “moderna filosofia da ciência” natural (da 

década de 60).

Uma vez mais, a APD+ poderia ter encontrado 

contraponto na orientação do fundador da 

ciência espírita, Allan Kardec, a fim de equilibrar 

suas inclinações de desconstrução do novo:

Se [...] algumas excentricidades se manifestam, 

elas nada provam contra a doutrina, do mesmo 

modo que os loucos religiosos nada provam con-

tra a religião, nem os loucos melômanos contra a 

música, ou os loucos matemáticos contra a Mate-

mática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos 

exagerados e é preciso se seja dotado de muito 

obtuso juízo para confundir a exageração de uma 

coisa com a coisa mesma. (Kardec, 1861, Cap. IV, 

“Dos sistemas”, §39, p. 47).

Enfim, para concluirmos, consideremos por um 

momento o tema das “explicações técnicas para 

os fenômenos mediúnicos”. Para a APD+, talvez 

isso tenha sido suficientemente desenvolvido 

por Allan Kardec. Por exemplo, considere a fra-

se: “a evidência disso é que essa ciência é aplica-

da todos os dias em milhares de casas espíritas 

no Brasil”. O jornalista Marcel Souto Maior vê a 

questão de maneira um pouco diferente, após 

sua investigação jornalística (2004), entre outras 

coisas acompanhando Juraci, uma mãe que bus-

ca por consolo sobre seus dois filhos mortos, 

sem ter perdido o senso crítico. Segundo Souto 

Maior (2004, p. 98):

Muitos querem acreditar e não conseguem. As 

dúvidas de décadas atrás ainda são as mesmas 

nos centros dedicados ao ‘intercâmbio’ entre vi-

vos e mortos.

A questão central colocada pelo jornalista é rela-

cionada ao problema clássico na literatura 
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espírita (e espiritualista de maneira geral) da dis-

tinção entre animismo e mediunismo. É preciso 

reconhecer que ele tem razão: em décadas, na 

verdade em mais de um século, pouco ou nada 

avançamos nessa questão técnica fundamental.

Ao invés de estarmos preocupados se o 

espiritismo pode ser dito uma ciência genuína 

segundo a moderna filosofia da ciência (cf. Bour-

baki, 2018), poderíamos (à luz dela) estar dedica-

dos ao problema real ou prático de como inferir 

se uma comunicação é ou não é genuinamente 

mediúnica, cuja aplicação está no rol da caridade 

consoladora[18]. Ora, se esse problema, por 

exemplo, for efetivamente resolvido, é claro que 

isso há de contar para a credibilidade da ciência 

espírita, tanto interna quanto externamente ao 

movimento espírita, ou seja, naturalmente, do 

pequeno para o grande, justamente como Allan 

Kardec entendia a construção da autoridade do 

espiritismo (1864, “Introdução”, § II). Apologias 

filosóficas não podem suprir essa ou outras lacu-

nas de desenvolvimento da ciência espírita.

6. HIPÓTESES EXISTENCIAIS NÃO PODEM 
S E R P R O V A D A S , M A S E N S E J A M 
PROGRESSO TÉCNICO E ASSIM AGIU ALLAN 
KARDEC

Segundo Allan Kardec n’O que é o espiritismo 

(1859, p. 40), “o Espiritismo é uma ciência que 

trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, 

bem como de suas relações com o mundo corpo-

ral”. A estrutura dessa ciência está composta por 

algumas hipóteses existenciais fundamentais, 

por exemplo, a existência de Deus; outra, sendo 

estreitamente relacionada à hipótese da 

sobrevivência da alma, é a existência do princí-

pio espiritual, que Allan Kardec formulou assim, 

n’A gênese:

A existência do princípio espiritual é um fato 

que, por assim dizer, não precisa de demonstra-

ção, do mesmo modo que o da existência do 

princípio material. É, de certa forma, uma verda-

de axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, 

como a matéria pelos que lhe são próprios. De 

acordo com este princípio: “Todo efeito tendo 

uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma 

causa inteligente”, ninguém há que não faça dis-

tinção entre o movimento mecânico de um sino 

que o vento agite e o movimento desse mesmo 

sino para dar um sinal, um aviso, atestando, só 

por isso, que obedece a um pensamento, a uma 

intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a 

ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, 

tem-se de concluir que o move uma inteligência 

à qual ele serve de instrumento para que ela se 

manifeste. (Kardec, 1868, Cap. XI, “Gênese espiri-

tual”, p. 183).

Essa formulação de Allan Kardec, em pleno sécu-

lo XIX, é compatível com contribuições originais 

da filosofia da ciência natural do século XX (do 

início e do fim do século, como veremos a se-

guir). De um ponto de vista da lógica e da racio-

nal idade, ele capturou e posicionou a 

importante questão das hipóteses existenciais, 

que só seria efetivamente tratada por Karl Po-

pper (1935). A informação de que hipóteses exis-

tenciais não podem ser nem confirmadas (“prova-

das”), nem refutadas num sentido lógico ou raci-
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18 - Cito novamente mensagem atribuída por Allan Kardec ao apóstolo Paulo n’O evangelho, para ressaltar que ciência espírita é motivada pela caridade, e to-

mando-a por guia, ela “nunca [...] se transviará”. Segue-se: “Dedicai-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências; a desco-

brir-lhe, por vós mesmos, todas as aplicações” (Kardec, 1861, §10, p. 212-3). Incluam-se as aplicações da ciência espírita. 
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onal (da justificação da crença), compõe atual-

mente o acervo do conhecimento humano[19]. 

Chibeni (1991), entretanto, abordou a questão 

de maneira interpessoal (alheia ao ponto de vista 

técnico, epistemológico):

Não incluímos [nas áreas principais de investiga-

ção espírita] o tópico “comprovação da existên-

cia do espírito”. A razão é evidente: trata-se de 

uma questão já resolvida, na qual não devem as 

investigações estacionar. Foi uma etapa preli- mi-

nar, e quem não a percorreu não pode, em boa 

lógica, pretender-se espírita, ou estar realizando 

pesquisas espíritas. É de lamentar que tal fato 

nem sempre seja percebido ou compreendido 

por pessoas que militam dentro das próprias filei-

ras espíritas. Os espíritas, para quem a existência 

do espírito é uma realidade insofismável, por a 

havermos constatado através de observações e 

argumentos racionais, devemos deixar àqueles 

que ainda não a reconheceram a tarefa de prová-

la uma vez mais, pela maneira que bem enten-

dam. Mas não devemos em- penhar nossos esfor-

ços em uma investigação redundante, e que de-

poria contra as nossas próprias convicções. (Chi-

beni, 1991, Seção “Perspectivas da ciência 

espírita”).

O autor Aécio Chagas (cf. 1987), do mesmo gru-

po (Chibeni, 1997), também propagava uma ati-

tude dogmática, da “nossa crença” vs. “a crença 

deles”[20]. Chagas, entretanto, aproxima um 

pouco melhor a questão técnica genuína, pelo 

simples fato de tangenciar a perspectiva do fazer 

ciência, que Chibeni passa ao largo. Chagas pro-

põe uma espécie de distinção entre, de um lado, 

a crença na existência de átomos e moléculas, e 

de outro, a sua simples assunção no dia-a-dia do 

contexto de uma pesquisa. O que ele aparente-

mente não sabia é que tratava com uma noção 

já elaborada com precisão na filosofia da ciência 

natural, a do realismo de entidades (Hacking, 

1983), focada na práxis científica, que é compatí-

vel com o que Allan Kardec articulou 115 anos 

antes n’ A genêse (ver excerto citado acima, no 

início deste parágrafo §6), não só do ponto de 

vista da racionalidade abordado por Popper 

(1934, 1935), mas também do ponto de vista 

(muito distinto) do realismo, abordado por 

Hacking (1983).

Esses dois tópicos podem ser discernidos por 

questões como (Hacking, 1983, p. 60): (racionali-

dade) “o que realmente sabemos? No que 

devemos acreditar? O que é a evidência? O que 

são boas razões? Tais questões a respeito da raci-

onalização e da crença são geralmente classifica-

das como lógicas ou epistemológicas”; e (realis-

mo) “o que é o mundo? Que tipos de coisas exis-

tem nele? O que é verdade a respeito delas? O 

que é a verdade? Serão reais as entidades postu-

ladas pela física teórica, ou apenas construções 

da mente humana usadas para organizar nossos 

experimentos? Essas [...] são perguntas metafísi-

cas”. É preciso entretanto discernir ainda o realis-

mo científico em geral, tipicamente associado à 

ideia de que “entidades, estados e processos 

descritos por teorias corretas realmente existem” 

(Hacking, 1983, Cap. “O que é o realismo científi-

co”, grifos meus), do realismo de entidades em 

específico, menos dogmático, caracterizado pela 

máxima “se você pode bombardeá-los, então 

eles são reais” (Op. cit., com grifos meus; note 

que a recíproca do se-então não está implicada; 

o realismo, historicamente, tem sido misturado 
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19 - Isto encontra-se formulado com patente clareza em (Popper, 1934), bem como (Popper, 1935, Cap. 3 “Teorias”, §15 “Sentenças estritamente universais e 

sentenças existenciais”). 

20 - Ver Chagas (1987): “Acho que essas pessoas que passam o tempo todo atrás das provas e continuam insatisfeitas precisam ser informadas do que vem a ser 

uma ‘prova científica’. É o que pretendemos mostrar”.
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ao materialismo, mas não se circunscreve a ele). 

O realismo de entidades procede assim: “enten-

demos os efeitos, as causas e utilizamos isso 

para efetuar uma descoberta a respeito de outra 

coisa” (Hacking, 1983, p. 84). Essa é precisamen-

te a atitude (realista) de Allan Kardec, centrada 

no princípio “todo efeito inteligente há de ter 

uma causa inteligente”. 

Para uma descrição da metodologia do 

espiritismo destituída da distorção acarretada 

pela teoria do conhecimento do espectador, isto 

é, uma descrição que faz justiça à prática científi-

ca de Allan Kardec (sua práxis), ver a contribui-

ção de Jáder Sampaio (2013). O autor procura 

descrever a compatibilidade entre o método ex-

perimental de Allan Kardec e os métodos de pes-

quisa em ciências hermenêuticas e fenomenológi-

cas. De fato, Allan Kardec interrogou entidades, 

conjecturadas como espíritos ou inteligências es-

tranhas ao ser humano (médium) cujo corpo esta-

va à sua frente. Note-se bem que, mesmo tendo 

Allan Kardec, ou quem quer que seja, já se con-

vencido da existência do princípio espiritual (da 

possibilidade de sobrevivência da alma), isso não 

resolve a questão técnica de, por exemplo, dada 

uma comunicação, inferi-la anímica ou mediúni-

ca. Mas Allan Kardec, de maneira muito perspi-

caz (cf. Sampaio, 2013), encontrou na interroga-

ção sistemática de entidades (conjecturadas espí-

ritos dos que viveram como nós) um caminho fru-

tífero de investigação — capaz de, por via da 

concordância das comunicações, que é imprová-

vel ao acaso, obter descrições razoáveis tanto de 

certos princípios que para nós outros seriam de 

ordem estritamente especulativa, quanto de as-

pectos descritivos da vida no mundo espiritual. 

Com o perdão do uso do termo excessivamente 

materialista, mas justamente para enfatizar a ana-

logia com as partículas materiais que buscava 

Chagas (1987), podemos dizer que, com uma ati-

tude típica do realismo de entidades, Allan 

Kardec “bombardeou” inteligências estranhas 

ou espíritos com perguntas, via sua técnica de 

interrogação controlada.

Deve-se advertir a atitude dogmática de Chagas 

(1987) e da APD+ como um todo, entretanto, 

através de Hacking (1983, p. 372-3), de que “o 

simples fato de que os experimentadores são rea-

listas de entidades não fundamenta essa postu-

ra”. Hacking prossegue, utilizando o exemplo his-

tórico da conjectura da existência dos elétrons 

(grifos do original): 

“Nós nos convencemos completamente da reali-

dade dos elétrons quando regularmente tenta-

mos — e frequentemente conseguimos — cons-

truir novos tipos de artefatos que utilizam diver-

sas propriedades causais dos elétrons para inter-

ferir em outras partes mais hipotéticas da nature-

za”. (Hacking, 1983, p. 372-3).

No caso da ciência espírita, faz sentido que em 

grande parte os artefatos a serem construídos 

sejam de ordem imaterial, por exemplo, técnicas 

em psicologia e ciências hermenêuticas, ou em 

ciência da computação e inteligência artificial; 

seja como for, pela sua característica imaterial, 

são instrumentos que poderemos chamar de 

software (no sentido amplo). Outro importante 

aspecto da ciência espírita, que a aproxima das 

áreas citadas acima e a afasta, digamos, da física 

clássica, pode ser caracterizado a partir da distin-

ção de Hacking entre tipos naturais e tipos intera-

tivos, a saber, os próprios seres humanos sendo 

investigados por outros seres humanos (Mendon-

ça, 2008, p. 18). Os tipos interativos, diferente-

mente dos naturais, reagem às classificações que 
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recebem (por serem dotados de autoconsciên-

cia), obrigando a alterações constantes na pes-

quisa. Ou seja, é preciso ir além da filosofia da 

ciência natural, cujas entidades de interesse são 

mais simples ou mais estáveis[21].

É preciso continuar a ciência espírita fundada por 

Allan Kardec. Se estivermos em guerra contra o 

materialismo (Chagas, 1995), em linha com a 

questão 799 d’O livro dos espíritos (Kardec, 

1857, p. 361), então sim, há de se concordar 

com o autor (Chagas, 1995), de que estamos per-

dendo. Porém, cumpre lembrar que essa tal he-

gemonia do materialismo não surgiu do nada, 

mas foi construída. A (importante) parte que 

cabe à ciência natural é consequência do traba-

lho meticuloso de dedicados pesquisadores 

(mesmo que não em defesa de “ideologia materi-

alista”, afinal muitos deles era judaico-cristãos). 

Vale citar:

A cautela de [James Clerk] Maxwell com relação 

às moléculas de gás era parte de uma desconfian-

ça geral contra o atomismo. A comunidade de 

físicos e quí- micos tornou-se inteiramente per-

suadida da realidade dos átomos apenas no sécu-

lo XX. Alguns aspectos dessa história são satisfa-

toriamente sumarizados por Michael Gardner (cf. 

1979). Talvez possamos dizer que ela terminou 

quando o movimento browniano foi inteiramente 

analisado em termos de trajetórias moleculares. 

Esse feito foi importante não apenas por sugerir 

em detalhes como as moléculas se chocavam nos 

grãos de polén, criando os movimentos observá-

veis; sua verdadeira conquista foi desenvolver 

uma nova maneira de determinar o número de 

Avogrado, utilizando a análise de Einstein do mo-

vimento browniano e as técnicas experimentais 

de Jean Perrin.

Obviamente, essa foi uma descoberta científica, 

e não filosófica. [...] Uma questão relativa ao rea-

lismo [de uma entidade] particular deve ser resol-

vida por meio da pesquisa e do desenvolvimento 

de uma ciência especializada.

[...] Suspeito que não possa haver argumento fi-

nal a favor ou contra o realismo no nível da repre-

sentação. Mas quando nos voltamos da represen-

tação para a intervenção, quando bombardea-

mos gotas de nióbio com pósitrons, o antirrea-

limso esmorece. [...] Na filosofia, o árbitro final 

não é como pensamos, mas o que fazemos. 

(Hacking, 1983, p. 92-3).

Ora, para a APD+, tudo isso pode soar cientificis-

ta. Como desenhado na Fig. 1, a ciência espírita 

(das exegeses e apologias) é considerada bem-

sucedida. Está tudo certo, pois segundo Chibeni 

(1988, grifos do original): “ao procurarmos apli-

car [...] critérios para a caracterização de um críti-

co legítimo do Espiritismo a cada um daquele 

que o têm pretendido ser durante os mais de 

cento e vinte anos que se passaram desde que 

Allan Kardec os enumerou, verificamos, facilmen-

te e sem possibilidade de erro, que mesmo hoje 

[em 1988] tal crítico ainda está para aparecer”. 

Ou seja, o problema é do resto do mundo, tei-

moso, que ainda não descobriu a excelência do 

espiritismo. A minha impressão é que se depen-

der desse romantismo nostálgico, que polariza 

com o entusiasmo “new age” que lhe é alvo, 

esse tal crítico elegante e erudito do espiritismo 

pode mesmo nunca aparecer.

Allan Kardec, por outro lado, entendia que era 

seu dever se engajar com o contraditório, a me-

nos que houvesse evidência clara da não-serieda-

de do interlocutor (cf. 1858). Até os últimos dias, 

32

21- De fato, Hacking não é um autor restrito à filosofia da ciência natural, tendo contribuido ao problema da mente, da memória e dos fenômenos dissociativos 

(Hacking, 1995), com relevância para a ciência espírita.
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ele dedicou sua vida à apresentação e ao 

desenvolvimento do espiritismo (para ele, em 

permanente construção). Ele tomou para si a mis-

são de reformador e então agiu, realmente se 

expondo, a serviço da revolução espírita a qual 

estamos a trair[22]:

O simples fato de poder o homem comunicar-se 

com os seres do mundo espiritual traz consequên-

cias incalculáveis da mais alta gravidade; é todo 

um mundo novo que se nos revela e que tem tan-

to mais importância, quanto a ele hão de voltar 

todos os homens, sem exceção. O conhecimento 

de tal fato não pode deixar de acarretar, generali-

zando-se, profunda modicação nos costumes, ca-

ráter, hábitos, assim como nas crenças que tão 

grande influência exerceram sobre as relações 

sociais. É uma revolução completa a operar-se 

nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais po-

derosa, quanto não se circunscreve a um povo, 

nem a uma casta, visto que atinge simultanea-

mente, pelo coração, todas as classes, todas as 

nacionalidades, todos os cultos. (Kardec, 1868, 

“Caráter da revelação espírita”, p. 25, grifos 

meus).

A missão dos reformadores é prenhe de escolhos 

e perigos. Previno-te de que é rude a tua, por-

quanto se trata de abalar e transformar o mundo 

inteiro. Não suponhas que te baste publicar um 

livro, dois livros, dez livros, para em seguida fica-

res tranqüilamente em casa. Tens que expor a tua 

pessoa. [...] Ver-te-ás a braços [...] com a traição 

mesma dos que te parecerão os mais dedicados; 

as tuas melhores instruções serão desprezadas e 

falseadas; por mais de uma vez sucumbirás sob o 

peso da fadiga; numa palavra: terás de sustentar 

uma luta quase contínua, com sacrifício de teu 

repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até 

da tua vida, pois, sem isso, viverias muito mais 

tempo. (Kardec, 1890, “Minha missão”, p. 344, 

grifos meus). 
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INTRODUÇÃO 

É de conhecimento geral dentro do espiritismo, 

sobre o potencial energético humano, podendo 

este ser manipulado por espíritos, direta ou indi-

retamente (Kardec, 1996). Inicialmente, descober-

to por Mesmer [1], soube-se que, de alguma for-

ma, humanos irradiavam algum tipo de energia 

que gerava benefícios as outras pessoas. Mais 

tarde, Kardec (1996) transcreve informações 

oriunda de espíritos e relata que essa mesma 

energia poderia ser manipulada por espíritos, ge-

rando os mesmos benefícios, isto é, a energia 

magnética humana seria independente da inten-

ção ou ação direta do ser vivo.

Em determinada época, pré-Kardec, houveram 

estudos com a finalidade de testar a real eficácia 

do magnetismo, no entanto os resultados não 

foram bons. Os pesquisadores consideraram que 

não havia efeito magnético algum, senão um pro-

cesso hipnótico apenas [2]. Entendemos que 

esse fato se deu pois, naquele tempo (e muito 

ainda nos dias atuais), torna-se difícil a interpreta-

ção e entendimento dos limites do que seria o 

passe e do que seria a indução hipnótica. A co-

munidade espirita em geral, por uma cultura de 

pouca pesquisa e conhecimento em processos e 

métodos, acabou por não determinar onde co-

meça uma coisa e termina a outra.

Diversos estudos no meio cientifico vem demons-

trando a existência de uma energia expelida pe-

las mãos de médiuns, curandeiros, meditadores 

e manipuladores de energia (Popp 1984, C. Choi 

2002, Cohen 2003, Lipkva 2005, Tsuyoshi 2005, 

Blake 2011, Baumann 2013). 

Baumann et al (2013), demonstraram que pesso-

as emitem algum tipo de bioenergia ultravioleta 

e infravermelho somente nos momentos de con-

centração ou intenção. Seus estudos evidencia-
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ram que nem todas as pessoas possuem essa ca-

pacidade e chegou-se a ter certeza que, mesmo 

os que a possuem, o fazem de forma não igual, 

isto é, a intensidade e quantidade de biophó-

tons emitidos por cada manipulador de energia 

varia muito.

Tsuyoshi et tal (2005 fizeram diversos experimen-

tos controlados para verificar a eficácia dessa 

energia transmitida por humanos. Eles convida-

ram um manipulador de energia Ki (mesma ener-

gia magnética - nome diferente) e este fez aplica-

ção sobre células cancerosas, ficando demonstra-

do que o crescimento desses carcinomas foi re-

duzido, com relação as amostras que não recebe-

ram a imposição das mãos. Outros estudos ocor-

reram e ficou demonstrado que colônias de bac-

térias não conseguiam se desenvolver da mesma 

forma (quantidade) comparado com o grupo con-

trole.

Monezi (2003) analisou camundongos que rece-

beram a imposição de mãos e os comparou com 

outros que não receberam. Foi observado que 

somente os camundongos que receberam o 

passe tiveram seus sistemas imunológicos eleva-

dos, gerando assim uma tendência a uma me-

lhor qualidade de vida frente à doenças. Em ou-

tro estudo Monezi (2013) verifica que pessoas 

que receberam o passe (mesmo com controle de 

efeito placebo) reduziram fatores de estresse.

Como foi possível observar, os resultados dos di-

versos estudos apontam para algum tipo de rea-

ção positiva pelo corpo humano, frente às aplica-

ções dessa bioenergia.

A L G U M A S C R E N Ç A S C O M U N S N O 

ESPIRITISMO ATUAL

Abaixo iremos citar algumas das crenças comuns 

que se fazem presentes no meio espirita, em con-

tra partida poderemos comparar tais crenças 

com resultados das pesquisas citadas acima e de 

outras pesquisas já realizadas por nossa equipe e 

publicadas nesse mesmo periódico.

Bolhas de ar em água fluidificada. Se acredita 

que a água esteja fluidificada quando algumas 

bolhinhas de ar aparecem nas mesmas.

Ao longo de alguns anos fizemos diversos estu-

dos e experimentação prática com amostras de 

água que passaram pelo passe (Moreira Freire et 

al 2015, Abbate e Fontana 2016, Dantas e Fonta-

na 2017) .

Em nosso estudo de amostras de água submeti-

da a bioeletrografia, tanto em estudo piloto 

quanto final, não ficou evidente que qualquer bo-

lha de ar tenha ocorrido, tanto nas amostras posi-

tivas quanto negativas.

No estudo com médium vidente isso também 

não foi observado, ficando descartado qualquer 

relação entre bolhas de ar na água com o fato 

dela estar ou não “fluidificada”.

A energia magnética pode curar tudo. Faz par-

te de uma crença crescente no ambiente de Cen-

tros Espiritas que a ação magnética pode curar 

toda e qualquer doença.
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Os atuais estudos demonstram que: o sistema 

imunológico fica mais resistente; carcinomas não 

conseguem se desenvolver apropriadamente 

(com a ação de Células NK - Natural Killers - eles 

podem reduzir); bactérias se desenvolvem lenta-

mente sob a exposição dessa energia.

Realizamos experimentos piloto com frutas, 

algumas sob a emissão do passe magnético e 

outras não. Em nossos experimentos (não publi-

cados) ficou evidente que o passe não melhorou 

a integridade/durabilidade das frutas. Foram tes-

tadas algumas técnicas de magnetismo de Mes-

mer e mesmo assim não ocorreu algo significati-

vo, pelo contrário, amostras que receberam o 

“sopro energético” apodreceram mais rapida-

mente, induzindo uma falsa sensação de “quei-

ma” da mesma. Ao ser aplicado película plástica, 

afim de verificar sua efetividade, o mesmo efeito 

de “queima"não ocorreu, demonstrando que o 

sopro era mais prejudicial do que vantajoso.

Outro ponto significante para essa crença está 

no fato de que, há uma necessidade de um con-

trole sobre o efeito placebo. Geralmente as histó-

rias se transformam em estórias anedóticas. 

Deve-se considerar também o fator hipnótico, 

onde este já foi demonstrado como muito eficaz 

na cura de diversas doenças (veja documentário 

[3]).

O paciente precisa estar receptivo para rece-
ber a energia magnética. Se acredita que a pes-

soa que recebe o passe precisa ter algum tipo 

de sintonia e/ou estar receptiva a energia.

Nos estudos realizados, citados acima, esse fator 

não foi observado, ou seja, nem bactérias, nem 

carcinomas, nem camundongos possuíam consci-

ência ou qualquer receptividade ao passe, mes-

mo assim apresentaram resultados positivos. Nos 

casos de passe onde se observou a redução de 

estresse em humanos, houve controle placebo, 

portanto pessoas estariam “receptivas" mas não 

receberam passe algum, senão uma mera “enga-

nação”. 

Este detalhe reforça que muitas vezes há a possi-

bilidade do efeito placebo estar atuando em vez 

da energia propriamente dita. Nos casos de pes-

soas mais sugestionáveis, a hipnose não intencio-

nal pode provocar uma série de efeitos positivos 

que facilmente podem ser confundidos com cu-

ras geradas pelo passe ou imposição de mãos.

É importante enfatizar que a indução telepática 

pode ocorrer sutilmente, neste caso essa telepa-

tia reflete, no entendimento espirita, a comunica-

ção espírito-espírito (alma para alma) e dessa for-

ma pode acionar dispositvos pessoais positivos, 

tais como: melhores sensações geradas por boas 

intenções, orações etc. Entendemos que isso di-

fere totalmente da energia magnética (Ki ou 

Chi), uma vez que a melhora surge de dentro 

para fora, pela auto-cura e não de fora para den-

tro, com a transmissão de algum tipo de energia 

ao físico. Portanto o passe se caracteriza exclusi-

vamente pela transmissão de energia “sutil” de 

um ou mais pessoas à uma pessoa necessitada.

Alteração do PH da água sob passe para dife-
rente patologias. Há um estudo publicado na 

internet [4], sem nome de autor, que demonstra 

variações de PH das amostras de água fluidifica-

das. Depois o estudo se foca em verificar essa 

variação conforme o problema físico da pessoa, 

sugerindo que os espíritos colocam algum tipo 
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de medicamento na água, especificamente para 

cada doente, alterando o PH devido ao “medica-

mento”.

Embora as materializações se demonstraram pos-

síveis, ao longo de toda uma historia de relatos e 

experimentos, não consideramos que seja o caso 

especificamente para o passe do dia-a-dia. Mes-

mo assim resolvemos formar um grupo de pes-

quisa e experimentação. Utilizamos  equipamen-

tos digitais diversos para medir o PH de amos-

tras de água, assim como sua eletrocondutivida-

de e detecção de materiais sólidos. Em nosso es-

tudo experimental, não publicado, observamos 

que as variações de PH ocorrem naturalmente na 

água, variando em função de temperatura e tem-

po de descanso da mesma, não evidenciando 

qualquer atuação espiritual para que isso venha 

a ocorrer.

Nossas observações chegaram a manter uma ob-

servação e controle por dias. Usamos algumas 

amostras com água, parte delas tendo passado 

pelo passe e outras não (controle). Percebemos 

que as variações de 0,2 até 0,5 foram totalmente 

naturais e não observamos variações das amos-

tras que receberam o passe das amostras contro-

le (que eram da mesma fonte, estavam na mes-

ma temperatura e não receberam nenhum tipo 

de imposição de mãos).

Um detalhe peculiar que observamos, inicialmen-

te, foi que em um dos experimentos, uma das 

amostras de água (que recebeu o passe) mostrou 

alteração na sua eletrocondutividade. Ao repetir-

mos o experimento, observou-se que algum fa-

tor externo provocou tal alteração. Por algum 

motivo desconhecido isso veio a ocorrer nova-

mente, quando colocamos um dos copos com 

água que não recebeu o passe, no mesmo lugar 

da amostra anterior. 

O mesmo efeito “elétrico” foi observado, ou 

seja, houve alteração da eletrocondutividade 

mas agora era de uma amostra comum. Essa in-

formação é importante pois se não tivéssemos 

repetido o experimento poderíamos acreditar (er-

roneamente) que o passe poderia gerar essa alte-

ração eletrocondutiva, fato que não é verdadei-

ro. Por esse motivo recomendamos que futuras 

pesquisas adotem o maior número de amostra-

gens possíveis, locais diferentes e elevado rigor 

metodológico, principalmente adotando o crité-

rio de falseabilidade.

Hipnose versus energia do passe. Há muitos 

espiritas que acreditam ou vinculam o estado hip-

nótico com um estado de transe magnético, asso-

ciando sempre uma coisa a outra (energia gera-

ria o estado de transe).

Até o momento, pelo que conhecemos de pes-

quisas cientificas, os resultados apontam em sen-

tidos opostos, isto é, o magnetismo (emissão de 

biofótons pelas mão em momento intencional) 

nada tem a ver com estado hipnótico ou estado 

de transe mediúnico ou estado alterado de cons-

ciência.

É bem verdade que experimentos pilotos realiza-

dos com médiuns em estado de transe mediúni-

co, sob análise bioeletrográfica (alguns não publi-

cados), demonstram que ocorre uma emissão 

dessa bioenergia durante o momento do transe. 

No entanto cabe aqui enfatizarmos que transe 

mediúnico não se trata de estado hipnótico. 

Mais estudos nesse campo ainda são necessári-

os.
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A hipnose por si só é um estado alterado de 

consciência que pode ser provocado por um hip-

nólogo ou até mesmo auto-induzido, por estímu-

los que desencadeiem de um processo de fé ou  

crença/confiança em determinado foco, por 

exemplo. Com isso pode-se eliminar dores, me-

dos, superar traumas ou até mesmo obter a cura 

de certas perturbações físicas.

Até o presente momento não se conseguiu vincu-

lar o magnetismo (energia Ki) com o estado hip-

nótico, isto é, que a aplicação de tal energia faça 

com que alguém entre em transe ou altere sua 

consciência. Para que isso fosse verdade, um 

magne t i z ado r t e r i a que p rovoca r um 

“sonambulismo” (termo utilizado por magnetiza-

dores para o estado hipnótico) sem utilizar de pa-

lavras ou gestos visíveis para com o paciente, evi-

tando assim qualquer tipo de sugestão. É 

importante enfatizar que mesmo havendo todo 

um controle, dependendo do paciente testado, 

essa indução pode ocorrer de forma telepática, 

portanto para se determinar como verdade, os 

índices de sucesso pelo magnetismo teriam que 

ser de aproximadamente 100%, enquanto a hip-

nose se caracteriza por pessoas predispostas (cer-

ca de 25% da população). Os elevados índices 

supostos seriam devido a crença de que a ener-

gia magnética é transmitida de A para B, geran-

do o estado hipnótico.

Sobre esse fato, até o momento, os dados mos-

tram que essa hipótese é inversa, ou seja, uma 

pessoa em estado de transe mediúnico emite 

energia magnética (Ki ou Chi) como uma reação 

ao estado mediúnico e não o contrário.

CONCLUSÃO

O presente estudo mostra divergências entre 

conceitos espiritas atuais com os obtidos em ex-

perimentos controlados, ou seja, algumas das 

crenças dentro do meio espirita, entendidas 

como verdades, não se demonstram verídicas ao 

serem testadas. Embora alguns dos experimen-

tos não tenham sido publicados, não se diminui 

o fator observado, cabendo a qualquer interessa-

do repetir procedimentos na busca de resultados 

convergentes.

Reforçamos a importância do conhecimento e 

do uso de metodologias apropriadas para os ex-

perimentos espiritas, principalmente no que tan-

ge ao entendimento de "energias sutis" e/ou 

algo “semi-material”.

40

REVISTA CIÊNCIA ESPÍRITA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           	     Março/2018



BIBLIOGRAFIA

[1] Internet: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer 

[2] Internet Book - Revista litteraria: periódico de litteratura, philo-

s o p h i a , v i a g e n s . . . , V o l u m e 9 -  

https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lp

g=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&

source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLC

Y&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-A

Q6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%

20de%20paris%20e%20mesmer&f=false

[ 3 ] V i d e o d o c u m e n t á r i o : 

https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5y9FngHw&list=FLPfILnm6i

MFpmgwBF9fNXAA&index=8 (aos 37 minutos)

[ 4 ] 

http://bvespirita.com/Fluidoterapia%20-%20Agua%20Fluidificada%2

0(autoria%20desconhecida).pdf

Kardec, Allan - Livros dos Médiuns - FEB - 1996

Kardec, Allan - Revista Espirita - Março - 1858

Cohen, S and Popp, F A - Biophoton Emission of Human Body - Indi-

an Journal of Experimental Biology - Vol 41 - May 2003

Lipkova, J and Cechak, J - Human electromagnetic emission in the 

ELF band - MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Volume 5, Section 2, 

2005

Blake T. Dotta, Carly A. Buckner, Dianne Cameron, Robert M. Lafre-

nie

and Michael A. Persinger - Biophoton emissions from cell cultures: 

biochemical evidence for the plasma membrane as the primary sour-

ce - doi:10.4149/gpb_2011_03_301

 C. Choi ,  W. M. Woo , M. B. Lee , J. S. Yang  and K.-S. Soh - Biopho-

ton Emission from the Hands - Journal of the Korean Physical So-

ciety, Vol. 41, No. 2, August 2002, pp. 275278

F. A. POPP, W. NAGL, K. H. Ll, W. SCHOLZ,  O. WEINGARTNER, and 

R. WOLF - Biophoton Emission - New Evidence for Coherence and 

DNA as Source - The Humana Press Inc. - 1984

WILLIAM  T. JOINES , STEPHEN  B. BAUMANN  (DECEASED ), AND  

JOHN  G. KRUTH - ELECTROMAGNETIC EMISSION FROM HU-

MANS DURING FOCUSED INTENT - The Journal of Parapsychology 

- Issue 76 - FEB/2013 - Pags. 275-294

Tsuyoshi Ohnishi, Tomoko Ohnishi,2 Kozo Nishino, Yoshinori Tsuru-

saki, and Masayoshi Yamaguchi - Growth Inhibition of Cultured Hu-

man Liver Carcinoma Cells by Ki-energy (Life-energy): Scientific Evi-

d e n c e f o r K i - e f f e c t s o n C a n c e r C e l l s - 

http://dx.doi.org/10.1093/ecam/neh116

MONEZI, Ricardo - Avaliação de efeitos da prática de impostação de 

mãos sobre os sistemas hematológico e imunológico de camundon-

gos machos - Tese de Mestrado - 2003

MONEZI, Ricardo - Efeitos da prática do Reiki sobre aspectos psicofi-

siológicos e de qualidade de vida de idosos com sintomas de estres-

se: Estudo Placebo e Randomizado - Tese Doutorado - 2013

Geison Moreira Freire e Marta Ligia Pereira da Silva -FLUIDIFICA-

ÇÃO DA ÁGUA: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ASPECTOS MEDIÚNI-

COS - Revista Ciência Espirita DEZ/2015

Abatte, Vania Maria e Fontana, Sandro - ÁGUA FLUIDIFICADA SOB 

ANÁLISE BIOELETROGRAFICA –  Duas Rodadas de Experimentos 

Exploratórios - Revista Ciência Espirita SET/2016

Dantas, Janaina e Fontana, Sandro - IDENTIFICAÇÃO DE ÁGUA 

FLUIDIFICADA/ENERGIZADA POR MÉDIUM VIDENTE – UM EXPERI-

MENTO PILOTO - Revista Ciência Espirita MAR/2017

41

REVISTA CIÊNCIA ESPÍRITA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           	     Março/2018

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://books.google.co.za/books?id=1TsuAAAAYAAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=sociedade+real+de+medicina+de+paris+e+mesmer&source=bl&ots=L-gSCjHyn_&sig=EypyEYvYgFOHuXSLKIMLmyYZLCY&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjHr86UxaXZAhXqIMAKHe1GD-AQ6AEIYjAF#v=onepage&q=sociedade%20real%20de%20medicina%20de%20paris%20e%20mesmer&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5y9FngHw&list=FLPfILnm6iMFpmgwBF9fNXAA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5y9FngHw&list=FLPfILnm6iMFpmgwBF9fNXAA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5y9FngHw&list=FLPfILnm6iMFpmgwBF9fNXAA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5y9FngHw&list=FLPfILnm6iMFpmgwBF9fNXAA&index=8
http://bvespirita.com/Fluidoterapia%20-%20Agua%20Fluidificada%20(autoria%20desconhecida).pdf
http://bvespirita.com/Fluidoterapia%20-%20Agua%20Fluidificada%20(autoria%20desconhecida).pdf
http://bvespirita.com/Fluidoterapia%20-%20Agua%20Fluidificada%20(autoria%20desconhecida).pdf
http://bvespirita.com/Fluidoterapia%20-%20Agua%20Fluidificada%20(autoria%20desconhecida).pdf
http://dx.doi.org/10.1093/ecam/neh116
http://dx.doi.org/10.1093/ecam/neh116


42

Caros leitores
Chegamos ao final da nossa edição.
Acreditamos que poderemos fazer mais, por isso é importante a 
participação de todos os espíritas pesquisadores e interessados 
em fazer pesquisa espírita.

Meus sinceros agradecimentos a todos os que participaram dessa 
edição, direta ou indiretamente:

Felipe Fagundes                 Suely Raimundo             Rafaela Respeita                     Victor Machado! !     Elton Rodrigues


