
E M E R S O N  G I U M B E  

Kardec nos trópicos 
Mesmo tachado de mime ou loucura, c 
espiritismo conquistou ricos e pobres 
para tornar-se uma das principais 
religiões do Brasil 

M I N D I V Í D U O  C O M U M ,  S E M  QUALQUER C O N H E -  

C I M E  N T O de medicina, recebe pessoas doentes, 

diagnostica seus males e prescreve medicamentos. 

faz por conta própria: alega agir como inter- 

do espírito de um médico. Trata-se de um 

- i ;r = L ':.médium - c  receitista". 
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~ r a d l  da década de 1870; 'e começavam a ser noticia- 

das com grande espanto pelos jornais. Além da prá- I 
tica "receitista", que normalmente indicava aos pa- I 

- .*. cientes remédios homeopáticos, vinham ao 
; . : q  

' - -  conhecim.ento do público outras técnicas terapêuti- 
r *i 

, . . I  

- J cas não-ortodoxas, como a dos "médiuns curadores" 



- que faziam algo semelhante aos "passes" dos 1 
atuais centros espíritas - e a chamada "desobses- A 
sãon, que curava a loucura causada pela inter- A 
venção de um espírito mal-intencionado. A 

Os desinformados julgavam estar dian- 
te de uma nova roupagem do velho cu- 
randeirismo. Para os adeptos da práti- 
ca, porém, o que experimentavam 
era uma demonstração poderosa 
da existência de entidades espiri- 
tuais e de sua intervenção no 
mundo material. 1 

Surgido na França em 1857 
- quando Aiian Kardec sistema- 
tiza a doutrina em seu O livro 
dos ep'ritos -, o espiritismo 
cruzou O oceano com sur- 
preendente rapidez. As pri- 
meiras noticias da formação 
de grupos espíritas no Brasil 

, sáo da década de 1860. Na 
mesma época, são feitas as pri- 
meiras traduções das obras de 
Kardec, providenciadas pelo 

SOS (1839-1915). 
L médico Joaquim Carlos Travas- 

Ele não foi uma exceção. Vários \ 
outros médicos brasileiros abraça- 
riam desde cedo o espiritismo. Foi o f caso de Adolfo Bezerra de Menezes L 
(1830-1900), criado em família católica e 7 
que tamb6m foi vereador e deputado. Em 
1882, ele anuncia publicamente sua conver- 
são ao espiritismo, que considerava "um coroa- 
mento do cristianismo". Passa então a defender \ a 
doutrina em artigos publicados em O Paiz, um dos 7 

C -  principais jornais da época. Sua adesão a nova reli- 
gião aconteceu depois que ele se impressionou L - 

.--i e 

com as "curas extraordinárias" obtidas pelo mé- Q wCdium pouco qulifica$ã, mm a mtjgj& I _ 
dium João Gonçalves do Nascimento (1844-1916). - - .  

Morador da região suburbana do Rio de Janeiro, prtcnclo a ~~m~~ ~~~~m~ * e~ijcSffmo." - - -  . 
----- - =  - -  --- 

João Gonçalves trabalhava como despachante da a f t i ~ ~ l a ~ ( ~  d i m  e pqjuICf~, elite é PÚVY) . -- - - 
_, . . .. . - 

Alfândega. A autoria de suas curas era.atribuída ao _. L _ I _ -  
---_ - C<<- 

espírito do Dr. Dias da Cruz, professor da Faculda- uma profissão prestigiada. Do mesmo modo, as prá- - -- 
de de Medicina falecido na década de 1870. Os fei- 

, tos do médium causaram tanto impacto que o pró- 
prio filho de Dias da Cruz, médico homeopata, / converteu-se ao espiritismo. 

A crença trazida havia pouco tempo da Europa se 
mostrava capaz de afíicular, à sua maneira, erudito e / popular, elite e povo: o m6dium era pouco quaiifica- 

' do, mas a entidade que se manifestava pertencia a 
I 

ticas pouco diferiam de outras formas populares de mscdanirrxe 
busca por cura, mas sua explicação apelava para ter- t*w a&y 
mos cultos e teorias sofisticadas. Era uma "fé racioci- 
nadan. Por isso não havia contradição na adesão de 

-L- setores da classe média 21 religião espírita. Engenhei- -&-. 
ms, advogados, oficiais militares, administradores -=V, 

públicos, parlamentares ... Os novos adeptos ressalta- 
dJnni lh.ani isa 

vam afinidades entre a doutrina de Kardec e os prin- 



, 

cípios científicos e liberais em um exemplo de curandeirismo, arcaico e anticien- 
voga naquele fim de século. tífico, do qual a sociedade deveria se proteger. Esta 

Não à toa, vários crentes do espi- resistência tomou forma de restrição legal no Códi- 
ritismo se engajaram em campa- go Penal elaborado em 1890. O artigo 157 qualifi- 

nhas aboiicionistas. Republicanos - cava o delito: "Praticar o espiritismo, a magia e 
proeminentes, como Saldanha Marinho seus sortilégios, usar de talismãs e cartomanaas, 

ro Penal de 1890 classificava como delitc 
'- I...) 

ara fascinar e subjugar a credulidade pública" 

aKo XmOerem (18161895) e Quintino ~ocaiúva (1836-1912), tinham 
a uiiaa ~spk i ta  simpatia pela doutrina. Por outro lado. a difusão do 
M i c l f h d a &  

espiritismo também se fazia em meios mais popula- 
1970, e pwccgabdo 

em São Pech.0 res, interagindo com saberes, prátjcas e religiosida- 

Leopddafinalde des ancestrais dos descendentes de escravos. 

1 950. CanuMtico, o A partir da instauração do regime republicano 

médium conbibuiu em 1889, as restrições a práticas espíritas ganham 
para a consoictagio do nova anna. Para os defensores da moderna medici- 
qiriti- CQ M. na acadêmica, a "me'diunidade receitista" era mais 

para despertar sentimentos de ódio ou amor, incul- 
car cura de moléstias curáveis ou incuráveis, en- 
fim, para fascinar e subjugar a credulidade púbii- 
ca". No momento em que se extinguia o regime de 
religião oficial (o Império católico), persistia a into- 
lerância diante de novas crenças. 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, ga- 
nha credencial científica a associação entre espiri- 
tismo e loucura. Alguns psiquiatras chegam a divul- 
gar estatísticas apontando o espiritismo como uma 
das principais causas de distúrbios mentais no país. 
Com respaldo do Código Penal, surgem diversas ini- 
ciativas de combate ao espiritismo. Autoridades p e  
iiciais e sanitárias protagonizam muitos episódios 
de perseguição. Mas a repressão se concentra, como 



,, ,e esperar, nas p,,cas religiosas populares, 
exibiam referências africanas. 

Neste penodo, ganhou importância a atuação 
da Federação Espírita Brasileira (FEB). Criada em 
1884, a instituição se via agora no dever de lutar 
pela liberdade religiosa e ajudar a difundir a dou- 
trina pelo país. Para isso. mantinha o jornal Refor- 
madur (publicado ainda hoje) e funcionava como 
centro espírita, com atividades de culto e estudo, 
incluindo um sewiço de "mediunidade receitista". 
Iniciado em 1899, esse serviço atinge o mais alto 
índice de consultas no ano de 1923, com quase 400 
mil pessoas atendidas. 

Outro objetivo da FEB no período republicano 
era unificar os trabalhos dos centros espíritas em 
-torno de doutrinas e rituais comuns. Afinal, a cren- 
,ça se espalhara rapidamente, e sob diversas formas. 
.Ainda em 1904, circulavam no Brasil nada menos 
que 19 periódicos dedicados ao espiritismo. Os cen- 
,tros filiados à FEB multiplicaram-se entre as déca- 
das de 1920 e 1940, saltando de 47 para mais de 200. 
Embora houvesse grupos espíritas em quase todos 
os estados, era nas regiões Sul e Sudeste - especial- 
mente no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais - 

Um fator decisivo para a consolidação do espiri- 
tismo no Brasil foi o aparecimento da carismática fi- 
gura de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier 
(1910-2002). Eclodiu primeiro como fen6meno lite- 
rário, com apoio da FEB. que desde o começo do sé- 
culo se dedicava à edição de livros - somente no pe- 
ríodo de 1931 a 1941, a instituição publicou 
1.411.400 exemplares de títulos espíritas. P a m o  
d'Além Túmulo, primeira obra de Chico Xavier, lança- 
da em 1932, é uma compilação de poesias atribuídas 
a autores brasileiros e portugueses - "recebidasn por 
um médium que mal completara o primário. 

Em 1938 vem a público outra obra psicografada 
por Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho. O livro narra a formação do Brasil sob a 
perspectiva espírita: os principais acontecimentos 
de nossa História teriam contado com a interven- 
ção de entidades espirituais. Desde o princípio, 
quando forças invisíveis levaram a frota de Cabra1 
a se desviar do caminho das fndias, até a libertação 
dos escravos, também orientada por mentores es- 
pirituais, estava profetizado o lugar de destaque do 
Brasil no universo da cristandade. Surge daí uma 
forte associação entre o espiritismo, a formação e 
o destino nacionais. 

Interessante é que, naquele período, outras reli- 
giões também procuram se vincular à identidade 
nacional. A Igreja Católica elege Nossa Senhora 
Aparecida como padroeira do Brasil em 1929, e 
dois anos depois é inaugurada a estátua do Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro, ganhando status de 
símbolo pátrio. De sua parte, a umbanda, em pro- 
cesso de constituição. privilegia nos cultos dois ti- 
pos de entidades espirituais: os caboclos e os pre- 
tos-velhos, que têm como referência explícita os 
índios e' os negros. vertentes consagradas, ao lado 
dos brancos, como base da sociedade brasileira. 
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I 
que eles mais cresciam. Nas outras regiões, poucc 

.grupos se concentravam nas capitais costeiras. 



Mesmo congregando elementos católicos, aíi-ica- na uma atitude de distinção: para os kardecistas, 
nos e do ocultismo, a umbanda se constituiu como espiritismo e umbanda precisavam ser diferencia- 
uma modalidade de espiritismo. É o que indicam os dos. A enorme heterogeneidade dos centros espíri- 
primeiros livros que identificavam a nova religião. tas passou a incomodar aqueles que buscavam uma 
Seus mentores d.am em 1939 a Federação Espírita doutrina mais unificada e definida. Por outro iado, 
de Umbanda, e em 1941 realizam o I Congresso Bra- essa mesma diversidade era fonte de vitalidade pa- 
sileiro de Espiritismo de Umbanda. Kardec não 6 ra o universo do espiritismo. 

. A aceitação social cada vez maior da crenp fica 
A prdtica da carldade JWOU 0 espiritim>o U ~ ~ V W S O S  evidente com a pmmulgação do novo código Penal 

pcpaÇOS ~0Ciafc nnvimentnndn unta (~f)roximaç&J com brasileiro em 1949, no governo vargas. persistiam 
artigos acerca de 'charlatanismo" e 'curandeiris- 

OS catdlfc0~ mo", mas o termo 'espiritismo" jA não constava 
mais da lei. Na prática, os kardecistas deixaram & 

sua principal referência. mas consta obrigatoria- ser assediados pelas autoridades. O mesmo não 
mente dos debates para a institucionalização da aconteceu com os cultos afmbrasileiros, que conti- 
umbanda, que mais tarde se proclamará a 'primei- nuaram sendo vítimas de perseguição. 
ra religião genuinamente brasileira". Modificações nas práticas espíritas ajudaram a 

A postura da FEB em relação à umbanda era am- vencer resistências junto à classe médica. A "me 
bígua. Ainda que o espiritismo kardecista tivesse diunidade receitista" não era mais hegernanica, 
predileção por espíritos brancos, nos anos 1920 substituída pela 'desobsessãow e, sobretudo, pelos 
não era raro se encontrar caboclos e pretos-velhos "passes". Sem implicar qualquer contato físico en- 
produzindo curas e outras benemerências em cen- tre médium e paciente nem envolver a premi@ 
tros espíritas. Isso mudaria na década de 1940. de medicamentos. os passes eram mais aceitáveis 
Com a nova religião já institucionalizada, predomi- do ponto de vista da medicina acadêmica. 



Por fim, contribuíram para legitimar a religião 
- 8s atividades assistencialistas praticadas pela FEB. i '$@a os espíritas, promover a caridade é um princí- 
pio fundamental da moralidade kardecista. Graças 
a ela, a atuação do espiritismo não ficou restrita aos 
centros, ganhando diversos espaços sociais. A boa 
recepção das práticas assistenciais propiciava a 
"aceitação das práticas religiosas. Do ponto de vista 
'!religioso, a caridade permitiu um novo diálogo com 
1 
20 catolicismo. Em contraste com o período inicial, 

1 quando pregavam a ruptura, os espíritas passam a 

i 
adotar uma atitude de aproximação. Atitude que ja- 

- mais seria recíproca por parte da Igreja Católica. 
Na segunda metade do século XX, o espiritismo 

tinha os caminhos abertos para se tornar uma das 
-religiões mais populares do Brasil. Se na França, 
.berço de Allan Kardec, perdeu vitalidade já no iní- 
cio daquele século, para o cotidiano dos brasileiros 
a crença permanece uma influência marcante. A 

.grande difusão da crença na reencarnação em um 
país de maioria católica é prova disso. Hoje, a via- 
gem feita pelo espiritismo em sua chegada ao Bra- 
sil é percorrida em sentido contrário. A sepultura 
de Kardec é uma das mais visitadas, entre as mui- 

A tas celebridades que repousam no cemitério Père 
Lachaise, em Paris. Em boa parte, graças aos turis- 
,tas vindos do "maior país espírita do mundo". H 

3 EMERSON GIUMBELLI É PROFE5SOR DE ANTROPOLOGIA 
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) E 
AUTOR DO LIVRO O CUIDADO DOS MORTOS UMA HISTÓRIA DA 
CONDENACÁO E LEGIJIMAÇ&O D O  ESPIRITISMO (R10 DE 

4 JANEIRO ARQUIVO NACIONAL, 1997) 

Léon Rivail, conhecido 
mundialmente como 
de Allan Kardec, nas- 
ceu em Lyon em 
1804 Ao contrário do 
que se possa pensac 
não possuía uma per- 
sonalidade excêntrica 
ou um pendor rnísti- 

Sua formação foi 

k?  elo ~e r íodo  oue Das- 

" público. Somente nos 

sentam as circunstân- 

i anos se apre- 

I 
cias que o tornariam I 

líder do espiritismc 
Inicia os estudc 

- - 8 .  , 
C - .S. . - . 4 - 

6:. r -  L;;.: d A  i? 5. .. " , 
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A R T U R  C E S A R  I S A I A  

Loucura coletiva? 
No i ,  L L L b ~  do século XX,  médicos e 

I 

psiquiatras encaravam o espiritismo 
como uma doença mental contagiosa 
a ser banida da sociedad 

S P I R I T I S M O  E PSIQUIATRIA VIVIAM M O M E N T O S  

semelhantes no início do século XX: ambos busca- 

vam aceitação social, guiados pelo mesmo ideal mo- 

derno - o elogio da racionalidade. , 

Mas não demorou para que entrassem em cho- 

que frontal. Afinal, à luz da ciência médica da épo- 

ca, manifestações mediúnicas eram sinônimo de 

atraso, uma afronta à civilização. 

Para os médicos formados na Faculdade de Medi- 

cina do Rio de Janeiro não havia dúvida: o espiritis- 

mo era uma patologia. Preocupados em detectar os 

focos de doenças fisicas e mentais, esses cientistas 

não tardaram em apontar aquela "superstição" 



bafilizu grandes contingentes humanos para o 
trabalho. Precisava, portanto, ser reprimida pelas 
autoridades e erradicada .por meio de intensas 
campanhas de saúde pública. 

"O combate ao espiritismo deve ser igualado ao 
que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes 
(ópio,, cocaína, etc.), à tuberculose, à lepra, às vermi- 
noses, enfim, a todos os males que contribuem pa- 
ra o aniquilamento das energias vitais, fisicas e psí- 

respondência entre doenças fisicas e mentais. Sua 
teoria permitia identificar "epidemias contagiosas 
de loucura" - entre as quais se destacava o espiri- 
tismo, supostamente capaz de provocar crises de 
histeria coletiva. 

Mas, por se tratar de uma ciência ainda em for- 
mação, a psiquiatria passeava por outros referen- 
ciais teóricos, como o positivismo e as primeiras e 
tímidas investidas da psicanálise freudiana. A tese 

mento espínta em 

1925 Considerado 

uma doença contagio- 

sa capaz de inutilizar a 

população para o tra- 

balho, o espiritismo 

era tido como caso 

de saúde pública 

quicas do nosso povo, da nossa raça em formação", 
escreveu João Coelho Marques em 1929, em tese de "O combate ao espiritismo deve ser igu 
doutorado em Psiquiatria apresentada à Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro. No espaco de uma 
década, três teses defendidas naquela instituição 
elegeram o espiritismo como assunto principal. Seu 
conteúdo revela muito sobre as idéias que nortea- 
vam a formação médica da época. 

A psiquiatria ensinada naquela Faculdade de 
Medicina foi fortemente influenciada pelo traba- 
lho do baiano Juliano Moreira (1873-1933). Chegan- 
do ao Rio aos 30 anos, depois de estudar na Alema- 
nha, ele trazia como principal referência os 

verminosei 

de doutorado de Oscar dos Santos Pimentel, de- 
fendida em 1919, cita o positivista alemão Ernst 
Haeckel(1834-1919) ao colocar o espiritismo em t e  
tal oposição à ciência: "A nossa descendência de 
bárbaros explica filogeneticamente a tendência he- 
reditária que temos para a superstição e para o mis- 
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ANnosictrdeam- 

~ ~ ~ t e p a  
r .  ''A&+&,& 

pedra &a kwud', 
poryotta de 1475. 
Séculos mais t;wr9e, 
p5-ROW 

discutiam o papd da 
eqsirrtim nos ata- 

tiasmo". Se Haeckel dizia isso referindo-se à culta 
Alemanha, o que pensar de um Brasil marcado pela 
recente herança escravista, com um povo inculto e 
doente? O autoF expressa seu ponto de vista citan- 
do a frase de Miguel Pereira: "O Brasil é um grande 
hospitaln. E como todo grande hospital, requeria a 
presença ostensiva dos médicos. a fim de tentar re- 
verter o quadro degradante de uma população que 
sucumbia a toda sorte de males orgânicos. 

A miséria facilitava vivências patológicas, em 
que populações ignorantes eram submetidas ao ar- 
bítrio de "doentes mentais" como. Antônio Conse- 
lheiro, em Canudos, e o padre Cícero, em Juazeiro. 
Catalisador de energias desconhecidas e primitivas, 
o espiritismo tinha, para os médicos, o poder de 
Qansformar homens. e mulheres pacatos em feras 
humanas. Diversos relatos psiquiátricos enfatiza- 

vam situações-asmstzidóras. Franco da Rocha, dire- 
tor da Juqueri de São Paulo e egresso da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro. descreveu um casa 
de "epidemia psíquican ocorrido em Taubaté, São 
Paulo, em meados da década de 1880. Nessa ocasião, 
"escravos, crianças seminuas e outros sectários do 
espiritismo" seguiam "cegamente" um advogado, 
"chefe da seitan, que, em nome dos espíritos, propa- 
lava a necessidade de imolação de um de seus segui; 
dores, devendo seu sangue ser bebido por todos. 

Outro episódio teria ocorrido em Campina 
Grande, Paraíía. Inquérito policial relata o caso de 
uma mulher que logo após dar à luz começou a 
apresentar sintomas de desequiiíbrio mental: 
"Chamado um charlatão, este declarou que se tla- 
tava de simples manifestação de um espírito ma& 
e determinou o jejum obrigatório e coletivon. Além 



, teria declarado que a 
aconteceria após a víti- 
er transformada em um 
que deveria ser morto a 

'Em determinado 
, "parentes da 
lgando chegado o 
de matar o sapo, 

se contra ela a so- 
E=, pontapés, murros, denta- 
das e pauladas, deixando o 
?cx&ver insepulto" e, final- 
&-te, queimando-o. 

Segundo os médicos da 
' &#oca, o espiritismo confun- 

1 @ia o povo crédulo com in- 
rAwsões criminosas na práti- 
hga médica: "No Brasil só há 
i spnitos de médicos. Os que 

stam, os que atuam 
o médiuns, nada mais 
fazer que receitar até 

para pessoas que 
existiram", acusa a tese de Pimentel. ca, era preciso promo 

acessória, ou (na maioria 
dos casos) era identificado 
como diretamente vincu- 
lado aos episódios patoló- 
gicos, "era a causa de tu- 
do". Quase todos os casos 
estudados referiam-se a 
"indivíduos que viviam a 
estudar o espiritismo, a 
assistir sessões espíritas, 
praticando a mediunida- 
de, vivendo assim impres- 
sionados com o que pre- 
senciavam, tendo o 
cérebro em estado de su- 
perexcitação. Neste esta- 
do, um abalo moral, um 
pequeno desgosto ou um 
choque emotivo qualquer 
podem provocar o apare- 
cimento de alucinações". 

Para enfrentar esse 
problema de saúde públi- 
 ver campanhas educacio- 

os fenômenos espíritas eram encarados como nais, na tentativa de reverter a tendência de cre- 
g da sugestão OU da fraude, os médiuns deve- dulidade popular. "Seria de desejar que, desde os 
sff responsabilizados penalmente por seus de- lares, nos jardins-de-infância e nas escolas primá- 
ou recolhidos aos manicômios. Com um agra- 

)' -te: O preconceito racial, ainda fortemente 
m m d o  na sociedade herdeira do escravismo. Bas- 
tassaber que na primeira edição de seu Manual de 
R&&&-ia (1921), em que dedica um capítulo intei- 
J@ rn espiritismo, o influente Henrique Roxo (1877- 

336-3) reproduz o discurso médico e católico da épo- 
tia, que remetia a crença, no Brasil, a resquícios do 
&tkcIlismo afficano. "Vê-se muito frequentemente 
a que se observa no cinema, nessas danças de ne- 
@m, com seus movimentos extravagantes, suas 
&&orções e seus gestos", escreveu. 

8 ; A tese de João Coelho Marques, de 1929, é reve- 
-?adora do trabalho classificatória da doença men- 

o titulo "Espiritismo e idéias delirantes", 
relatos de casos clínicos e tenta énquadrá- 

classificação das doenças mentais da Sacie 
rasileira de Neurologia e Medicina Legal. A 

casos foi classificada como "delírios 
os degenerados", exatamente a.moda- 

estudada por Henrique Roxo, que formou 
e novos profissionais da época. 

;.. Q doutorando concluiu que havia duas possí- 
BgaÇoes entre doença mental e espiritismo: ou 

aparecia de maneira secundária, 
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a 
rias, se procurasse fazer urzsa educação mais 3 cional, menos mentirosa e hq.ócfita 

! se por fim refrear a tendência ao sob 
ao misterioso", m a .  O domando  apelav 
Liga Brasileira de Higiene Mental e à Ilgreja 
lica' pma sensibilizarem a opimião pública 
podexes constituídos. P r o p n h  uma " 

s44-oonuáriadaIpÉe 
c!kkrer~smGc8êos, 

b 3 t a m d o k h  

q3Sm*.rn& 

~~$~>Kfi-iattixam 
-nojomal 

. O ~ ~ t a ~  

coloca o espiritismo a serviço d 

ma compreensão da loucura. Defende que 

secutória de espíritos sobre o doente. Essa atuação, 
denominada obsessão, poderia ser neutralizada Por 
meio da doutrinação do espírito obsessor. O trata- 

I anti'espírita*, a espelhar-se na j6 existente "5 
na antialcoblica", que mobilizava a socied 

1 contra esse mal. 
Dementes, charlatões, incultos, histéricos. 

diagnbstico psiqui5trico não poderia ser mais d 
tante do caráter atribuída ao espiritismo 
seus próceres: as obras que embasavam a 
caminhavam na direção da ciência, da r*, 
civilização. 

Essa passibilidade de dialogo entre cibliri 
dica e espiritismo foi a m o ~ o  da corajosa 
"ContribuiçZo ao estudo da Psiquiatria (Esp 
e Metapsiquismo)", escrita em 1922 por Bra 
Marcondes Machado. Corajosa porque ia na c 
mão do pensamento da in&uição que deveria j 
gá-ia. O trabalho defendia a revisão dos prineíp 

. nokeadores da medicina psiquiátrica, propo 
esta o reconhecimento da sobrevivência da a 
a possibilidade de comunicação entre vivos 
tos. O espiritismo deveria ser apresentado 
doutrina aparentada com a mademidade, a p z  
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a ("3864-1933) chamava de a r a d ~ s  como m W w &  do sQam%wlente 

watato c ~ m  esphitos, ligados 
O sutw &tis dhnm tfw 

ente, Brasíiio P/Zachado ar 

fi chm que a autor &%L dian%e .de mis- 

em podemos descobrir plesn~nte não podia ~ Q W ~  
fornece dados tão auto- com a psiquiatcís matê Fúalam 

rites sobre os fenômenos da d í c h  do Rio de Jmeim. .Res~ritctd~: xt m e d  

das outras duas - qmadas CPJB immm ,?zt2tese 

defendia a coexistência de dois psi- conflito entre ciência e mpMsmo rn inkia do ~ 5 -  

do inconsciente. Os fenômenos 

os dois psiquismos. O transe nada ARTUR CESAR ISAlA É PROFESSOR DA UWkVERÇJDIIUrCX 
FEDERAL DE SANTA CATARJNA (UFÇC) E @RGPíNr;LADQR DA 


