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RESUMO 

 

Desde sua criação por Allan Kardec a Revista Espírita possui o objetivo de 
proporcionar aos pesquisadores e adeptos da Doutrina Espírita o conhecimento 
acerca dos fenômenos de natureza espiritualista e suas manifestações, 
esclarecendo ideias equivocadas e combatendo possíveis distorções acerca dos 
princípios e valores da mesma. Este estudo busca analisar a Revista Espírita como 
instrumento de divulgação da doutrina nascente no século XIX dentro dos princípios 
jornalísticos.  
 
Palavras-chave: Revista Espírita. Espiritismo. Kardec. Princípios jornalísticos.  



 
 

 ABSTRACT 

 

Since its creation by Allan Kardec Spiritist Magazine has the goal of providing 
followers of Spiritism, the knowledge of Spiritualism and its manifestations, clarifying 
misconceptions and addressing possible distortions about the principles and values 
of this magazine. This study seeks to analyze the Spiritist Magazine as a tool for 
dissemination of doctrine within the nascent journalistic principles.  
 

Keywords: Spiritist Magazine. Spiritualism. Kardec. Journalistic principles. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A partir do final do século XV iniciou-se uma progressiva separação entre a 

ciência e a religião, efetivando-se no século XVIII. Mas, no século XIX nasce uma 

filosofia espiritualista que suscita discussão sobre este delicado assunto. No dia 18 

de abril de 1857, o professor francês Hipollyte Léon Denizard Rivail, sob o 

pseudônimo de Allan Kardec, publicou em Paris, a primeira edição de “O Livro dos 

Espíritos”. A obra apresenta os princípios básicos da Doutrina Espírita ou 

Espiritismo, termo utilizado por Kardec para denominar a novidade, diferenciando-a 

do espiritualismo.  

Rivail era poliglota. Tinha como língua adotiva o alemão, que conhecia bem. 

Outrossim, eram robustos seus conhecimentos em holandês, latim, grego, gaulês, 

como também as novilatinas. Estava entre os melhores gramáticos franceses da 

época como Boniface, Chapsal, Lemaire, Lefranc, Lévi-Alvarès. Juntamente com 

esse último, foi coautor da “Grammaire normale des examens”, lançada em 1849.  

Foi depositário de diversos títulos: membro de várias sociedades sábias, 

membro da “academie d’industrie”, da Academia Real das Ciências de Arrás, do 

Instituto Histórico, da Sociedade das Ciências Naturais de França. Denotava assim, 

o interesse pelos mais variados assuntos, que tinham relação com o progresso de 

uma nação. 

Percebe-se que antes de ser popularizado pelo Espiritismo com o 

pseudônimo de Allan Kardec, Hipolyte Leon Denizard Rivail já era homem de alto 

conceito entre o povo francês, respeitado pelas autoridades, professores e 

reconhecido mestre na Pedagogia. 

Assim, para valorizar as obras que reuniam a Doutrina Espírita alicerçada em 

O Livro dos Espíritos, visando à fundamentação da teoria e da prática dos princípios 

básicos do mundo espiritual e sua influência no mundo material, Kardec criou um 

periódico mensal, a Revista Espírita em 1858, para debater a respeito dos principais 

fenômenos, notícias e veracidades mediúnicas, contribuindo com o crescimento das 

discussões doutrinárias, partidárias e contrárias ao Espiritismo.  
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Com isso, destaca-se que analisar o desconhecido é o que o presente estudo 

propõe, considerando os valores transmitidos pela Revista Espírita dentro da ótica 

dos princípios jornalísticos da periodicidade, universalidade, atualidade e 

publicidade. O objetivo deste estudo é analisar a Revista Espírita como instrumento 

de divulgação da doutrina nascente, sob a ótica dos princípios jornalísticos. 

Assim, relata-se que a escolha deste tema se deu em virtude de ser a Revista 

Espírita o primeiro periódico do mundo criado para tratar especificamente dos 

assuntos que envolvessem Espiritismo. Isso torna o objeto de pesquisa instigante a 

um mergulho na sua análise, em virtude do contexto histórico da época e, por ser 

um tema novo que gerou grandes discussões na sociedade francesa.  

Outras publicações da época enveredavam pelo espiritualismo e suas 

nuances. Porém, a Revista Espírita tinha como proposta levar aos estudiosos do 

assunto o que estava acontecendo na atualidade que fosse relacionado ao tema, 

contribuindo também para divulgar as informações que chegavam do plano invisível 

e esclarecer ideias equivocadas, muitas delas divulgadas em jornais parisienses. 

Geralmente, uma informação nova provoca polêmica. E quando essa vai de 

encontro a interesses de determinados grupos dominantes é necessário que sua 

difusão seja a mais consistente possível. Parece-nos que a Revista Espírita trazia no 

seu cerne essa solidez informativa, através de conceitos elaborados sob o crivo da 

razão. Ofertando diretrizes que mexem com o lado emocional descortinava 

horizontes novos rumo à espiritualidade em uma época que estava em voga o 

materialismo. De certa forma, não deixa de ser um objeto de propaganda ideológica 

da Doutrina Espírita.  

Um fato notório e debatido no ambiente acadêmico é o poder que a mídia tem 

de construir ou destruir uma imagem, seja de pessoas, de produtos, etc. 

Observando-se o contexto histórico do século XIX, tal fato na sociedade francesa 

não seria de se estranhar. Acostumados a religião dominante – o catolicismo – 

basicamente tudo que fugia desse conceito poderia até ser denominado de mito ou 

heresia.  

Além disso, cultivavam a ideia preponderante herdada das antigas bases 

hebraicas, de Deus com seu comportamento antropomórfico, apresentando 

sentimentos humanos. Havia hierarquias estabelecidas, autoridades clericais 
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supostamente dotadas de poder de condenar ou absolver, vendas de indulgências. 

O caminho dos fiéis ao Pai, de certa forma, estava nas mãos dessas autoridades. 

Em meio a esses conceitos já impregnados, chegava de surpresa uma obra cujo 

autor não é um homem de constituição fisiológica como os demais, mas a autoria 

era dos Espíritos, conforme afirmava seu organizador, Hypolyte Léon Denizard 

Rivail, sob o alcunha de Allan Kardec, denominado O Codificador. Com o 

lançamento da obra, a sociedade francesa viu os novos conceitos que questionavam 

as velhas estruturas, quebravam regras, apresentavam novos caminhos para as 

conquistas dos valores espirituais, que só dependiam de cada criatura humana. 

 Face a esses novos paradigmas, em conformidade com  a hipótese 

fundamental da dialética, nada existe de eterno, fixo, absoluto, estabelecido 

definitivamente. Tudo o que existe na vida humana e social está em perpétua 

transformação. Isso faz crer que com a divulgação do espiritismo através da Revista 

Espírita, estaria Kardec confirmando essa transformação e sacudindo os alicerces 

do materialismo.  

Convém ressaltar que o filósofo italiano Vico (apud LOWY, 1995), diferencia a 

história humana da natural, enfatizando que a história humana nós fizemos; a 

natural não. E cita como exemplo, o sistema solar, que não foi obra de humanos, 

enquanto que o desenvolvimento das civilizações foi produto social de ação dos 

homens. Neste sentido, considera-se que será um trabalho instigante, dada a sua 

complexidade, ao mesmo tempo em que leva ao ambiente acadêmico uma temática 

ainda pouco explorada nesse universo. 

Estruturado em seis capítulos, o trabalho apresenta uma abordagem dos 

princípios jornalísticos acerca da Revista Espírita. Inicialmente apresentamos um 

aporte histórico sobre o surgimento da Doutrina Espírita. No segundo capítulo, 

aborda-se o meio que instigou a curiosidade do pesquisador a trabalhar com o tema 

que faz a conexão dos princípios jornalísticos e Revista Espírita. Da publicação é 

apresentada a reação da sociedade, o diálogo como leitor e as matérias que 

serviram de base para análise. Tecendo uma cadeia lógica, o terceiro capítulo 

mostra aspectos concernentes ao científico e sua divulgação espírita. Por sua vez o 

quarto capítulo enfoca a dialética e jornalismo no objeto de estudo, ressaltando os 

quatro princípios: periodicidade, universalidade, atualidade e publicidade, como 

também o diálogo entre a ciência espírita e a resistência ao novo. Os capítulos cinco 
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e seis trazem, respectivamente, aspectos da mediação entre ciência e espiritismo e 

relatos de experiência. 
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2 AS POSSIBILIDADES EPISTEMOLÓGICAS DE UMA CIÊNCIA ESPÍRITA 

 

As primeiras atividades voltadas para a disseminação da Doutrina Espírita 

surgiram na América, em meados do século XIX, onde foram observados vários 

fenômenos, dentre eles o fato das irmãs Fox, que provocou forte impacto na opinião 

pública, gerando uma série de discussões no campo intelectual, fundamentais para 

o surgimento do Espiritismo, que esteve relacionado com os acontecimentos das 

mesas girantes juntamente com o desenvolvimento do Livro dos Espíritos.  

As mesas girantes se encontram relacionadas com o fenômeno mediúnico no 

vilarejo de Hydesville, no Condado de Wayne, Estado de Nova Iorque (EUA), em 

março de 1848, onde as filhas da família Fox estabeleceram o primeiro diálogo com 

um Espírito. Desde 1847, a família presenciava uma série de ruídos inexplicáveis 

que chegaram a atrapalhar o seu repouso, levando as irmãs Fox a identificarem a 

fundo a causa dos barulhos incomuns que assombravam suas vidas.  

De acordo com Doyle (2002), os ruídos permaneciam extremamente intensos 

e continuados, constituídos desde simples batidas até o arrastar de móveis, 

deixando aquela família alarmada. Todos os membros passaram a dormir juntos em 

virtude do medo que sentiam quando os sons eram capazes de fazer tremer as 

paredes. Com isto, inúmeras investigações foram realizadas, a fim de comprovar 

possível fraude. Sem sucesso, a família tomou uma decisão.  

No dia 31 de março de 1848, as filhas do casal Fox, Margaret e Kate, 

travaram uma intensa comunicação com o ser gerador das pancadas. Passaram a 

solicitar que o mesmo confirmasse sua presença com batidas. Kate, a mais jovem, 

acostumada ao fenômeno, pôs-se a imitar as batidas com os dedos sobre um móvel, 

ao mesmo tempo que falava em direção ao ponto onde o barulho era mais intenso: 

“Vamos, Old Splitfoot,  faça o que eu faço”. As pancadas eram ouvidas em igual 

número e paravam quando a menina também parava. Na mesma noite várias 

perguntas foram feitas pelos donos da casa e alguns vizinhos lá chamados, 

obtendo-se respostas exatas às questões formuladas. O comunicante invisível 

forneceu ainda a própria história: havia sido vendedor ambulante assassinado por 

antigos moradores daquela casa, para furtar-lhe o dinheiro, e que seu corpo estava 

sepultado no porão. Escavações foram feitas no local indicado, mas por ser período 

de chuvas e o porão inundar-se, resolveram adiar as buscas. Posteriormente foi 
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localizado lá um esqueleto humano e um baú de ferro, reconfirmando a declaração 

dada pelo Espírito. O fato foi explicitado pelo “Boston Journal” de 23 de novembro de 

1904 (WANTUIL; THIESEN, 1980, Vol II, p. 51-54). 

Os boatos em torno deste acontecimento presenciado por diversos vizinhos 

se espalhou por toda a vizinhança, atraindo cada vez mais curiosos pelas 

manifestações. Um indivíduo, Isaac Post, propôs a utilização de letras do alfabeto, 

nomeadas em voz alta, para que o espírito pudesse bater fortemente quando 

desejasse utilizá-la, formando assim palavras, fortalecendo a telegrafia espiritual.  

Conforme relata, 

 

Os Fox, vítimas da intolerância e do fanatismo dos conservadores da 
fé, resolveram, então, oferecer-se para mostrar publicamente os 
fenômenos à população reunida no Corynthian-HalI, o maior salão da 
cidade de Rochester. Essas apresentações, após passarem pelo 
exame rigoroso de três comissões, foram declaradas verdadeiras, e, 
como era de se esperar, grande foi o tumulto, com o quase 

linchamento das jovens Fox (DELANNE 1998, p. 25-26). 

 

As pancadas não eram apenas presenciadas nas paredes e no assoalho, mas 

também nas mesas onde os experimentadores se encontravam alojados. Estes 

indivíduos presenciavam ainda constante movimentação de objetos diversos, fatos 

responsáveis pela denominação de mesas girantes ou dança das mesas, se 

propagando inicialmente na América e rapidamente na Europa e por todo o mundo.  

 

Figura 1 – Mesas girantes. Fonte disponível em: 
<http://www.imagick.org.br/zbolemail/Bol06x02/BE02x11.html>.  

Acesso em: 06 de agosto de 2013. 
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Em relação a esses fatos, encontra-se a afirmativa que:  

 

as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de 
mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam certo número 
de pancadas, respondendo desse modo -sim, ou -não, conforme fora 
convencionado, a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente 
havia para os cépticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse 
obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas 
com o auxílio das letras do alfabeto: dando o móvel um número de 
pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, 
chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões 
propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam 
com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim 
respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era 
Espírito ou Gênio, declinou um nome e prestou diversas informações 
a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante, que se 
deve assinalar. É que ninguém imaginou os Espíritos como meio de 
explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que revelou a palavra 

(KARDEC, 2000, p. 20). 

 

Diante disso, Doyle (2002) ressalta que as mesas girantes foram 

reconhecidas como procedimentos mais rápidos e eficazes para manter conversas 

mediúnicas, uma vez que as mesmas receberam adaptações como uma prancheta 

triangular com três pés de rodinhas, onde a um deles foi preso um lápis. Quando 

este aparelho era colocado sobre uma folha de papel, o médium podia manter suas 

mãos no centro do objeto, fazendo com que o lápis pudesse traçar letras, formando 

frases que originavam as mensagens. Posteriormente, os médiuns descartaram o 

uso da prancheta e passaram a colocar apenas sua mão com um lápis sobre a folha 

de papel, onde a intervenção do Espírito deveria mover a mão daqueles 

automaticamente.  

Para Doyle (2002), muitos sábios e intelectuais tentaram comprovar as 

fraudes dos fenômenos, recuando em suas próprias perspectivas quando 

identificavam a veracidade dos mesmos, elevando seu interesse pelos valores 

mediúnicos e pela conversação com seres do mundo espiritual. Esta notícia gerou 

crescente curiosidade na América e na França, fazendo com que as experiências 

vivenciadas nas mesas girantes alcançassem grau extraordinário. Em muitos salões 

de baile, a moda era discutir sobre as questões espirituais presenciadas em todo o 

mundo, desenvolvendo grandes entusiastas da causa mediúnica. Estes fenômenos 
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juntamente com a utilização da psicografia possibilitaram que médiuns pudessem 

disseminar mensagens espíritas portadoras de assuntos com variados aspectos. 

2.1 O Livro dos Espíritos 

 

Segundo Doyle (2002), em 1854 já existiam mais de 3 milhões de adeptos 

aos princípios do Espiritismo na América, contando com milhares de médiuns 

espalhados em vários países. Esta quantidade se demonstrou numerosa também na 

França, no entanto, havia muitos céticos com relação a uma explicação verdadeira, 

cientifica e prática dos inúmeros e estranhos fenômenos que aconteciam por todo o 

mundo.  

Conforme relata Dias (2006), foi a abordagem científica de Kardec que deu 

subsídios para a construção da Doutrina Espírita, sustentando em Deus, a 

imortalidade da alma e a pluralidade que constituía a existência humana, assim 

como o poder de comunicação dos Espíritos e sua evolução do mundo material para 

o espiritual. Esta abordagem atraiu a “[...] atenção de cientistas como o astrônomo 

Camile Flammarion, o inglês William Crookes e o metafísico francês Charles Richet, 

que juntos agitaram, sobre o mundo em pânico, a prova dos seus fantasmas” (DIAS, 

2006, p. 14). 

Dias (2006, p. 14) enfatiza ainda que:  

 

Nesse contexto, ou seja, na revelação espírita, céu e terra se unem e 
buscam a concordância da verdade e do bem; os espíritos se 
revelam como humanidade espiritual, havendo uma interpretação 
desses à humanidade terrena, através dos fenômenos das “mesas 
girantes”, das pranchetas, pelas mãos e pelas bocas dos médiuns. O 
sagrado e o profano se reúnem em uma tensão que, superada, leva 
à plenitude do encontro. Os espíritos se auto revelam e revelam a 
Deus e ao Cosmo, bem como desvelam o fundamento do sentido 
humano e divino, relativamente à aventura do ser no mundo e da 
auto realização, através das encarnações, tendo como força indutora 
e atratora o Cristo e o Espírito de Verdade. 

 

Foi a transmissão destes conhecimentos que elevou o potencial de síntese de 

Allan Kardec, quando diversos pesquisadores de vários lugares, muitos deles, 

conhecidos e compartilhantes de seus estudos, encaminharam-lhe uma coleção 

composta por cinquenta cadernos de comunicação sobre a temática para que 

sintetizasse o assunto, dando origem ao Livro dos Espíritos. 
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Figura 2 – O livro dos Espíritos. Fonte: WANTUIL, Zeus; THIESEN,  

Francisco, 1980, p. 75. 

 

O processo de organização do livro foi possível devido a suas habilidades em 

anotar as informações mais importantes, eliminar os dados repetidos, ordenar de 

acordo com os acontecimentos e buscar respostas às lacunas encontradas nos 

diversos relatos. Assim, com estas ações:  

 

[...] entreviu antes de tudo o princípio de novas leis naturais: aquelas 
que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível; 
reconheceu na ação deste último umas das forças da natureza, e seu 
conhecimento devia lançar luz sobre uma multidão de problemas 
reputados insolúveis, e compreendeu o alcance disso do ponto de 
vista científico, social e religioso (DIAS, 2006, p. 14). 
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Este cenário contribuiu significativamente para que Allan Kardec, um 

entusiasta e estudioso dos fenômenos do magnetismo, hipnotismo e sonambulismo, 

após assistir inúmeras sessões espíritas, resolvesse avaliar a fundo as aparições, a 

fim de fundamentar adequadamente os fenômenos.  

O Livro dos Espíritos detalha sobre a imortalidade da alma, a natureza dos 

Espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida 

futura e os tempos vindouros da Humanidade. Seriam ensinamentos transmitidos 

por Espíritos dentre eles João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, 

Sócrates, Platão, com a cooperação de diversos médiuns, recebidos e organizados 

por Allan Kardec, que pela forma como conduziu o trabalho, é considerado “O 

Codificador” da doutrina dos Espíritos, por meio da captação das mensagens dos 

seus verdadeiros autores – os espíritos. 

O Livro dos Espíritos é considerado a principal obra da Doutrina Espírita, 

sendo sua espinha dorsal, uma vez que é responsável por sustentar todos os outros 

estudos acerca destes princípios. Para tanto, é dividido em quatro partes: As causas 

primárias; Mundo espírita ou dos Espíritos; As leis morais; e por último, Esperanças 

e consolações, que norteiam as 501 perguntas da primeira edição. Posteriormente, 

estes questionamentos foram ampliados, gerando a segunda edição da obra, 

composta por 1.019 perguntas e respostas, visando o aprofundamento dos assuntos 

abordados e inserção de questionamentos realizados por Kardec aos Espíritos 

Superiores, cuja função foi de transmitir os ensinamentos acerca da imortalidade, ao 

mundo material.  

À época de seu lançamento, o livro foi considerado um sucesso, pelo fato de 

“todas as grandes questões de metafísica e de moral ali estarem elucidadas da 

maneira mais satisfatória; todos os grandes problemas resolvidos, mesmo aqueles 

que os mais ilustres filósofos não puderam resolver” (WANTUIL; THIESEN, 1980, p. 

81-83). 

Além disso, destaca-se que  

 

Durante os primeiros anos em que os assuntos foram os fenômenos 
espíritas, essas manifestações foram mais um objeto de curiosidade 
que um assunto de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez olhar 
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esses fatos excepcionais sob um outro aspecto, então deixaram-se 
as “mesas girantes”, que só tinham sido um prelúdio, e a 
concentração ocorreu em um corpo de doutrina que abarcava todas 
as questões que interessavam à humanidade. A partir desse 
momento, a doutrina fixou a atenção dos homens sérios e tomou um 
rápido desenvolvimento. Em poucos anos, ideias como as provas 
materiais da existência da alma e da vida futura encontraram 
numerosos partidários em todos os níveis da sociedade e em todos 

os países (DIAS, 2006, p. 15). 

 

O básico conhecimento que temos acerca da Revista Espírita é justamente o 

que diz o resumo do seu conteúdo: o relato das manifestações materiais ou 

inteligentes dos Espíritos, aparições, evocações, bem como todas as notícias 

relativas ao Espiritismo voltadas para o ensino dos Espíritos sobre as coisas do 

mundo visível e do invisível; sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a 

natureza do homem e o seu futuro. Além da história do Espiritismo na antiguidade; 

suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo; a explicação das lendas e 

das crenças populares, da mitologia de todos os povos, dentre um variado escopo 

de questões filosóficas e científicas. 
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3 O CIENTÍFICO E SUA DIVUGAÇÃO ESPÍRITA 

 

O ineditismo da obra O Livro dos Espíritos e o cabedal de discussões que seu 

conteúdo permitia, provocou o envio de grande número de correspondências a Allan 

Kardec. A maioria questionava diversos pontos abordados. Outras tantas, relatavam 

fatos espíritas que ocorriam nos mais diversos locais e solicitavam explicações.  

A publicação de matérias que abordam temas novos suscita discussão sobre o 

fato apresentado. Isso é comum, pois: 

 

[...] quando observamos um objeto complexo, nosso pensamento 
discursivo não permite que se reconheça completamente o seu todo 
e a sua estrutura, o seu sentido e as suas características 
imediatamente (GROTH, 2011, p. 143).  

 

Além disso, espantava o fato de os Estados Unidos possuírem dezessete 

jornais destinados ao assunto, enquanto que na França, onde o tema estava mais 

habitual, não havia nenhum. Em toda a Europa, havia apenas o Jornal da Alma, 

publicado em Genebra (Suíça) pelo doutor Boessinger. Allan Kardec, então, se deu 

conta da necessidade de criar um periódico, que permitisse aos estudiosos do 

espiritismo tomarem ciência do que ocorria na atualidade, e recebessem instruções 

ordenadas acerca de temas doutrinários. Conforme relata  

 

[...] apressei-me a redigir o primeiro número e fi-lo circular a 1º. de 
janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não 
tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-
o correndo eu, exclusivamente, todos os riscos e não tive de que me 
arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. 
A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção e 
[...] esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu (KARDEC, 1944, 
p. 294). 

 

Percebe-se que Kardec preocupou-se com questões referentes à linha 

editorial, quando na introdução do exemplar número 1, ressaltou que a Revista 

Espírita seria uma tribuna livre, onde a discussão jamais ficaria longe das regras da 

mais estrita conveniência, afirmando que “numa palavra: discutiremos, mas não 

disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos 

das pessoas sensatas” (KARDEC, 2008, p. 04). 
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Conforme Hohlfeldt (2001), há uma relação íntima entre os processos de 

comunicação e os desenvolvimentos sociais, em virtude de existir um intercâmbio de 

mensagens que informam, persuadem, convencem, esclarecem, constroem 

identidades.  

A França do século XIX - época de lançamento da Revista Espírita - viu nascer 

à industrialização cultural, e a comunicação de forma massificada. Uma ideia 

defendida é que 

 

O mais importante, lógica e praticamente, é o todo em si, ou seja, o 
sentido. É por causa do sentido que a obra é produzida, ele encaixa 
os elementos, ele é o gancho que liga as características, que 
determina a sua forma e a sua posição em relação umas às outras, 
que regula a sua função e a sua interação, que as torna ‘membros’ 
de um todo (GROTH, 2011, p. 143).  

 

A Revista Espírita trouxe à sua época, esse sentido defendido por Groth 

(2011), uma vez que permitia aos estudiosos do espiritismo instruções de forma 

organizada acerca das mais variadas questões doutrinárias do pensamento 

espiritista. 

 

Figura 3 – Revista Espírita.Fonte disponível em: 
<http://www.correiofraterno.com.br/nossas-secoes/108-artigo/1128-revista-espirita-o-
laboratorio-iluminado-de-kardec-no-espiritismo>. Acesso em: 07 de agosto de 2013.  
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Com o êxito alcançado em “O Livro dos Espíritos” e a crescente indagação dos 

leitores/receptores que encaminhavam a cada dia novos relatos extraordinários 

acontecimentos espíritas, Kardec identificou a necessidade de proporcionar ao 

público cada vez mais esclarecimentos atualizados, sanando as dúvidas daqueles 

que consideravam o Espiritismo como simples objeto de curiosidade e daqueles que 

vislumbravam os princípios, reconhecendo o potencial de influência que os mesmos 

exerciam na sociedade da época que se preocupava demasiadamente com os 

valores morais.  

Assim, a opinião de Dias (2006, p. 15) demonstra que: 

 

Preocupado com essas questões, que acendem o entusiasmo das 
pessoas, e com o objetivo de provar aos que negam ou duvidam, que 
a alma existe e sobrevive ao corpo experimentando após a morte as 
consequências do bem ou do mal praticados durante a vida corporal, 
Allan Kardec montou uma estrutura própria em favor da divulgação e 
do conhecimento espírita, iniciando a comunicação social espírita na 
França, com a Revista Espírita. 

 

 Naturalmente, Kardec sabia do grande desafio que abraçara ao embrenhar-se 

no desenvolvimento de um instrumento de divulgação com o teor da Revista 

Espírita. 

Kardec (2005a, p. 22) relatou que:  

 

Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial, que ponha o 
público a par do progresso desta nova Ciência e o previna contra os 
excessos da credulidade, bem como do cepticismo. É essa lacuna 
que nos propomos preencher com a publicação desta Revista, 
visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se 
interessam por estas questões, ligando, através de um laço comum, 
os que compreendem a Doutrina Espírita sob o seu verdadeiro ponto 
de vista moral: a prática do bem e a caridade evangélica para com 
todos. 

 

Percebe-se através de Kardec (2005a), o Espiritismo como uma ciência que 

revela um mundo de mistérios, responsável por patentear verdades eternas que 

eram sentidas apenas pelas faculdades espirituais. Além disso, propõe que o 

Homem que vive no mundo material permaneça no caminho do bem para cumprir 

com seu dever marchando continuamente para a sua própria evolução. 
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Desde seus primórdios a imprensa possui a função de se posicionar mediante 

os constantes debates realizados pela sociedade, permeadas principalmente por 

ações políticas, desenvolvimento de projetos sociais, e reivindicações capazes de 

transformar a realidade dos povos. Com isso, a imprensa também manteve como 

objetivo disseminar novos costumes e hábitos voltados para a diversidade cultural.  

Com a disseminação dos princípios da Doutrina Espírita através de O Livro 

dos Espíritos e da Revista Espírita, jornais parisienses começaram a publicar artigos 

de teor combativo, com discursos violentos atacando os posicionamentos espíritas e 

não poupavam sequer a honra nem a vida privada do Sr. Rivail. Mostravam 

completo desconhecimento acerca da doutrina nascente, mas procuravam combatê-

la logo de início, antes que se propagasse. A maioria desses jornais apresentavam 

conhecimento vago ou nenhum sobre o assunto, passando a atacar gratuitamente, 

de certa forma refletindo o pensamento da religião dominante. Cada um viu a partir 

dos próprios interesses e se apressou em comunicar de acordo com as próprias 

ideias.  

A Revista Espírita, desde seu lançamento, foi considerada como um canal de 

divulgação dos valores e princípios do Espiritismo, proporcionando aos inúmeros 

Centros e instituições que seguiam a doutrina, mais entendimentos a respeito dos 

temas relevantes e principais debates identificados na sociedade. Assim, sempre 

visou orientar os movimentos espíritas através das notícias e comentários de Allan 

Kardec capazes de estimular a pesquisa.  

Doyle (2002) afirma que esse periódico conseguiu cumprir com sua missão de 

divulgador de ideias, uma vez que apresentava importante espaço para que o leitor 

participasse dos diversos relatos. Assim, Kardec inseria na revista diversas histórias 

consideradas ocorridas, proporcionando a todos os leitores que analisassem o fato 

uma visão mais ampla dos acontecimentos. Muitos leitores também encaminharam 

cartas abordando seu próprio pensamento e opinando sobre da Doutrina Espírita.  

Estudiosos como Doyle (2002) afirmam que os doze volumes da Revista 

Espírita possuem materiais suficientes para compreender as pesquisas de Allan 

Kardec. E isto se deu devido a esse espaço destinado ao leitor, onde o autor 

permitiu que o espiritismo alcançasse não apenas níveis espirituais, mas científicos, 

mesmo naqueles que se demonstravam contrários aos acontecimentos, 

considerando-os inverdades.  
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Os Espíritos costumavam atestar suas presenças por meio de fenômenos 

materiais que muitos leigos consideravam e ainda consideram sobrenaturais. No 

entanto, para o Espiritismo, esses efeitos repousam sobre bases não reconhecidas 

ainda pelas leis da matéria, se enquadrando na classificação dos fenômenos 

naturais, permitindo com que os Espíritos possam atuar sobre corpos inertes e 

movê-los sem a ajuda de seres humanos. 

Para a Doutrina Espírita, negar estes fenômenos devido a mera falta de 

artefatos científicos tradicionalmente conhecidos significa impor limites ao poder de 

Deus, sem considerar o potencial da Natureza em oferecer novas explicações a 

partir do desenvolvimento humano. 

 

Nos fenômenos das ciências naturais agimos sobre a matéria e a 
manipulamos à vontade; nos fenômenos espíritas agimos sobre 
inteligências que dispõem de livre-arbítrio e não se submetem à 
nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os 
fenômenos espíritas uma diferença radical quanto ao princípio, razão 
por que a ciência vulgar é incompetente para os julgar (KARDEC, 
2005a, p. 12-13).  

 

Cabe enfatizar que a Doutrina Espírita preconiza ser o Espírito encarnado 

constituído por dois envoltórios: o material, o corpo humano; e o semimaterial, 

considerado indestrutível, o períspirito, onde após a morte, o espírito conserva o 

segundo. O perispírito é invisível, com propriedades diferentes do organismo 

material, porém, em determinados momentos pode se tornar visível e em muitos 

casos, tangível, caracterizando as aparições espíritas relatadas ao longo da história. 

Diante disso, a Ciência Espírita, como toda área científica complexa, exige a 

realização de estudos e pesquisas longas e perseverantes para observar e explicar 

seus fenômenos, assegurando o entendimento consistente de seus princípios, 

valores e manifestações, conforme experimentado e comprovado por Kardec. 

No entanto, esta ciência não abrange apenas o mero estudo dos fenômenos 

propriamente ditos, mas principalmente os hábitos e comportamentos dos espíritos, 

permitindo a compreensão de todas as fases enfrentadas pelo períspirito.  

Enfatiza a Revista Espírita que:  
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[...] o Espiritismo nada tem a temer de sua aliança com a filosofia, 
porque repousa sobre fatos incontestáveis, que têm sua razão de ser 
nas leis da Criação. Cabe à Ciência estudar-lhe o alcance e 
coordenar os princípios gerais, consoante essa nova ordem de 
fenômenos. Pois é evidente que, desde que ela não tinha 
pressentido a existência necessária, no espaço que nos cerca, das 
almas dos mortos ou das destinadas a renascer, a Ciência deve 
compreender que sua filosofia primeira estava incompleta e que 
princípios primordiais lhe haviam escapado (KARDEC, 2005b, p. 
359). 

 

Esta visão assemelha-se a perspectiva de Löwy (1995) que analisa a 

ideologia e sua trajetória a partir da definição de Desttut de Tracy, evidenciando a 

importância de fazer a gênese das ideias, considerando o meio ambiente ao qual o 

ser humano se encontra inserido, mantendo como objetivo principal estabelecer a 

ordem no mundo. Em outro estudo, ainda afirma que:  

 

A mudança das circunstâncias, assim como a mudança da 
consciência, coincide no processo da práxis revolucionária: por meio 
de sua própria experiência e ação, os indivíduos ou as classes são 
capazes de transformar a sociedade e também sua consciência, sua 
ideologia e seus valores; neste processo de ação emancipadora – 
autoemancipação – os dois se transformam ao mesmo tempo 
(LÖWY, 2009, p. 08). 

 

É de extrema relevância afirmar que a ideologia é fundamental para a ciência 

espírita, sendo de bom alvitre repensar o conjunto de ideias, a fim de sistematizá-las 

para compreender sua prática, assim como analisar este conjunto a partir das 

relações sociais da humanidade.  

Neste sentido, Kardec (2000) relata que as observações dos fenômenos 

espíritas se igualam a todas as teorias cientificas que os Espíritos revelaram aos 

seres do mundo material. Assim, constata que seria muito cômodo que o homem se 

utilizasse apenas do conhecimento propagado pelos Espíritos para identificarem 

novas teorias. Com isso, revela que a ciência só será obtida através de trabalhos e 

de pesquisas na área.  

Em relação à religião, há consideração que os fenômenos espirituais são leis 

da Natureza, que são consequentemente obras de Deus. Assim há o 

questionamento:  
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A revelação de uma nova lei não é prova de seu poder? Será Deus 
menor por agir em virtude de suas leis do que as derrogando? Aliás, 
serão os milagres atributo exclusivo do poder divino? A própria Igreja 
não nos ensina que “falsos profetas, suscitados pelo demônio, 
podem fazer milagres e prodígios que seduziriam até mesmo os 
eleitos?” (KARDEC, 2005b, p. 383). 

 

Para estabelecer respostas convincentes para estas indagações, Kardec 

afirma que é preciso considerar que os milagres podem ser realizados tanto por 

Deus quanto pelo demônio, onde o Espiritismo permite a provação de situações 

encaradas como exceção na prática das leis na Natureza, atestando “[...] muito mais 

o poder de Deus que os milagres, pois não atribui senão a Deus o que, na outra 

hipótese, poderia ser obra do demônio” (KARDEC, 2005b, p. 383). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4 A DIALÉTICA E O JORNALISMO NA REVISTA ESPÍRITA 

 

A análise documental é o método utilizado no presente estudo. A escolha por 

este método dá-se por o considerarmos o mais adequado ao objetivo geral do 

estudo. A escolha se deu a partir da leitura do texto “Análise documental como 

método e como técnica” (2008), da autoria de Sônia Virgínia Moreira. Nele, a autora 

ressalta que: 

 

As Ciências Sociais valeram-se desde sempre da análise de 
documentos como peça de referência dos estudos sobre a 
sociedade, ao lado de outras técnicas de investigação (MOREIRA 
2008, p. 269). 

 

Conforme explica a autora, a análise documental compreende a identificação, a 

verificação e a apreciação de documentos para determinado fim. No caso da 

pesquisa científica, é, ao mesmo tempo, método e técnica. Método porque 

pressupõe o ângulo escolhido como base de uma investigação. Técnica porque é 

um recurso que complementa outras formas de obtenção de dados, como a 

entrevista e o questionário (MOREIRA, 2008, p. 271-272). 

Além da pesquisa do objeto específico faz-se necessária a apuração paralela e 

simultânea de informações que complementem os dados coletados. Nesse caso, a 

busca pelas informações da época no tocante ao contexto histórico, biografia do 

autor, entre outros, se faz de suma importância (MOREIRA, 2008, p 275). 

Conforme adverte Lopes, a Comunicação, em virtude de sua abrangência, 

permite aos pesquisadores a multidisciplinaridade de uso de técnicas e métodos:  

 

Os métodos se particularizaram segundo o desenvolvimento por 
níveis. A sondagem (survey) é tão própria da Sociologia quanto o 
experimento em laboratório é da Psicologia, o estudo da comunidade 
é da Semiologia. A Comunicação, que por natureza deve recorrer a 
vários níveis, não teria um só método apropriado (LOPES, 2001, p. 
109 apud MOREIRA, 2008 p. 270). 

 

Dessa forma, a análise documental é uma das técnicas auxiliares para os 

pesquisadores. Para este objeto de pesquisa, a História é um dos campos que não 

pode ser desprezado, conforme enfatiza Abreu (2004, p. 65 apud MOREIRA, 2003, p. 
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270), por ser um dos temas interdisciplinares que vêm despertando o interesse nas 

últimas décadas. Há uma relação da História com outras disciplinas, como a 

Sociologia, a Antropologia, a Ciência Política, a Linguística, a Literatura, a 

Psicanálise e o Direito. Daí, ele considerar que o trabalho interdisciplinar da História 

foi o propulsor da renovação da área nas últimas três décadas. O contato da História 

com as outras disciplinas que introduziram novos conceitos, métodos de análise e 

técnicas de pesquisa, permitiu ampliação do campo de estudo da História.  

 

Ela começou a incorporar novas temáticas, como a história cultural – 
que não existia até recentemente -, a história das mentalidades. 
Novos problemas surgiram e velhos problemas tiveram de ser 
enfrentados. A Ciência Política deu à História novas noções de 
representação e consenso, coisa que não existia. O contato da 
Sociologia, da Antropologia e da Linguistica com a História trouxe 
uma enorme riqueza não só de temas, como também novas formas 
de encarar a sociedade e de analisar o próprio discurso da História. 
O historiador, ao pretender narrar de forma inteligível os 
acontecimentos singulares, precisa utilizar conceitos para interpretá-
los. Esses conceitos são cada vez mais dados pelas outras Ciências 
Sociais (ABREU, 2004, p. 65 apud MOREIRA, 2008, p. 271). 

 

Classificado como uma Ciência Social, o Jornalismo tem muito a contribuir com 

a história da Revista Espírita, nosso objeto de pesquisa: através da análise 

documental, que consiste na observação e verificação de documentos para fins 

específicos, foi feita uma varredura nas edições que envolvam a reação da imprensa 

francesa, as correspondências recebidas, as discussões provocadas. Um detalhe 

interessante é que na maioria das vezes, a análise documental é qualitativa, por 

verificar o teor e o conteúdo do material. Moreira (2008, p 272) alerta que existe o 

modo quantitativo, apesar de mais raro. 

Um ponto que nos chama à atenção na análise documental é o fato de suas 

fontes serem geralmente secundárias. São dados e/ou informações já reunidos ou 

organizados. Moreira (2008, p. 272) classifica como fontes secundárias a mídia 

impressa (jornais, revistas, boletins, almanaques catálogos), a eletrônica (gravações 

de áudio e vídeo) e relatórios técnicos. 

Segundo Dominick e Wimmer (1987), há vantagens e desvantagens nesse 

método. Como vantagem, afirmam que:  
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[...] a análise secundária é uma alternativa de pesquisa que soluciona 
vários problemas. Praticamente não envolve despesa no uso dos 
dados disponíveis. (...) As únicas despesas creditadas à análise 
secundária são as relativas à duplicação de material – algumas 
instituições cedem os dados sem custos - e tempo conectado ao 
computador (WIMMER e DOMINICK, 1987, p.22 apud MOREIRA, 
2008, p.272). 

 

Partindo desse pressuposto, com relação ao nosso objeto de estudo, despesas 

não existem, pois a Revista Espírita já faz parte do nosso acervo literário e não há 

necessidade de duplicação. 

Entre as desvantagens, destacam: 

 

Pesquisadores que trabalham com pesquisas secundárias utilizam 
dados já existentes, e como não há maneira e conseguir outras 
informações, a análise fica restrita aos limites das informações 
coletadas originalmente. Os investigadores também podem enfrentar 
problemas como dados imprecisos, com falhas de coleta, 
incompletos (WIMMER e DOMINICK, 1987, p.23 apud MOREIRA, 
2008, p.272). 

 

No nosso caso, não enfrentaremos problemas no tocante a dados imprecisos, 

incompletos ou falhos, em virtude do objeto haver sido traduzido na íntegra, a partir 

do original, e por especialista no vernáculo francês. Levando em conta o 

pensamento de Umberto Eco (2001), entendemos poder considerar nossa fonte de 

pesquisa como primária, pois a Revista Espírita foi publicada sem sofrer cortes ou 

alterações por parte do editor, como também, são levadas em consideração as 

edições existentes. 

 

[...] Se desejo estudar a declaração da independência dos Estados 
Unidos, a única fonte de primeira mão é o documento autêntico. Mas 
também posso considerar de primeira mão uma boa fotocópia. [...] 
Vê-se que o conceito de ‘primeira’ e ‘segunda’ mão depende do 
ângulo da tese. Se esta intenta discutir as edições críticas existentes 
é preciso remontar aos originais; se pretende discutir o sentido 
político da declaração de independência, uma boa edição crítica é 
mais que suficiente (ECO, 2001, p. 39 apud MOREIRA, 2008, p. 
273). 

 

Como nos alerta o destaque supracitado, além da pesquisa do objeto 

específico foi feita também apuração paralela de fontes que complementem os 



31 
 

dados coletados, como a contextualização da história do século XIX, busca de 

informações em espaços virtuais, de modo a introduzir novas perspectivas, sem 

alterar a essência original do objeto. 

4.1 Periodicidade 

 

Logo na introdução do primeiro número da Revista Espírita, Allan Kardec 

descreve claramente as diretrizes que norteiam sua atuação. A partir dessas 

diretrizes estabelecidas por ele, é possível mergulhar no universo do objeto, em 

consonância com os princípios do jornalismo, como: periodicidade, universalidade, 

atualidade e publicidade. 

Partindo-se do princípio da periodicidade observa-se que: 

 

A peculiaridade da periodicidade estipula que a revista, na totalidade 
das suas partes, mostre o seu caráter uniforme. Mas o primeiro ponto 
do qual devemos partir, se quisermos compreender a sequência 
periódica dos números e exemplares do jornal (da revista), é a ideia 
da obra, que é uma unidade como um todo (KIRCHNER, 1928, p.20 
apud GROTH, 2011, p.147-148). 

 

Geralmente a essência humana busca um plano uniforme elaborado por ela 

própria para realizar sua obra numa configuração individual, conteúdo individual, 

programa individual (GROTH, 2011). Conforme o autor, nesta ideia geral da obra, “a 

periodicidade como uma de suas características já está incorporada”. Afirma ainda 

que: 

 

A continuidade das publicações periódicas, portanto, não é 
‘estipulada’ pela periodicidade, mas sim, pela unidade da obra. Todo 
o trabalho que o autor da obra abarca nela, todas as medidas que ele 
toma para isso, as organizações que ele gera para isso têm 
consequentemente como objetivo desde o começo a ideia do todo 
em um aparecer contínuo, periódico, e ele se submete a estas 
exigências (GROTH, 2011, p. 148). 

 

A Revista Espírita mantinha essa característica de periodicidade. Analisando a 

obra, do ponto de vista da apresentação, Barrera (apud Bezerra, 2008) assim 

discorre, afirmando que o periódico era caracterizado por conteúdos científicos, que 
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eram circulados entre intelectuais, destinando-se a venda pública, semelhante aos 

periódicos do século XIX. Dessa maneira:  

 

[...] era facultativa dos livreiros e dos escritórios postais. Impressa em 
papel jornal, contava com 32 páginas, caderninhos de duas colunas 
em oitava; seu tamanho era de 23,5 x 15 cm, com peso estimado em 
trinta gramas. As páginas estavam compostas por quarenta linhas 
impressas em corpo doze; sua apresentação era rústica, com capas 
de papel (BARRERA, 2003. p. 147 apud BEZERRA, 2008). 

 

Findo cada ano, Allan Kardec organizava todos os exemplares em um só 

volume encadernado, adicionando um índice. Ao todo, são doze volumes 

organizados pelo seu autor. Isso, porém, não significa que ele tenha escrito todos os 

números sozinhos, pois 

 

[...] a Revista contou com a colaboração de centenas de 
participantes, encarnados e desencarnados, franceses e de outras 
nações, dentre os quais cientistas, literatos, filósofos, religiosos e 
homens do povo, cada qual ajudando a lançar, na sua respectiva 
esfera de ação, os alicerces sobre os quais se ergueria o portentoso 
edifício do Espiritismo (KARDEC, 2004, p. 15).  

 

Parafraseando Groth (2011), não é a publicação e distribuição periódica de um 

produto midiático que caracteriza sua realidade e efetividade, mas sim, logo que a 

ideia começa a agir no autor, quando alcança a sua autonomia com relação a ele. A 

ideia forma uma realidade imaterial. Porém, “[...] o autor dedica-se ao seu ofício, 

chama a atenção para a obra, esforça-se, ‘sacrifica-se’ por ela” (GROTH, 2011, p. 

148). Isso que o autor chama de sacrifício, que também podemos chamar de 

empenho e dedicação, acaba envolvendo o autor de tal forma que aparenta dominá-

lo. Era profunda a dedicação de Kardec em relação às obras espíritas ao ponto de 

tirar do próprio bolso para financiar a publicação delas. Quando pronta a obra, esta 

abandona o autor e sobrevive a ele. 

Com base nisso enfatiza ainda que: 

 

Certamente, a ideia moldada de cada jornal só se torna realidade por 
meio das pessoas, só pode se manter e produzir efeitos em pessoas, 
que a conduzem, trabalham para ela, mas estão sempre submissas a 
ela, ela mantém sempre uma existência concreta, individual, leva 
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uma vida própria, tem o seu próprio destino, pode ser comprada, 
vendida, herdada, desenvolvida, modificada, destruída, ela está 
sujeita a influências diretas e indiretas e também pode provocar 
efeitos e influenciar (GROTH, 2011, p. 148). 

 

Há uma multiplicidade desses efeitos, o que pode ser detectado na Revista 

Espírita, utilizada por Allan Kardec para avaliar a reação dos homens e a impressão 

dos Espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal 

compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação (BEZERRA, 2008). 

4.2 Universalidade 

 

Como se pode depreender da exposição teórica de Groth (2011), percebemos 

que o ser humano está mergulhado no mundo objetivo, envolto por toda a realidade 

da natureza, da sociedade e da cultura. Interage com o meio para desenvolver-se e 

manejá-lo, mas cada pessoa tem o seu próprio “mundo” e faz recortes no mundo 

dos seus objetivos, pois ninguém absorve tudo o que há diante de si. Sobre isto, o 

autor afirma que: 

 

[...] este olhar nos mundos diante das pessoas nos abre os olhos 
para as raízes mais profundas das quais o periódico brota. Aqui a 
Ciência dos Jornais deve avançar sobre um dos últimos fundamentos 
do seu objeto e com isso esbarra na questão filosófica básica do “eu 
e o mundo”, do “eu e tu”, do “eu e a natureza, a cultura e a 
sociedade”. Aqui a teoria deve se inserir primeiro, mas daqui também 
a história deve buscar a última sabedoria. E se o periódico se baseia 
na relação do “eu e o mundo”, então os dogmas e os valores que 
valem para esta relação devem guiar a atividade da imprensa 
periódica, dos seus jornalistas e dos editores (GROTH, 2011, p. 170). 

 

Dessa forma, possivelmente guiando-se na relação do “eu com o mundo”, o 

Codificador enfatiza que: 

 

Como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as 
observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto no-
lo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas 
e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa Revista será, assim, 
uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas 
da mais estrita conveniência. Numa palavra: discutiremos, mas não 
disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas 
razões aos olhos das pessoas sensatas (KARDEC, 2004, p. 24). 
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Naturalmente, o ser humano, na sua inter-relação com o mundo, é sempre 

compelido a tomar posição em relação a este, o que o obriga o tempo todo a instruir-

se e interagir sem, porém, entrar no campo da disputa (GROTH, 2011). É o que 

define Kardec (2004) em relação à Revista Espírita, quando defende ser esta uma 

tribuna livre focada para as discussões sadias e excluindo as contendas. 

O conteúdo da universalidade é praticamente impossível de ser esgotado, pois 

ela diz que tudo o que há e acontece em alguma região do mundo, “[...] seria um 

objeto ideal para a mediação do jornal porque seria o objeto dos mundos diante das 

pessoas, podendo ser farejado, apreendido, trabalhado e mediado por ele” (GROTH, 

2011, p. 181). 

A partir do estatuto teórico referente à temática, é perceptível que na 

universalidade de um material jornalístico, o presente imediato é o mais importante. 

Dessa forma, sobre este princípio Groth (2011) defende que atualidade designa em 

si a característica e a tarefa do jornal de oferecer, de mediar algo atual, portanto, 

presente, agora em voga, novo.  

 

4.3 Atualidade 

 

Através da Revista Espírita, Allan Kardec propunha-se também oferecer essa 

mediação do “algo atual, algo novo”, além da disseminação dos alicerces da 

Doutrina Espírita e as discussões pertinentes, conforme o próprio afirma: 

 

Pelas próprias características em que se apresentava – Jornal de 
Estudos Psicológicos – pelos assuntos abordados, riquíssimos em 
fatos da fenomenologia mediúnica, e pela possibilidade das réplicas 
e tréplicas a que seus artigos davam margem, o estilo da Revista 
Espírita é, necessariamente, leve e agradável, vazado em linguagem 
simples e acessível aos não iniciados, apresentando as matérias de 
forma clara e objetiva, sem tergiversações de qualquer natureza. 
Enfim, aquele mesmo estilo que tanto apreciamos nas obras básicas 
da Codificação Espírita, capaz de agradar a todas as camadas da 
sociedade, desde a gente simples que trabalhava nas oficinas 
suburbanas, até os intelectuais mais exigentes da aristocracia 
parisiense. [...] Como se tratava de um periódico mensal, muitas 
vezes Allan Kardec transcrevia artigos e notícias de jornais, 
nacionais e estrangeiros, sobre os mais variados assuntos, 
desenvolvendo-os e correlacionando-os com os postulados espíritas. 
Isto emprestava à Revista um caráter de perene atualidade, 
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identificando-a com os problemas e as preocupações da Paris do 
Segundo Império (BEZERRA, 2008, p.13). 

  

O conceito de atualidade observado conforme seu conteúdo objetivo 

demonstra uma relação de acontecimentos deste conteúdo com o presente. Dessa 

forma, “[...] atualidade, como um conceito de uma qualidade do jornal é, portanto, um 

conceito de algo objetivo, um conceito de tempo do conteúdo do jornal, indica uma 

quantidade de tempo” (GROTH, 2011, p.225), tal qual proposta da Revista Espírita. 

Entende-se que os periódicos da atualidade necessitam focar especialmente 

com as demandas do cotidiano, atendem as reivindicações mais urgentes, por causa 

da industrialização. Mas nem por isso seu material contém somente partes atuais. 

Sobre isso argumenta que: 

 

A matéria não atual faz aqueles que questionam a universalidade 
como uma característica essencial do jornal e, é claro, em especial 
aqueles que só veem o jornal com olhos “publicísticos” quebrarem a 
cabeça. Eles não tem claro que o mundo diante de si é a razão 
primária de tudo que é jornalístico e quais são as consequências 
disto, o que leva a este erro (GROTH, 2011, p. 243). 

  

 Vê-se com isso, a importância de um estudo mais aprofundado nas nuanças 

da universalidade jornalística. 

 

4.4 Publicidade 

 

A quarta característica essencial do jornal defendida pelo teórico é a 

publicidade. Conforme assevera, 

 

[...] a publicidade significa o estar aberto, a abertura, a acessibilidade 
geral da coisa. Ela representa a coisa que está “diante de todo 
mundo”, a qual cada um a princípio tem acesso, que cada um pode 
ouvir, ver, apreender (GROTH, 2011, p. 263). 

 

Diante da polêmica despertada pelo lançamento de O Livro dos Espíritos, 

Bezerra (2008) comenta que os jornais franceses contemporâneos da Revista 

Espírita, defensores da religião dominante, aproveitando essa abertura, armavam 
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sua artilharia contra o Espiritismo. Os que eram contrários à doutrina publicavam 

artigos recheados de rancor, atacando inclusive a honra de Allan Kardec. 

  

Allan Kardec serviu-se inúmeras vezes das páginas da Revista 
Espírita para refutar as aleivosias assacadas contra o Espiritismo. Eis 
uma pequena amostra: Refutação de um artigo do 
Univers (maio/1859); Resposta à réplica do abade Chesnel no 
Univers (julho/1859); Resposta do Sr. Allan Kardec à Gazette de 
Lyon (outubro/1860); A Bibliografia Católica contra o Espiritismo 
(janeiro/1861); Resquícios da Idade Média – O auto-de-fé de 
Barcelona (novembro/1861); Resposta de uma senhora a um 
eclesiástico sobre o Espiritismo (maio/1862); Suicídio falsamente 
atribuído ao Espiritismo (abril/1863); Primeira carta ao padre 
Marouzeau (julho/1863); Pastoral do bispo de Argel contra o 
Espiritismo (novembro/1863); Reclamação do abade Barricand 
(julho/1864); Nova tática dos adversários do Espiritismo (junho/1865); 
O Espiritismo só pede para ser conhecido (setembro/1866) 
(BEZERRA, 2008, p.14). 

 

De todo modo, artigos respondendo aos ataques efetuados por outros 

instrumentos jornalísticos, podem ser enquadrados no princípio da publicidade no 

jornal, por permitir sua acessibilidade e a notoriedade de tudo que o jornal traz, “de 

tal forma que cada um possa tomar conhecimento, que ninguém esteja excluído da 

recepção do conteúdo” (GROTH, 2011, p. 263). É essência da publicidade, que a 

obra seja aberta, acessível a todos. Isto permite que ela se propague nas mais 

diversas direções.  

Levando-se em conta o pensamento de Groth (2011), é possível fazer uma 

conexão com a Revista Espírita no tocante a essa acessibilidade e propagação. 

Quando idealizava lançar a Revista, Kardec resolveu solicitar orientações a um 

Espírito, através da médium Ermance Dufaux. A Entidade assim o instruiu: 

 

[...] De começo, deves cuidar de satisfazer à curiosidade; reunir o 
sério ao agradável: o sério para atrair os homens de Ciência, o 
agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra 
é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de 
fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio 
da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os 
trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar (KARDEC, 2009, p. 19). 

 

Se um objeto jornalístico fosse produzido exclusivamente para o próprio autor, 

não teria a característica da publicidade e, portanto, não seria um jornal ou uma 
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revista. Dessa forma, comungamos com o pensamento de Groth (2011, p. 275), 

defendendo que uma publicação desse segmento nunca pode ser produzida de 

forma determinada para uma única pessoa, e sim, para uma quantidade 

indeterminada. Da mesma forma que a periodicidade, a universalidade, a atualidade 

e a publicidade em interação com elas, buscam permanentemente ir além de 

quaisquer barreiras existentes. 

 

4.5 O diálogo entre a ciência espírita e a resistência às novas ideias 

 

Em diversas publicações, Kardec procura reivindicar o direito da Doutrina 

Espírita se tornar conhecida devidamente, realizando muitos questionamentos 

direcionados aos seus detratores. Que poderão conseguir os argumentos dos 

detratores, sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, 

provindas do Espaço, se façam ouvir em todos os recantos do Universo e no seio 

das famílias, a mostrar outra vertente? A esse respeito já não foi a teoria confirmada 

pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de 

arrasar o Espiritismo? Qual a que, sequer, lhe retardou a marcha?  

Com isso, enfatiza uma verdade, a de que a oposição a ideias podem causar 

perturbações momentâneas, porém não podem dominar o conjunto. As instruções e 

conselhos oferecidos pelos espíritos não são leis enquanto permanecerem isoladas 

sob o orgulho da rejeição filosófica ou científica. Assim, o Espiritismo não apresenta 

falsidades ou ideias superficiais, mantendo respostas suficientes para críticas sem 

argumentos e distantes da vivência.  

Diante disso, Kardec (2005d, p. 144) pontua:  

 

[...] da maior prudência em dar-lhes publicidade; e, caso se julgue 
conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como 
opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém, carecendo 
sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa 
aguardar, antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, 
a menos se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade 
irrefletida. 

 

Assim, Kardec sempre pregou aos seguidores do Espiritismo que reuniões 

fúteis e levianas não contribuem com o desenvolvimento da doutrina e explicação 
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dos fatos, uma vez que não contribuem de forma coerente, proporcionando aos 

detratores, maiores oportunidades para criticarem as manifestações espirituais, 

deixando a Doutrina Espírita a mercê da zombaria e de curiosos.  

 Para o Codificador, a prova da influência moralizadora do Espiritismo “[...] é 

um poderoso elemento de propaganda e, ao mesmo tempo, o melhor meio de fechar 

a boca dos detratores” (KARDEC, 2005c, p. 199). Com isto, reivindica a todos os 

verdadeiros espíritas que pratiquem a caridade evangélica constantemente, a fim de 

assegurarem a prática do bem e da benevolência para com seus semelhantes.  

Mesmo quando Kardec vivenciou inúmeras tentativas de pastorais e 

conferências em aniquilar o Espiritismo e enfrentou o direcionamento de todos os 

seus livros para o Índex pela Congregação Romana, não deixou de acreditar que a 

sociedade se esqueceria dos fatos e experiências relatados pela vivência espírita. 

Tanto que publicou a seguinte resposta à Cúria: 

 

[...] seja como for, os livros espíritas foram postos no Índex. Tanto 
melhor, porque muitos dos que ainda não os leram irão devorá-los. 
Tanto melhor! porque de dez pessoas que os percorrem pelo menos 
sete se convencerão ou ficarão fortemente abaladas e desejosas de 
estudar os fenômenos espíritas; tanto melhor! Porque os nossos 
próprios adversários, vendo seus esforços redundar em resultados 
diametralmente opostos aos que esperavam, ligar-se-ão a nós, se 
forem sinceros, desinteressados e possuírem as luzes que seu 
ministério comporta. Aliás, assim o que a lei de Deus: nada no 
mundo pode ficar eternamente estacionário, pois tudo progride e a 
ideia religiosa deve seguir o progresso geral, se não quiser 
desaparecer (KARDEC, 2005c, p. 294-295).  

 

Mediante estes fatores, é possível observar ainda variadas vezes que Kardec 

relata a importância de seus detratores para o triunfo das verdades propagadas pelo 

Espiritismo. Isto ocorre segundo Kardec levando em consideração que estas 

verdades nada têm a temer.  
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5 O MAGNETISMO E A MEDIAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E ESPIRITISMO 

 

Observa-se nos estudos apresentados por Kardec (2005) que a vontade do 

ser humano é responsável por gerar o fluido, animal ou espiritual, caracterizando 

várias tipologias de Magnetismo, onde a prece é um gênero bastante poderoso. A 

prece possui a função de proporcionar socorro a pacientes, além de exercer uma 

ação magnética, aproximando acontecimentos de pedidos. No entanto, alguns 

magnetizadores se mantem distantes dos agentes espirituais, constatando o 

magnetismo como um ato apenas mecânico, privando-se das verdades espíritas.  

É factível que o magnetismo preparou o caminho do Espiritismo, pois são 

duas ciências solidárias entre si. Historicamente:  

 

Desde o século XVIII a necromancia já desempenhava um grande 
papel nas práticas do magnetismo e, vários anos antes que se 
manifestassem os Espíritos batedores na América, dizia-se que 
certos magnetizadores franceses obtinham, da boca dos mortos ou 
dos demônios, a confirmação das doutrinas condenadas pela Igreja, 
notadamente a dos erros de Orígenes, relativos à conversão futura 
dos anjos maus e dos réprobos (KARDEC, 2005b, p. 199). 

 

O magnetismo, em janeiro de 1860 entrou na Academia das Ciências com o 

nome de Hipnotismo. Mesmo assim, muitos livros foram escritos contra a referida 

ciência. Consoante seu vasto conhecimento acerca do assunto o Codificador 

ressalta que:  

 

[...] é preciso estar muito pouco informado do que se passa para 
ignorar que o magnetismo está mais espalhado do que nunca, e que 
é hoje professado por notabilidades científicas. É verdade que agora 
pouco se ocupam das mesas girantes, mas é preciso convir que 
fizeram um belo caminho, pois foram o ponto de partida desta terrível 
doutrina, que causa tanta insônia a esses senhores. Elas foram o á-
bê-cê do Espiritismo; se, pois, delas não mais se ocupam, é que não 
se precisa soletrar quando se sabe ler. Elas cresceram de tal 
maneira que não mais as reconhecereis (KARDEC, 2005d p. 455). 

 

O Magnetismo, estudado por Kardec como um componente científico, foi de 

extrema importância para suas constatações dos fenômenos espíritas observados 
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nas mesas girantes, e na movimentação de objetos e outros materiais, pois muitos 

céticos afirmavam que estas manifestações poderiam ser realizadas através de 

eletricidade e magnetismo. Segundo Kardec (2005c, p. 319) “[...] o magnetismo foi o 

primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os 

fenômenos espíritas”.  

Cabe frisar que o magnetismo corrobora com a ciência espírita. 

 

O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade 
de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem-número de 
fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela 
imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem 
dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas 
verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias 
supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, 
o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula 
crendice (KARDEC, 2000, p. 279). 
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6 RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA NO LABORATÓRIO CIENTÍFICO ESPÍRITA 

 

Conforme relata Allan Kardec (2005b), os fenômenos espíritas apresentam 

suas ordens: as manifestações físicas e materiais; e as manifestações inteligentes. 

A primeira apresenta os efeitos físicos praticados por espíritos inferiores, uma vez 

que espíritos elevados não possuem a função de perturbar os seres humanos, mas 

sim de instruir pelo raciocínio.  

 

As comunicações tanto podem emanar de Espíritos inferiores como 
de Espíritos superiores. Como os homens, os Espíritos são 
reconhecidos por sua linguagem. A dos Espíritos Superiores é 
sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência; toda expressão 
trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o 
bom-senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede 
necessariamente de um Espírito inferior (KARDEC, 2005a, p. 14). 

 

Com isso, o referido autor revela que a eficiência de um médium, o 

intermediário dos espíritos, não se encontra associada apenas ao potencial de 

estabelecer comunicações, mas principalmente na natureza dos diálogos praticados, 

permitindo com que apenas espíritos bons estabeleçam contato, e assim, recebendo 

boas informações.  

Para garantir o caráter íntegro, transparente e verdadeiro da Revista Espírita, 

além de todo o conceitual metodológico-científico e filosófico, o periódico se 

destinava a publicar também constantemente fenômenos físicos vivenciados pelos 

médiuns ou por outros indivíduos engajados da doutrina espírita. Kardec (2005d, p. 

383) afirmou: “[...] em presença dos efeitos mediúnicos e graças à teoria espírita, 

que prova que tais efeitos estão na Natureza, a possibilidade desses efeitos está 

demonstrada e a incredulidade terá de se calar”.  

Dentre as comunicações diversas publicadas na Revista Espírita, uma delas 

refere-se às experiências obtidas pela Srta. Désiré Godu, dotada de extraordinária 

faculdade mediadora, que passou por todas as etapas da mediunidade, onde 

inicialmente recebeu inúmeros e estranhos fenômenos físicos, passando 

posteriormente a adquirir habilidades para ouvir, falar, prever e escrever encontros e 

acontecimentos espirituais. Obteve ainda habilidades para curar doenças através de 
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conselhos dos Espíritos, operando curas verdadeiramente milagrosas, além de 

identificar doenças internas sem permanecer no estado de sonambulismo.  

Em outra publicação, o médium Alfred Didier recebe um espírito que narra o 

purgatório, considerado pela religião católica como um lugar onde a alma enfrenta 

terríveis expiações, pagando por seus pecados, a fim de aliviar culpas, sem a 

existência do sol da vida eterna. No entanto, o espírito relata um equívoco voltado 

para “[...] o tempo infinito e progressivo, que é apenas um, com três situações 

limitadas e incompreensíveis. À religião, ou antes, ao ensino inteiramente 

humanitário e progressivo do Cristo, o Espiritismo adiciona os meios de realizar esta 

humanidade ideal” (KARDEC, 2005c, p. 388). 

Kardec (2005d) relata na Revista Espírita que apesar da incredibilidade de 

muitas pessoas, as manifestações físicas jamais devem ser consideradas diversões 

para aqueles que se demonstram meros curiosos, pois mesmo não apresentando 

relevâncias para o ensino filosófico, suas publicações e seus conhecimentos podem 

contribuir com o desenvolvimento da Ciência Espírita, permitindo com que muitos 

céticos se tornem convictos desses fenômenos.  

Assim, o autor supracitado afirma que para assegurar que essas 

manifestações fossem praticadas de maneiras adequadas e pautadas pelo 

comedimento das ações mediúnicas, poderiam se tornar fenômenos mais 

convincentes, produzindo conhecimentos muito melhores.   

Para Kardec (2005d, p. 156):  

 

Sem dúvida estas explicações são muito incompletas e, 
necessariamente, podem provocar numerosas perguntas. Mas não 
se deve perder de vista que isto não é um curso de Espiritismo. Tais 
quais são, bastam para mostrar a base sobre a qual ele repousa, o 
caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, 
conforme as circunstâncias. 

 

Diante disso, constata-se que a Revista Espírita fez uso do relato dessas 

manifestações para proporcionar um novo conhecimento às Leis da Natureza 

demonstrando claramente a existência da alma e sua imortalidade, e também seu 

potencial de evolução, abrindo novas oportunidades de discussão não apenas para 

a filosofia espírita.  
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Na publicação de nº 11, ano VII, denominada de “O Espiritismo é uma Ciência 

Positiva”, Kardec (2005d) afirma que seu principal objetivo é combater a ignorância e 

falsas interpretações dos fenômenos espíritas, enfatizando que “[...] é preciso maior 

empenho na vulgarização das ideias justas e na formação de adeptos esclarecidos, 

cujo número crescente neutralizará a influência das ideias errôneas” (KARDEC, 

2005c, p. 281). 

E ainda:  

 

O Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na 
Natureza. Newton não inventou a lei da gravitação; esta lei universal 
existia antes dele. Cada um a aplicava e lhe sentia os efeitos, 
embora não a conhecessem. O Espiritismo, por sua vez, vem 
mostrar uma nova lei, uma nova força da Natureza: a que reside na 
ação do Espírito sobre a matéria, lei tão universal quanto a da 
gravitação e da eletricidade, conquanto ainda desconhecida e 
negada por certas pessoas, como o foram todas as outras leis na 
época de suas descobertas. É que os homens geralmente têm 
dificuldade em renunciar às suas ideias preconcebidas e, por amor-
próprio, custa-lhes reconhecer que estavam enganados, ou que 
outros tenham podido encontrar o que eles mesmos não 
encontraram (KARDEC, 2005d, p. 434).  

 

Como as leis naturais são permeadas por fatos, os céticos terão que se 

render às evidências, ou permanecerem neutros da transmissão do conhecimento 

do mundo espiritual. Por mais que muitos acusem este conhecimento de inadequado 

e absurdo, não podem impedir sua existência para aqueles que se destinaram a 

desenvolver inúmeros estudos e pesquisas.   

A explicação dos fenômenos físicos é divulgada em variado número de 

publicações que não permaneceram destinadas a testar hipóteses, mas sim de 

explicar e oferecer uma avaliação precisa e realista das forças espirituais, 

remontando às causas de tais manifestações, sendo que o conhecimento propagado 

pela Revista Espírita ocorreu apenas após verdadeira constatação dos fatos.  

 



44 
 

CONCLUSÃO 

 

A partir do marco dos fenômenos ocorridos no vilarejo de Hydesville, de Nova 

Iorque, em 1848, foram evidenciadas inúmeras manifestações voltadas para a 

prática das mesas girantes, onde a análise dos acontecimentos juntamente com a 

reunião de relatos acerca desses e de outros fenômenos deram origem ao Livro dos 

Espíritos, organizado pelo professor Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec.  

Na época de seu lançamento, o livro foi atacado por críticos que se 

mantinham céticos sobre os acontecimentos espirituais. Para tanto, Kardec 

identificou a necessidade de publicar a Revista Espírita, no intuito de transmitir 

informações relevantes, consistentes e realistas sobre os fenômenos identificados 

em toda a França e mundo afora. Diante disso, constata-se que esse periódico se 

tornou importante fonte de publicação da Doutrina Espírita, visando proporcionar aos 

seus seguidores e pesquisadores informações suficientes para comprovar as 

manifestações vividas pelos médiuns.  

Através deste estudo pode-se constatar que a Revista Espírita apresenta 

características voltadas para os princípios jornalísticos de Periodicidade, 

Universalidade, Atualidade e Publicidade.  

A Periodicidade é atendida pela Revista Espírita, pois apresenta o caráter 

uniforme, sendo destinada para a publicação de informações suficientes para manter 

a autonomia dos conteúdos. A Universalidade também é caracterizada pelo 

periódico, uma vez que seus conteúdos são livres, onde a discussão dos mesmos 

não permanecia distanciada pelas conveniências. A Atualidade da Revista Espírita 

era permeada pelas informações consideradas inovadoras para a época. E por fim, 

a Publicidade, que era destinada a transmissão e disseminação da Doutrina Espírita, 

contribuindo para a pesquisa e o conhecimento de vários seguidores por todo o 

mundo. 

Como instrumento de divulgação da Doutrina Espírita, a Revista alcança seus 

objetivos, pois ao invés de instrumento de alienação de uma massa, esclarece e 

explica acontecimentos naturais aparentemente miraculosos, dissemina 

conhecimentos filosóficos e científicos, regida por um cabedal de diretrizes 

norteadoras dos padrões éticos. 
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