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Um leitor me enviou um seguinte pedido: 

 

     Rafael, gostaria de sua opinião sobre um trecho do livro O Jardim das Aflições. Segue abaixo: 

 

"No século XIX, o ocultismo e o espiritismo, amplamente disseminados entre as camadas letradas, explicarão 

o espírito como uma sutilização ou diluição da matéria, isto é, como matéria rarefeita. Mas ao mesmo tempo 

que os "espirituais" Allan Kardec e Madame Blavatski restauravam assim sem sabê-lo a física epicúrea, o 

materialista Karl Marx redigia sua defesa de Epicuro contra Demócrito. Coincidência nada fortuita: o afluxo 

maciço de militantes socialistas às fileiras do espiritismo e do ocultismo - um dos fenômenos mais marcantes 

da vida mental das classes letradas no século XIX - mostra a existência de uma afinidade entre essas duas 

correntes de ideias aparentemente antagônicas, afinidade que se explica facilmente pela sua origem comum 

na cosmovisão renascentista." 

Será que vale um artigo no seu blog? Rsrs 

 

Att, 

C... 

 

 

***** 

 

 



     Considero a questão muito importante, ainda mais quando vem de um dos maiores filósofos 

brasileiros. Dentro dos meus limites, eu abordei o problema do seguinte modo: 

 

***** 

 

 

Oi C..., 

      No caso deste livro, eu estou na seguinte situação: eu o li faz um bom tempo, foi uma leitura bem 

afoita e despreocupada e até agora, infelizmente, ainda não retornei ao livro para de fato estudá-lo. 

Mas como estamos aqui em uma conversa informal, não vejo problema de te falar as minhas 

impressões sobre esse trecho que você citou. 

    Do que me recordo, o motivo central deste livro é entender o processo histórico em que a ética 

perdeu seu referencial transcendente e acabou se tornando um dos instrumentos políticos para 

instituir um “mundo melhor”, como a ética se tornou um instrumento revolucionário e a serviço da 

utopia, em último caso, socialista.  

     O filósofo [OC] identifica o início desse processo com a ética epicurea, fundada numa cosmologia 

atomística, portanto, materialista. O Jardim de Epicuro é uma espécie de esboço de uma sociedade 

conformada com a falta de sentido transcendente da existência e que busca o máximo de prazer que a 

vida material (atômica) pode proporcionar. A ataraxia epicurea só tem valor na medida em que 

confere um poder de acalmar a alma e gozar das paixões sem perturbá-la. 

     A tese de doutorado de Marx é justamente sobre Epicuro, porem Marx entende que a ação 

humana não deve se restringir a uma “salvação” contemplativa e egoísta, ela deve transformar esse 

jardim no melhor que ele pode ser. Com Marx, a ética tem uma dimensão social no sentido de 

fomentar o advento do “mundo melhor.” 

     Assim, a cosmologia atomística é mantida, mas o sentido da existência humana é se sacrificar 

pelo coletivo, por uma comunidade, por uma modelo de sociedade que precisa surgir no processo 

histórico.  

    As duas “éticas” são igualmente aviltantes, pois: com Epicuro o homem deve apenas aprender a 

melhor gozar da vida enquanto não se torna uma poeira atômica, e com Marx o homem deve assumir 

a luta por uma sociedade melhor, mesmo que seja através do ódio, da luta armada e da ditadura de 

uma classe. Epicuro foge do mundo com o salvacionismo egoísta e Marx quer criar um novo mundo 

considerando o homem apenas como um instrumento para a realização da utopia.  

     Com efeito, a ética cristã está fundada numa verticalidade existencial que consiste na relação 

entre a alma e Deus. Portanto, ela é a única que tem de fato um referencial transcendente e que de 

fato possibilita a realização do homem, do indivíduo, da pessoa. Ela não visa um “mundo melhor” 



nem uma sofisticada satisfação material, mas unicamente a salvação da alma, que consiste em fazer o 

homem concreto participar da existência divina (haveria um bem maior que esse?). 

    Assim, nesse imenso processo de reducionismo da ética à dimensão mundana, o filósofo [OC] vê 

o Espiritismo, no século XIX, contribuindo com o projeto epicurista e marxista: 

     "No século XIX, o ocultismo e o espiritismo, amplamente disseminados entre as camadas 

letradas, explicarão o espírito como uma sutilização ou diluição da matéria, isto é, como matéria 

rarefeita.” 

     Eu não sei quais as fontes do filósofo [OC], e como o Espiritismo chegou até ele. Mas acho que 

essa leitura é perfeitamente compreensível, pois a vasta literatura da época que se ocupava direta ou 

indiretamente com a problemática espírita é carregada de positivismo, cientificismo, utopias e 

antitradicionalismo. 

     Há pelo menos três pontos que explicam a leitura que o filósofo [OC] faz do Espiritismo: 

1- Tanto em questões filosóficas, quanto em metodologia (e crítica do método científico), os 

contemporâneos de Kardec estão muito abaixo dele. Eles são incapazes de dar o salto para o 

período filosófico do Espiritismo, e após a morte do mestre, se ocupam apenas em acumular 

dados e fazer deduções sobre os fenômenos; 

2- O cientificismo permeia a literatura específica da época e todos ainda buscam a comprovação 

da “Ciência.” O próprio Gabriel Delanne contribui para a concepção materialista do Espírito, 

seguindo sem querer Epicuro, pois ele propõem e tenta comprovar com base na biologia que 

as faculdades do Espírito estão radicadas no perispírito (o que é absurdo!). Hoje vemos o 

Espírito André Luis dissertando sobre o cérebro espiritual. Com certeza essas informações, e 

tantas outras, chegaram ao conhecimento do filósofo [OC], e com base nisso, é forçoso 

reconhecer que o Espiritismo é apenas uma vertente do epicurismo. O antitradicionalismo 

ignora os conhecimentos clássicos sobre a alma, a natureza e o cosmos, e essa indiferença é 

um aspecto do Renascimento, por incrível que pareça, pois se ele fomenta uma espécie de 

retorno ao clássico, logo depois ele se torna apenas o culto da ciência e do progresso. Por 

isso, falta conhecimento básico de ontologia para Gabriel Delanne e para tantos 

“espiritualistas” da época. Kardec, pelo contrário, se mantém firme na tradição da ontologia 

clássica onde o espírito, e suas faculdades, é algo absolutamente distinto da matéria. Mas é 

evidente que o Olavo de Carvalho não chegou a ler Kardec; 

3- E no aspecto político, vários espíritas adotaram a utopia socialista, isso é fato, e acredito eu 

por uma interpretação deficiente da cosmovisão espírita e do verdadeiro sentido do progresso. 

Kardec demonstra que a ética tem a função de transformação moral e que toda a mudança e 

melhoramento social está dependente da realização moral; sua ênfase, e a dos Espíritos 

superiores, é para que nós, Espíritos da terceira ordem, venhamos a conquistar a segunda 

ordem dos Espíritos. O advento do mundo de regeneração não é uma utopia que substitui a 

transcendência da alma, é antes um desígnio de Deus, que irá acontecer independentemente 

dos homens. O que cabe a nós é participar dessa obra e acumular os méritos para viver neste 

novo mundo que será a Terra, por força da providência divina. Assim, os espíritas socialistas 

não entenderam praticamente nada dos ensinos de Kardec no tocante a ética e a justiça no 



mundo. O Espiritismo não é revolucionário, ele não age nas engrenagens do mundo, sua 

única preocupação prática é com a transformação da alma, ele opera no campo das causas 

primeiras para que a melhoria, quando de fato ocorrer, seja definitiva, porque fundada nas 

leis de Deus e realizada pela livre iniciativa de cada consciência, e não por decretos, por 

legislações e etc.  

 

     Então, como esse “espiritismo”, materialista e socialista, existe até hoje, acho que Olavo 

de Carvalho está certo de acusá-lo como um braço do hedonismo e do marxismo. 

 

 

    Rafael Meneses 

 


