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Igualdade e liberdade do ser feminino na doutrina espírita 

Clara Rodrigues* 

O espiritismo, compreendido como doutrina que trata da existência do espírito, 

da pluralidade de vidas, planetas e dimensões, surgiu no século XIX na França a partir 

de pesquisas e textos que delinearam seus traços iniciais. Estes textos compreendem a 

base do estudo da doutrina espírita, e, como não poderia deixar de ser, estão imbuídos 

de posições sócio-políticas propagadas à época. Isto é, tais ensaios, artigos, livros e 

revistas pertencem a um momento histórico específico, devendo qualquer leitor ou 

leitora analisá-los em concordância com essa realidade.      

Com efeito, determinadas descobertas, como o espírito, a pluralidade de 

dimensões, planetas, entre outras, são, de fato, verídicas, e compõem a base dessa 

doutrina. Contudo, comete-se um terrível engano ao considerar que todos esses textos 

compreendem verdades absolutas, irrefutáveis. A doutrina iniciou naquele momento, 

com algumas descobertas importantes, mas ela não deve e não pode parar no curso da 

história.  

Ao contrário, um de seus principais preceitos é a constante evolução. Esta só 

poderá vir quando aqueles que se dispõem a estudar o espiritismo, ou mesmo que dizem 

crer na “religião espírita”, se dispam de suas concepções apriorísticas e busquem 

questionar, mesmo aquilo que à primeira vista parece estar em perfeita consonância com 

a realidade, ou com as leis naturais. 

Dito isto, há que se concluir que a doutrina espírita atualmente apresenta para a 

sociedade fundamentos sócio-políticos muito bem delineados e de fácil percepção. 

Tanto o movimento religioso, quanto os textos fundantes do espiritismo propagam o 

pensamento burguês, pregando uma felicidade ligada a uma caridade discriminante e a 

uma reforma intima que nada tem a ver com mudanças sociais concretas, que contestem 

o poder dominante, libertem os vulneráveis e igualem todos de acordo com suas 

desigualdades.  

Antes de qualquer precipitação quanto ao parágrafo anterior, pede-se o obséquio 

da análise objetiva do contexto espírita hodierno, despido de qualquer sentimento de 

pertencimento ou tentativa de racionalização das crenças para além da ciência.  

De fato, a caridade burguesa apresentada por Kardec, em diversos trechos do 

Evangelho Segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e corroborada por diversos 

outros autores espíritas brasileiros, se apresenta cercada de preconceitos e 

discriminações, não se atrelando a nenhum objetivo de efetiva mudança social.  

O próprio Livro dos Espíritos
1
 possui um capítulo inteiro tratando sobre a “lei da 

igualdade” em que demonstra em sua questão 811 a ideia sócio-político expressa pelo 

espiritismo, deixando nítidos dois pontos bastante precisos: o individualismo e a 

apropriação privada proposta pelo modo de produção capitalista, como se vê na 

transcrição abaixo: 

811. A igualdade absoluta das riquezas é ela possível, e ela jamais existiu? 

“Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caráteres se 

opõem a ela”. 

Há portanto homens que acreditam que este é o remédio aos maus da 

sociedade; que pensam vocês disto? 
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“Estes são os sistemáticos ou ambiciosos invejosos; eles não compreendem 

que a igualdade que eles sonham será bem cedo rompida pela força das 

coisas. Combatam o egoísmo, esta é a vossa praga social, e não procurem 

as quimeras”. [Livre tradução]. [Grifou-se]. 
2
     

Quanto à igualdade de gênero, o texto vai além, expressando um posicionamento 

altamente discriminatório, corroborando a ideia machista de posições pré-definidas para 

serem ocupadas por cada gênero. Todo o trecho dedicado a “Igualdade de Direitos do 

Homem e da Mulher” traz essa ideia, chegando ao ponto da questão 822, segunda parte, 

afirmar que a igualdade de “direitos, sim; de funções, não; deve (...) o homem se ocupar 

de fora e a mulher de dentro, cada um segundo sua aptidão”
3
. 

Tais pensamentos são propagados pelos que seguem a religião espírita, aqueles 

que acreditam cegamente no Livro dos Espíritos (a “bíblia dos espíritas”), e ratificados 

diariamente nos diversos centros espíritas e casas que se propõem a analisar as palavras 

de Kardec.  

Mulheres na cozinha, costurando, poucas em direções de centros. Não precisa ir 

muito distante. Basta questionar por que a maioria dos médiuns célebres da história do 

espiritismo são homens, e não mulheres. Algumas poucas podem ser lembradas, mas o 

que, de fato, é mais comum? Esta enorme discrepância pode ser explicada por uma 

simples coincidência ou será que os caminhos propostos aos homens são mais simples? 

A quem é dada maior credibilidade?  

Saindo das entrelinhas cotidianas e partindo para posições políticas. A Federação 

Espírita Brasileira (FEB) uniu-se aos bispos da igreja católica na   “luta” contra o 

grande mal da sociedade: o aborto. A FEB, protetora da moral e dos bons costumes, se 

posiciona veementemente contra qualquer diálogo que venha a ser travado no sentido de 

aprovar uma lei que descriminalize o aborto. 

Considerado um dos piores crimes para o espiritismo, o aborto não é percebido 

de acordo com uma contextualização social. Ao contrário, como é de preferência do 

espiritismo, toma-se a questão em uma perspectiva meramente individualista (a eterna 

perspectiva da reforma intima e da danação que será sofrida por diversas encarnações 

consecutivas), sem se dar conta que o aborto é um crime que pune única e 

exclusivamente mulheres. 

Inúmeras estatísticas expõem a realidade: o crime de aborto pune mulheres 

pobres, em sua maioria negras, pois são estas que não têm recursos financeiros para 

buscar clínicas particulares. Ocorre, então, uma dupla punição, já que a quantidade de 

mulheres que morrem por causa de abortos mal feitos é imensa, devendo as 

sobreviventes esconderem-se, posto que não podem discutir abertamente deste assunto 

com ninguém, sob pena de serem encarceradas. 

E o homem passa a margem de todo esse drama, como se não tivesse atuado 

ativamente para a existência de tal situação, afinal, o raciocínio é simples: a mulher tem 

de ser o exemplo de atenção, zelo e presteza, não podendo sucumbir aos podres poderes 

da carne, e, se assim o fizer, é culpada, não restando mais nenhuma palavra para defini-

la. 

A liberdade sexual feminina também é tolhida, sendo considerada uma pessoa 

equilibrada aquela que tenha apenas um parceiro, isto sem falar da constante 

                                                           
2
 Trecho em Francês nos anexos.  

3
 Trecho em Francês nos anexos. 



3 

 

controvérsia acerca da homossexualidade. Pode uma médium ser também homossexual 

e falar abertamente disto dentro dos centros espíritas?  

A teoria diz que os espíritos não possuem sexo definido, podendo ocupar 

gêneros diferentes em diversas existências, o que ratifica ainda mais o posicionamento 

da igualdade entre todas e todos. Deveria, assim, a discussão acerca da 

homossexualidade e da desigualdade de gêneros já ter sido superada. Todavia, este é 

ainda um de nossos tabus.  

O espiritismo é machista. Seja porque os espaços espíritas são ocupados por 

pessoas que adotam diariamente posições machistas ou porque a bibliografia básica do 

espiritismo aponte os caminhos da discriminação de gênero. 

As sentenças acimas são um grande golpe desferido no ego espírita. Entretanto, 

traduzem a mais dura e fria realidade.  

O feminismo, com suas diversas nuances e posições teóricas, que não cabe aqui 

expor, propõe, em linhas gerais, a igualdade total entre os gêneros e a construção de 

uma sociedade de fato livre, onde a única lei seja a liberdade e o respeito mútuo. Propor 

um espiritismo feminista nada mais é que propor uma doutrina que traduza uma 

sociedade livre.  

Constatar que o espiritismo é machista é o primeiro passo de muitos que 

comporão um árduo trabalho de libertação e evolução. O espiritismo possui em sua 

essência a igualdade dos seres e o amor entre todas e todos. Essa essência deve ser 

retomada a fim de que uma teoria social do espiritismo, pautada na libertação dos 

oprimidos e vulneráveis, seja construída. 

 

* Clara Rodrigues Albuquerque Sousa, colaboradora da ASSEPE, é graduada em Direito no 

Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa.  

 

Anexos: 

811. L’égalité absolue des richesses est-elle possible, et a-t-elle jamais existé ? 

« Non, elle n’est pas possible. La diversité des facultés et des caractères s’y 

oppose ».  

- Il y a pourtant des hommes qui croient que là est le remède aux maux de la 

société ; qu’en pensez-vous ? 

« Ce sont des systématiques ou des ambiteux jaloux ; ils ne comprennent pas 

que l’égalité qu’ils rêvent serait bientôt rompue par la force des choses. 

Combattez l’égoïsme, c’est là votre plaie sociale, et ne cherchez pas des 

chimères ».  

 

822. (...) D’après cela, une législation, pour être parfaitement juste, doit-elle 

consacrer l’égalité des droits entre l’homme et la femme ? 

« Des droits, oui ; des fonctions, non ; il faut que chacun ait une place attitrée ; 

que l’homme s’occupe du dehors et la femme du dedans, chacun selon son 

aptitude. La loi humaine, pour être équitable, doit consacrer l’égalité des droits 

entre l’homme et la femme ; tout privilège accordé à l’un ou à l’autre est 

contraire à la justice. L’émacipation de la femme suit le progrès de la 

civilsation ; son asservissement marche avec la barbarie. Les sexes, d’ailleurs, 

n’existent que par l’organisation physique ; puisque les Esprits peuvent prendre 

l’un et l’autre, il n’y a point de différence entre eux sous ce rapport, et par 

conséquent ils doivent jouir des mêmes droits ».          


