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Histórico  
 

Nascido numa antiga família de orientação católica com tradição na magistratura 
e na advocacia, desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e 
da filosofia. 

Fez os seus estudos na Escola de Pestalozzi, no Castelo de Yverdon, 
em Yverdon-les-Bains, na Suíça (país protestante), tornando-se um dos seus mais 
distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na 
reforma do ensino na França e na Alemanha. Aos quatorze anos de idade já ensinava 
aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos dezoito, bacharelou-se 
em Ciências e Letras. 

Concluídos os seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Profundo 
conhecedor da língua alemã, traduzia para este idioma diferentes obras de educação e de 
moral, com destaque para as obras deFrançois Fénelon, pelas quais manifestava 
particular atração. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e holandês, além 
de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. 

Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre elas o Instituto Histórico 
de Paris e a Academia Real de Arras; esta última, em concurso promovido em 1831, 
premiou-lhe uma memória com o tema "Qual o sistema de estudos mais de harmonia 
com as necessidades da época?".[2] [5] 

A 6 de fevereiro de 1832 desposou Amélie Gabrielle Boudet. Em 1824, retornou 
a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Após o ano 
de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobreeducação, e tornou-se 
membro da Real Academia de Ciências Naturais.  

Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para uma 
maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, manteve em sua 
residência,à Rua de Sèvres, cursos gratuitos 
de Química, Física,Anatomia comparada, Astronomia e outros.  

Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética, 
que foi adotado por décadas nas escolas francesas, e um quadro mnemônicoda História 
da França, que visou facilitar ao estudante memorizar as datas dos acontecimentos de 
maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. 

As matérias que lecionou como pedagogo são: Química, Matemática, 
Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês. 

Conforme o seu próprio depoimento, publicado em Obras Póstumas, foi 
em 1854 que o Prof. Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das "mesas 
girantes", bastante difundido à época, através do seu amigo Fortier, um magnetizador de 
longa data. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao 
chamado magnetismo animal do qual era estudioso, só em maio de 1855 sua 
curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar 
reuniões em que tais fenômenos se produziam. 

Durante este período, também tomou conhecimento do fenômeno da escrita 
mediúnica - ou psicografia, e assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses 
espíritos, conhecido como um "espírito familiar", passa a orientar os seus trabalhos. 
Mais tarde, este espírito lhe informa que já o conhecia do tempo das Gálias, com o 



nome de Allan Kardec. Assim, Rivail passa a adotar este pseudônimo, sob o qual 
publicou as obras que sintetizam a Doutrina Espírita.[6] 

Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas 
deviam-se à intervenção de espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta 
de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os 
conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um 
olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção 
do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. 

Tendo iniciado a publicação das obras de Codificação em 18 de abril de 1857, 
quando veio à luz O Livro dos Espíritos, considerado como o marco de fundação do 
Espiritismo, após o lançamento da Revista Espírita (1 de janeiro de 1858), fundou, 
nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome 
de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo 
entre os diversos simpatizantes, e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita 
Ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de oito milhões de 
seguidores,[1] faleceu em Paris, a 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em 
decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as 
relações entre o Magnetismo e o Espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava 
para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no Cemitério do Père-Lachaise, 
uma célebre necrópole da capital francesa. Junto ao túmulo, erguido como 
os dólmens druídicos. Acima de sua tumba, seu lema: "Nascer, morrer, renascer ainda e 
progredir sem cessar, tal é a lei", em francês. 

Em seu sepultamento, seu amigo, o astrônomo francês Camille 
Flammarion proferiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração por aquele que ali 
baixava ao túmulo. 

Voltaste a esse mundo donde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos 
nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não 
mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra… Sabemos que todos havemos de mergulhar 
nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas, não é nesse 
envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e 
retorna ao Espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso onde usaremos das 
nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento 
a Terra é teatro por demais acanhado. (…) Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista! 

 
A Época de Kardec  
 

Iluminismo – Séc. XVIII 
 

Movimento cultural de elite dos intelectuais da Europa que procurou mobilizar o 
poder da razão, a fim de reformar a sociedade e sistematizar o conhecimento geral. 
Período caracterizado por questionamentos e novas idéias sobre Deus, a razão e o 
homem, que levaram a uma nova visão sobre a natureza e seus fenômenos, analisados 
por rigorosa metodologia científica através da comprovação dos fatos observados, que 
revolucionaram a Arte, a Filosofia e a Política. 

 
O Iluminismo fundamentava-se no uso e na exaltação da razão, como o atributo 

pelo qual, o homem apreende o universo, aperfeiçoando sua própria condição. 
Considerava também que os objetivos do homem resumiam-se na busca do 
conhecimento, da Liberdade e da Felicidade, tendo por base a possibilidade de conferir 
a cada ser humano a consciência de si mesmo, de seus erros e acertos, sendo portanto, 
dono seu próprio destino. A crítica do Iluminismo dirigiu-se contra a tradição e a 



autoridade daqueles que se arrogavam a tarefa de guiar o pensamento através de um 
modelo pré-definido e contra o dogmatismo que o justificava. Cientistas como Galileu 
Galilei, Johannes Kepler e Issac Newton mostraram que o universo, assim como a 
natureza, eram regidos por leis gerais que a razão sempre poderia acabar por descobrir. 
Este movimento também teve como conseqüência a substituição do Deus pessoal, 
responsável pelos acontecimentos humanos e eventos naturais, por um deísmo que 
valorizava a idéia de Deus como princípio ordenador da natureza e criador de suas 
próprias leis, mas que não intervém diretamente sobre os acontecimentos. 

 
Na França este movimento teve uma forte ação anticlerical, com orientação 

política, resultando na constituição dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
adotado por diversos países. Outro fator importante, tido como o grande movimento 
intelectual do Iluminismo, foi a elaboração e publicação da Enciclopédia. Nesta 
atmosfera intelectual nasce Hippolyte Leon Denizard Rivail em 03 de outubro de 1808, 
sendo posteriormente conhecido mundialmente pelo pseudônimo de Allan Kardec. 
Após sua formação escolar na Suíça, retorna à França como educador, publicando várias 
obras pedagógicas. Por volta de 1855 toma conhecimento de manifestações de espíritos, 
nas quais empenhou-se em observá-las de forma cética. Após constatar a veracidade dos 
fatos e identificar causa inteligente promotora das manifestações, passou a estudá-los 
em profundidade. E assim, nos últimos catorze anos de sua vida, construiu a base do 
Espiritismo, pautando através do rigor da lógica e da razão. 

 
A publicação do Livro dos Espíritos em 1857 é o marco dos princípios 

fundamentais da Doutrina Espírita, reunindo 1019 perguntas elaboradas por Kardec 
cujas respostas foram dadas pelos próprios Espíritos. Dele seguiu-se o desdobramento 
de mais quatro obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, A Gênese 
e o Céu e o Inferno; a publicação de doze Revistas Espíritas, contendo fatos observados 
nas reuniões mediúnicas e informações da extensa correspondência recebida por 
Kardec; e a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujas idéias e 
informações espalharam-se pelo mundo, encontrando solo fértil no Brasil. 

 
O Livro dos médiuns, segunda obra a ser publicada por Kardec em 1861, tem 

por conteúdo, “o ensinamento especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros 
de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento 
da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do 
espiritismo, constituindo o seguimento do livro dos Espíritos”. Esta obra está 
estruturada em duas partes: Noções Preliminares e Manifestações Espíritas. Na 
introdução, Kardec manifesta os motivos que o levaram à publicação deste livro, em 
vista das dificuldades e desenganos nas práticas do Espiritismo, causados pelo 
desconhecimento dos princípios desta ciência. Adverte, no entanto, que esta não é uma 
obra definitiva, ou uma “receita infalível para formar médiuns”. Mas reconhece que 
cada um traz consigo o gérmen das qualidades necessárias, em diversos graus, para 
tornarem-se médiuns. Em 1858, Kardec publicou um livro denominado Instruções 
Práticas sobre Manifestações Espíritas, contendo verbetes sobre o Espiritismo, além de 
orientações para a prática da mediunidade, entre outras informações. Considerada pelo 
codificador como sendo uma obra incompleta, substituiu-o pelo Livro dos Médiuns. 
Segundo Kardec, O Livro dos Espíritos trata da parte filosófica da Ciência Espírita e o 
Livro dos Médiuns, a prática. E recomenda aqueles que querem tratar seriamente deste 
assunto, que primeiro leiam o Livro dos Espíritos, porque nele estão contidos os 
princípios básicos. 


