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Ao homem  

 

Tu não és força nêurica somente, 

Movimentando células de argila,  

Lama de sangue e cal que se aniquila  

Nos abismos do Nada eternamente;  

És mais, és muito mais, és a cintila  

Do Céu, a alma da luz resplandecente,  

Que um mistério implacável e inclemente 

Amortalhou na carne atra e intranqüila.  

Apesar das verdades fisiológicas,  

Reflexas das ações psicológicas,  

Nas células primevas da existência,  

És um ser imortal e responsável,  

Que tens a liberdade incontestável,  

E as lições da verdade na consciência 

(Pelo Espírito de Augusto dos Anjos - Psicografia de Francisco Cândido Xavier) 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Como o trabalho voluntário opera na educação espírita, vivida pelos sujeitos do Grupo Mãos 

à Obra, que atua no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes?  Mediante esta 

pergunta de pesquisa, o presente projeto buscou saber como o trabalho voluntário do Grupo 

Mãos a Obra - grupo pertencente ao Grupo Espírita Paulo e Estevão/GEPE, que atua nas 

comunidades assentadas no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, em 

Jaguaretama – funciona na educação, na perspectiva espírita. A pesquisa, de natureza 

qualitativa, metodologicamente se desenvolveu por meio da História de Vida e Formação 

(DELORY-MOMBERGER; 2006; JOSSO, 2004). Os entrevistados foram selecionados dentro 

do próprio Grupo Mãos à Obra, com base em um tempo mínimo de participação de dois anos 

de trabalho voluntário; e o local da pesquisa foi o Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes, localizado no sertão cearense, compondo uma região de seis assentamentos, no 

município de Jaguaretama-Ceará. A partir da produção de saber levantada, constatou-se a 

presença emblemática de Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, como referência no 

lugar; e viu-se que ele fertiliza o diálogo dos sujeitos com sua dimensão espiritual. Percebeu-

se que quando se utiliza o trabalho voluntário como princípio educativo, este oferta um campo 

capaz de sedimentar transformações do sujeito, fornecendo bases de uma utopia social. Ao 

fazerem suas leituras de si, no curso do trabalho voluntário, viu-se que os sujeitos passam a 

operar com a valoração de gratificações intangíveis e inegociáveis. Observou-se que há 

superações da fragmentação do trabalho como acontece no capitalismo, uma vez que os 

saberes produzidos no trabalho voluntário são essencialmente da ordem da existência 

(“saberes de vida”), produzindo uma rede de conversação onde medra a reflexão espiritual 

capaz de unir dimensões apartadas como a ético-moral, a afetividade, a socialidade e a 

espiritualidade em uma ação social coletiva e solidária. Viu-se que o trabalho voluntário, pois, 

sedimenta a educabilidade do sujeito que, ao realizar ações coletivas concretas e solidárias, 

fazem um percurso reflexivo potente para colocá-los problematizando sua própria história e 

compromissado com o sofrimento social. Concluiu-se, ainda, que o trabalho voluntário 

espírita, ao lidar com as múltiplas dimensões do sujeito, situa-o como ser espiritual em 

trânsito reencarnatório, em seu caminho evolutivo, logo, transformador. 

 

Palavras-chave: Saberes. Educação na Perspectiva Espírita. Trabalho Voluntariado. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

How volunteering operates in spiritualist education, experienced by the subjects of the Mãos à 

Obra Group, which operates in Bezerra de Menezes Disclosure Spiritist Association? Through 

this research question, this project seeks to know how the voluntary work of the Mãos à Obra 

Group, which belongs to GEPE – Grupo Espirita Paulo e Estevão, which operates in the 

communities living in Bezerra de Menezes Disclosure Spiritist Association, in Jaguaretama. - 

Functions as mediation and training in spiritualist perspective. The research has qualitative 

and methodologically will develop through the History of Life and Training (DELORY-

Momberger; 2006). As the investigation procedures, we will use participant observation, field 

diary, educational biographies and Reflexive cycles, which will be the group research device. 

Respondents will be selected within the same group (Mãos à Obra), based on a minimum of 

two years of participation in volunteer work; and the search location will be the Bezerra de 

Menezes Disclosure Spiritist Association, located in thesettlement six area of the municipality 

of Jaguaretama - Ceará. From the production of knowledge raised, there was the emblematic 

presence of Bezerra de Menezes, the doctor of the poor, as a reference in place; and it was 

seen that he fertilizes the dialogue of subjects with its spiritual dimension. It was noticed that 

when using volunteering as an educational principle, this offer a capable field of sedimentary 

transformations of the subject, providing foundations for a social utopia. By doing your 

readings themselves, in the course of volunteer work, it was seen that the subjects begin to 

operate with the valuation of intangibles and non-negotiable bonuses. It was observed that 

there are excedances of work fragmentation as in capitalism, since the knowledge produced in 

volunteer work are essentially the order of existence ("life knowledge"), producing a chat 

network which thrives spiritual reflection that together set apart dimensions as the ethical-

moral, affectivity, sociality and spirituality in a collective solidarity and social action. It was 

found that volunteer work, therefore, consolidates the educability of the subject that, to take 

concrete solidarity and collective actions, make a powerful reflective path to put them 

questioning their own history and committed to social suffering. It was concluded also that 

the spiritualist volunteer work, in dealing with the multiple dimensions of the subject, places 

it as a spiritual being, in transit of the reincarnation, in its evolutionary path, so transformer. 

 

Keywords: Knowledge. Education Spiritualist perspective. Volunteer work. 
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1 ABRINDO A CENA: CHAMANDO O CENÁRIO DA PESQUISA E OS ATORES 

PARA SE DIZEREM 

 

 

Pesquisar, em educação, é estar comprometido e totalmente envolvido com aquilo 

que se busca compreender. A motivação para identificar os processos educativos consolidados 

que são adquiridos a partir do desenvolvimento da ação relativa ao trabalho voluntario, alvo 

desta pesquisa, surgiu a partir da minha participação em ações desenvolvidas pelo Grupo 

Mãos a Obra, equipe pertencente ao Grupo Espírita1 Paulo e Estevão - GEPE, que realiza 

trabalho voluntário nas comunidades assentadas no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes, em Jaguaretama, município do interior do Ceará. 

Por meio do convívio com os demais trabalhadores desse grupo, que assumia a 

ação voluntária de trabalho junto ao referido Pólo em Jaguaretama, pudemos refletir sobre as 

aprendizagens experienciais (JOSSO, 2004; DELORY-MOMBERGUER, 2008), vividas por 

mim e pelos companheiros, durante este percurso que utiliza o trabalho como princípio 

educativo. A partir dessa vivência, descortinava-se, então, a face educativa que também 

caracteriza a multifacetada prática do trabalho voluntário.   

Perfazendo esse caminho, que é uma reflexão sobre o vivido, e resulta desse 

debruçar-se sobre uma história que estava submersa, buscamos nesta pesquisa detectar como 

o trabalho voluntário do Grupo Mãos a Obra funciona como mediação para a educação na 

perspectiva Espírita dos seus participantes.  

A Educação, na perspectiva espírita, parte da situação objetiva que situa o sujeito 

como ser espiritual e, a partir daí nos traz o acervo de saberes do pensamento espírita – 

filosofia, religião e ciência -, em seu tríplice aspecto, para dialogar com nossas práticas 

educativas, ampliando o debate contemporâneo. O ser espiritual que somos, portanto, é 

Espírito imortal, assim definido por Incontri (2001, p.158): 

A imortalidade não é mais apenas produto da fé ou mera presunção hipotética. O 

Espírito revelado pelo espiritismo resgata assim uma tradição ocidental, 

fundamentando-a. E mais, a partir de Kardec2, incorpora-se essa interação entre as 

duas instâncias da realidade (a física e a extrafísica) como uma das formas possíveis 

e necessárias de conhecimento. Aceita-se o diálogo entre esses dois mundos, como  

meio válido de pesquisa de verdade, embora sob o controle da razão e da observação 

                                                 
1 Espírita ou Espiritista é o adepto que professa a Doutrina Espirita ou Espiritismo. “O Espiritismo é uma ciência 

que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, e das suas relações com o mundo corporal.” 

(KARDEC, 2008, p. 10) 

 
2 Kardec é o pseudônimo utilizado pelo educador Frances e discípulo de Pestalozzi, o Sr. Hippolyte Léon 

Denizard Rivail; que foi  o codificador da Doutrina Espirita. 
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empírica, para que a percepção extra-sensorial não escape pelo desvario. “Constitui-

se um método de investigação da realidade e explica-se o que estava na origem de 

algumas filosofias que mais influenciaram o pensamento ocidental [...]  

 

Linhares (2010a, p.09), em suas reflexões sobre o assunto, assinala a crise do 

projeto civilizatório em que estamos, mas mostra ser necessário pensar o devir espiritual das 

gentes, como ela diz, para realizar as mudanças sociais necessárias: 

É nessa direção que pensamos a emancipação humana: como um projeto 

civilizatório que nos leva a assumir as rédeas de nosso destino pessoal e coletivo - 

parte de um concerto universal maior, que corresponde a um plano divino de 

evolução do ser e dos mundos. Vamos, desse modo, pensar elementos para a 

educação como prática social emancipadora e como devir espiritual das gentes. Para 

isso, é preciso vermos que assim como percebemos a diretriz espiritual como a que 

conduz os povos em sua evolução, necessitamos compreender o ser humano como 

ser espiritual. Um ser espiritual que possui múltiplas dimensões, entre elas, a 

dimensão espiritual, que seria esse lugar que dialoga com as outras dimensões do 

ser e de onde nos interrogamos sobre nossa condição humana de espíritos imortais.  

 

Linhares (2010a, p. 07) lembra que Kardec propunha ser a educação a arte de 

formar caracteres e ao vincular religião, ciência e filosofia reúne as formas de conhecer que se 

apartaram na modernidade, a partir da crítica iluminista. Redimensionado a contribuição da 

religião, continua a autora: “Kardec traz as bases da fé para exame da razão, agora ampliada 

com as várias perspectivas ou formas de conhecer, evidenciando o princípio espiritual como 

um princípio a ser estudado também nas ciências, junto ao princípio material”.  

Já asseverava Pires (1985, p.59), que: “A Educação Espírita surgiu como um fato 

social produzido pelas transformações que se operam na consciência contemporânea”. 

Afirmando assim a necessidade de uma compreensão espiritual na visão homem-mundo, 

embora acolhendo a diversidade, continua o autor: 

Estamos em face da lei da unidade na diversidade. Não se trata de um fenômeno 

específico do processo pedagógico ou filosófico, pois nas Ciências e em todas as 

demais atividades humanas ocorre o mesmo. Cada criatura humana é uma 

consciência pessoal, não obstante a consciência humana seja a mesma em seus 

fundamentos. Essa diversidade caracteriza a riqueza e a dinâmica da vida. Se 

quiséssemos esquematizar o pensamento, encerrá-lo em padrões definitivos, 

estagnaríamos a vida, impediríamos o progresso e sufocaríamos o espírito. Mas, as 

esquematizações progressivas são necessárias, como instrumentos temporais de 

trabalho, de aplicação dos princípios, na medida do possível, à realidade concreta 

do momento em que vivemos. (PIRES, 1985, p.62) 

 

Referindo-se ao processo evolutivo dos sujeitos, com relação ao esquema de 

evolução existencial humano, Pires (1985, p.67) mostra-nos a necessidade dessa perspectiva 

ser atendida por uma Educação cujas bases sejam advindas do pensamento espírita. Em suas 

palavras: 
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A criança encarna o ser com todas as suas potencialidades morais e espirituais, mas 

o seu instrumento de manifestação, o corpo físico, não se apresenta em condições 

imediatas de manifestar em plenitude o seu estágio evolutivo. O ser está sujeito, 

inicialmente, às condições biológicas da espécie. Só através do desenvolvimento 

orgânico o ser vai se definindo em suas características individuais e revelando a sua 

capacidade de ajustamento social e cultural, bem como as suas possibilidades de 

auto superação moral e espiritual. Podemos assim estabelecer o esquema de sua 

evolução existencial segundo as fases geralmente admitidas no plano pedagógico: o 

ser biológico se completa no ser social, este no ser moral e este no ser espiritual. 

Compete à Educação auxiliá-lo nesse desenvolvimento progressivo e orientá-lo para 

novas conquistas em futuras existências.  

 

Certamente devemos pensar, no âmbito dos paradigmas emergentes que se 

manifestam no pensamento contemporâneo, o paradigma do Espírito, daí cumprindo as tarefas 

de uma educação que comporte uma perspectiva mais vasta, como observava Pires (1985, 

p.67): “A Educação Espírita não pode restringir-se aos fins imediatos do processo 

educacional, que caracterizam as formas pragmáticas de educação do passado e do presente. 

Seus fins superiores consistem no desenvolvimento de toda a perfectibilidade possível do ser, 

como queria Kant”.  

Seria preciso, para atingir esse fim de transformações paradigmáticas, adentrar 

novos patamares em educação, como diz Incontri (2001, p. 312): “Não basta mais apenas 

reivindicar uma escola laica, pública e gratuita; é preciso recuperar o conceito da dignidade 

humana, enraizada na visão do homem como ser espiritual”. 

Nesse contexto reflexivo, fizemos uma escuta dos trabalhadores voluntários do 

Grupo Mãos a Obra, com relação aos seus saberes de experiência feita e chegamos, por meio 

da captura das produções dos saberes destes sujeitos, a compreender como tais trabalhadores 

voluntários realizam a leitura dessa experiência, que dialogava com o pensamento espírita.  

Vale salientar que Josso (2004) observava ser a experiência uma produção de 

reflexão relacionada às vivências de situações que já provocamos e onde nos situamos como 

sujeito. Desse modo, reflexão é uma flexão sobre o vivido.  

Ângelis (2006), ao transmitir o pensamento espírita percebia que o saber que 

produzimos hoje, também resulta de aprendizagens conquistadas e assimiladas por nosso 

Espírito durante nossas vidas anteriores, uma vez que o nosso Espírito3, como individualidade 

pensante, traz aprendizados de múltiplas reencarnações.4  

Partindo desses aspectos, o conceito de experiência aqui é compreendido como o 

                                                 
3 Para a Doutrina Espírita o Espírito constitue nossa real identidade e nossa individualidade espiritual 

permanente.  
4 Reencarnar (prefixo “re” + encarnar, do latim incarnare) é voltar à carne, ou seja, tornar o espírito a habitar um 

corpo carnal com o objetivo de se burilar e se aperfeiçoar na senda do progresso a que todos estamos 

predestinados. 
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saber resultante do acervo milenar de conhecimento, este por sua vez resultante do percurso 

da aprendizagem de um Espírito multimilenar, que reflete sobre o que vivencia com as 

variadas existências da alma e, portanto, incorpora o saber das suas múltiplas reencarnações. 

É na ambiência onde se articulam as referências educacionais e a referência espírita, portanto, 

que se compõe de Religião, Filosofia e Ciência, são neste lugar para onde se move nossa 

perspectiva de pesquisador. 

É importante ressaltar, também, que os seres humanos se educam, 

permanentemente, por meio de relacionamentos estabelecidos no e com o mundo, mediados 

por práticas sociais comuns, nas quais partilham valores, sonhos, modos de interpretar e 

transformar realidades (FREIRE, 2006). As pessoas se formam como sujeitos humanos nas 

experiências que vivenciam em todo o corpo social, experiência sendo aquilo que o sujeito 

reflete sobre o que lhe acontece e o afeta. Diante deste contexto formador, composto pelas 

experiências sociais, sabe-se que o ser humano não está apenas no mundo, mas com o mundo, 

mediatizado pelo mundo, o que o torna um ser de relações. Ao relacionar-se, o ser humano 

recria-se e transforma o mundo, pois é no convívio com as outras pessoas que o ser se 

constrói enquanto ser humano (SILVA, 2004). 

No mundo do trabalho, os sujeitos humanos, em suas relações e ações coletivas 

produzem saberes, que são construtos que envolvem “conhecimentos, habilidades, atitudes, 

concepções e valores articulados às necessidades e interesses das diferentes classes e grupos 

sociais” (FRIGOTTO, 2010, p.20). Daí se afirma que os saberes surgem nas relações 

estabelecidas entre as pessoas e o mundo - e através dessas relações são desenvolvidos 

diferentes processos educativos. É que os processos educativos não se dão apenas nas relações 

sociais travadas no âmbito escolar, mas também nas práticas sociais, como o trabalho 

voluntário. 

Como observa Santos (2005), ao propor um elogio da experiência social dos 

sujeitos dos grupos subalternos, todo conhecimento é autoconhecimento. E foi no campo da 

observação da práxis cotidiana, da nossa vivência em um grupo de trabalhadores voluntários, 

que vimos pensando a construção do sentido de ser voluntário como fundante de uma reflexão 

em educação, de matriz espírita. 

Sendo assim, o estudo indagou na proposta de partida: - Como o trabalho 

voluntário opera na educação espírita, vivida pelos sujeitos do Grupo Mãos à Obra, que atua 

no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes? 

Para responder à pergunta, buscamos nesta pesquisa descrever e analisar a 

produção de saber dos sujeitos que realizam o trabalho voluntariado no Grupo Mãos à Obra, 
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no contexto da educação espírita vivida no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, 

em Jaguaretama. Nessa prática de trabalho voluntário, sedimentada pela perspectiva de 

Educação Espírita, como objetivo específico, levantamos a biografia educativa de alguns 

sujeitos que fazem o Grupo Mãos à Obra. Como outro objetivo específico, identificamos e 

descrevemos a experiência grupal dos sujeitos que realizam o trabalho voluntário nos 

assentamentos do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, desse modo como que 

mapeando as principais contribuições dessa ação coletiva, que utiliza o trabalho voluntário 

como princípio educacional espírita. 

A presente pesquisa possui relevância social por expor, assim, a contribuição do 

trabalho voluntário como prática social, que permite a construção da experiência espiritual e, 

nela, a construção de saberes por aqueles que o praticam. 

Nomeado também como prática social amadora, o trabalho voluntário possibilita 

a construção de saberes que permitem a transformação do ser – sua auto-recriação permanente 

- e que estimulam seu processo de educação espiritual. Desse modo, a prática social amadora 

do trabalho voluntário pode possibilitar que os indivíduos envolvidos nas ações coletivas 

possam desenvolver valores ético-morais, diretrizes do ser (LINHARES & PIMENTEL, 

2012), e que os mesmos possam estabelecer um melhor relacionamento consigo mesmo e com 

os outros, desse modo articulando processos de conhecer no âmbito profissional, inclusive, ao 

autoconhecimento. 

A pesquisa também se situa buscando trazer as contribuições do pensamento espírita, 

cujo saber não hegemônico é, em grande parte, invisibilizado em seus construtos teórico-

práticos e em seu universo de práticas sociais. A pesquisa, também, possui relevância 

científica, por abranger um novo paradigma em Ciência, o Paradigma do Espírito, ao tratar de 

conceber e lidar com o ser humano, tomando-o como Espírito imortal, sujeito da educação 

(INCONTRI, 2001; LINHARES, 2006). Por isso se pode dizer que esta pesquisa se situa 

junto a uma forma de fazer ciência que fomenta futuras investigações, capazes de dar 

continuidade ao processo de desvelamento da face educativa do trabalho voluntário, enquanto 

princípio da educação espírita.  

E, desde aqui, propomos trabalhar a escrita desta dissertação com a primeira 

pessoa do plural, por advogar a ideia de que o conhecimento é produção coletiva, em algum 

nível e, em especial, nesta tese, onde o distanciamento foi substituído pela imersão e 

comprometimento profundos, da parte, inclusive, da nossa orientadora. 
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1.1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Dentre as práticas sociais que apresam abertura para a realização de pesquisas em 

torno da dimensão espiritual da educação; o trabalho voluntário, como uma atividade com um 

fim definido e que é realizada de uma forma sistemática por grupos sociais específicos, 

mostrou-se para nós como uma possibilidade bastante interessante para o desenvolvimento de 

uma investigação. Esse tipo de atividade nos intrigou bastante, e nos suscitou uma pergunta. 

Seria esta atividade uma forma de expressão do ser e de aprendizado social? – era esta 

indagação que fazíamos constantemente; uma vez que esse tipo de trabalho parecia promover 

a auto-reflexão e a participação social espírita, através do exercício prático de uma ação 

coletiva.  

A ação voluntária constitui uma oportunidade real de intervenção no mundo social 

e de participação ativa junto a comunidades, gerando a possibilidade de ocasionar 

transformações pessoais e sociais. Ao se apresentar como educação integral do ser, a educação 

espírita compreende o sujeito da educação como um ser espiritual, em aprendizagens que o 

levam a uma autonomia na escolha dos sentidos e movimentos evolutivos de sua vida. 

Pestallozi, ao estudar as camadas do ser que se educa (INCONTRI, 2010; PESTALLOZI, 

1954), designava a diretriz afetivo-moral como camada diretora, que dá suporte ao conflito 

dialético, este sempre operando no confronto entre as camadas biológica ou natural, como ele 

nomeia, e a camada social, que dá forma à dimensão sócio-política. 

Diante este contexto, surge-nos a seguinte inquietação: - O trabalho voluntário 

pode ser tomado como experiência que produz saberes e chama o sujeito a se perceber e 

educar-se, fazendo comportar nessa educação sua dimensão espiritual, como propõe a 

educação espírita? Os indivíduos envolvidos nas ações coletivas do trabalho voluntário, 

portanto ao trocar experiências, aclarar processos de reflexão e ação, desenvolveriam sua 

alteridade, esse estar com os outros que é transformador e contribui para a construção de uma 

sociedade mais justa e espiritualizada? 

Geertz (1998), em seu livro “A Interpretação das Culturas”, refere-se às culturas 

como “armazéns de símbolos” - o que possibilita aos sujeitos se compreenderem e 

interpretarem o mundo dentro de uma matriz codificada. Conforme essa perspectiva, podemos 

dizer que toda cultura é composta de dimensões afetivo-morais, estéticas e cognitivas, além da 

espiritual. O autor observa que os acervos culturais possibilitam não só a compreensão da 

própria experiência e da do outro, mas sua organização e, neste caminho, tem-se os modelos 

de direção do agregado social. 
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No que diz respeito aos sistemas religiosos, símbolos sagrados, como observa 

Sampaio (2010, p.39) tem-se que: 

 
A religião é percebida pelos seus adeptos como mediadora de um conhecimento 

genuíno. Os símbolos “dramatizam” valores positivos e negativos. Geertz entende 

que há uma dinâmica dos membros do sistema religioso que faz com que eles 

tendam a desejar uma espécie de “base factual” para o compromisso entre a rede de 

significados e a realidade. Isto faz com que as pessoas não se satisfaçam com um 

mero convencionalismo religioso. 

 

Diante das práticas educacionais presentes no movimento espírita e que são 

promovidas pelas casas espíritas, o trabalho voluntário assume um papel fundamental no 

processo da educação do ser, já que o leva a intervir nos contextos de sua ambiência 

reencarnatória5 (BARSANULFO, 2005, 2007, 2011).  

Sabe-se que o sujeito da educação é um ser de múltiplas dimensões, e que elas se 

expandem no ambiente de suas práticas sociais, onde edificam as novas respostas 

reencarnatórias que o sujeito dá a seus desafios evolutivos.   

É com base nesse contexto de práticas e reflexões que atravessam nossa própria 

historia como trabalhador voluntário, também, que elegemos a realizar essa pesquisa, visando 

conhecer e compreender mais do trabalho voluntário como mediação no processo de educação 

espírita dos participantes do Grupo Mãos à Obra. A experiência do trabalho voluntário, que 

media uma visão educacional espírita, tem sido feita em bases que dialogam com o sujeito 

diante sua transformação e dos seus relacionamentos interpessoais, mediados pela ação 

coletiva - situa-se, então, nesse campo, a possibilidade de uma escuta da educação espiritual 

que se faz junto aos indivíduos participantes do grupo referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Para a doutrina Espírita a Ambiência reencarnatória significa o sentido finalístico da vida que é adquirido pelo 

aprendizado conquistado pelo Espirito em cada reencarnação. 
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1.1.1 Objetivos 

 

Geral 

Investigar como opera a mediação do trabalho voluntário no contexto da educação 

espírita, vivida pelos participantes do Grupo Mãos à Obra, que atuam em seis assentamentos 

que são beneficiados pelas ações desenvolvidas pelo Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes, em Jaguaretama- Ceará.  

 

Específicos: 

 

- Identificar os possíveis pressupostos filosóficos de alguns paradigmas emergentes da 

Ciência, correlacionando-os com os princípios filosóficos do Paradigma Espírita, que 

influenciam os sujeitos do Grupo Mãos à Obra, que desenvolvem o trabalho voluntário no 

Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, em Jaguaretama.  

- Levantar a produção de saber enunciada pelos sujeitos do Grupo Mãos à Obra, em suas 

leituras biográficas, vividas como experiências de si, como forma de conhecer como a 

educação na perspectiva espírita se faz no contexto do trabalho voluntário que se realiza no 

Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes. 

- Conhecer a experiência do Grupo Mãos à Obra, na perspectiva de seus trabalhadores, 

mapeando as contribuições do trabalho voluntário grupal para educação espiritual para 

aqueles que o praticam.  

 

1.1.2 Referencial Teórico 

 

O Referencial teórico para a proposta desse estudo encontra-se estabelecido em 

torno das seguintes categorias teóricas: reflexão paradigmática e educação espírita; trabalho 

voluntário e produção de saber.  Detalhemos os autores e as questões que nos desvelam. 

 

Da educação espírita e da reflexão paradigmática  

 

Tendo em vista a necessidade de encontrar o suporte teórico para a definição 

daquilo que denominamos por educação espírita, nosso estudo irá tomar como referências 

estudiosos como Lobo (1993), Pires (1985) e as teses de pesquisadores como Linhares 

(2001,2006); Oliveira (2008); Erbereli(2013), Melo (2013); Incontri (2010); que nos ofertam 
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sustentação para a leitura do campo empírico da pesquisa.  

De acordo com esses estudiosos, a educação espírita toma para si a tarefa de 

pensar pedagogicamente, desde desvelar no universo da Ciência (que se une à Religião e à 

Filosofia) a destinação do humano no concerto cósmico, mostrando que nossa humanidade 

possui um princípio espiritual individualizado e que cada um de nós, humanos, é ser capaz de 

construir e mudar caminhos coletivos que parecem inexoráveis. Nesse sentido, educar é 

transformar o interior de cada um de nós, dessa maneira transformando as coletividades que, 

por sua vez, vão constituindo nossa subjetividade.  

Pode-se entender que os principais objetivos da educação espírita envolvem a 

transformação do sujeito, dentro da perspectiva cristã, compreendida com os desdobramentos 

propostos por Kardec (2002, 2007, 2003a, 2003b, 2005, 2008); Denis (2001), Delanne (1987, 

2001), diante da compreensão do ser humano como Espírito, ser imortal, no caminho da 

perfectibilidade, no concerto de inúmeras reencarnações. Isso corresponde, em certo sentido, a 

uma formação multidimensional, que se poderia conceber como educação do ser integral, que 

abrange a complexidade da personalidade do educando e seus desenvolvimentos, e 

comportando a produção de sentidos e prática de vida que considera o ser humano um ser 

espiritual.  

Como nos alertava Pires (1989), ao falar sobre a evolução do ser humano, 

trazemos de volta à cena do nosso tempo, o Espírito. Mediante essa volta, ressurge como base 

de estudos o princípio espiritual, que assim se historiciza: “O ser humano é o produto da 

evolução, tanto no seu corpo quanto no seu espírito. [...] O ser humano passou por graus 

sucessivos de evolução, e foi o seu espírito que o tornou especificamente humano.” (PIRES, 

1989, p. 39). 

Visando elucidar nossa reflexão sobre a pesquisa; que se situa no contexto de uma 

discussão sobre paradigmas, buscamos partir do pensamento de Kuhn (1997) sobre as 

revoluções cientificas e suas estruturas, bem como suas rupturas. Nessa discussão trazemos 

também o pensamento de Morin (1998) e Santos (2008); que fazem uma crítica à Ciência e ao 

paradigma dominante Mecanicista-Reducionista, apontando rupturas e devires. Tais autores 

mostram sua leitura da crise paradigmática, ora a necessidade da emergência de novos 

paradigmas que forneceram novas bases epistemológicas para o avanço das Ciências. 

Diante a esse contexto, buscamos trazer reflexões sobre alguns paradigmas ditos 

emergentes dentro da Ciência, e que vão influenciar numa nova forma de se perceber e de se 

interpretar a realidade. Dentre esses paradigmas, introduzimos uma reflexão introdutória 

sobre o paradigma da Complexidade, em Morin (1997) e sobre o paradigma Quântico, através 
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do pensamento de Físicos como Borh (1981), Schrödinger (1989), Heisenberg (1981), 

Goswami (2007, 2009), que apresentam uma espécie de nova forma de fazer Física, através de 

alguns pressupostos metafísicos que colocam em cheque o paradigma dominante Mecanicista- 

Reducionista. Ainda tratando sobre o paradigma Quântico, buscamos trazer a Teoria da 

Ordem Implicada do Físico Bohm (1991, 2001) que apresenta a ideia de vários niveis de 

realidade e de diversos planos vibratórios que se interconectam em movimento fluente.  

Através desses paradigmas Emergentes alvejamos traçar um dialogo com o 

paradigma Espírita, fundamento e critério da matriz educacional Espírita, denominado por 

Incontri (2010) como sendo uma particularização do Paradigma do Espírito. Neste contexto 

buscamos situar o pensamento espírita que serve de substrato a esse paradigma através de 

Kardec (2002, 2007, 2003a, 2003b, 2005, 2008); Chibeni (1988a, 1988b, 1994, 2007), 

Moreira (2004), como também Lobo (1992), que nos trazem referências sobre a filosofia e a 

ciência espírita, sem descurar do aspecto da triangulação religião, filosofia e ciência espírita, 

em conexões. 

Visando articular educação e experiência, adquirida a partir da vivência do 

trabalho voluntário, buscamos Pestallozi (1946, 1996, 2006), que traz a ideia de experiência e 

a sua conexão com as múltiplas dimensões do ser; Dewey (1979), com a ideia de experiência 

como prática educativa; e Larossa Bondía (2002), que nos mostrou o sensível e o que nos 

afeta na experiência. Josso (2004) e Delory-Momberguer (2008) mostraram-nos seu conceito 

de experiência associado à reflexão sobre o vivido. E Santos (2010) confere valor à 

experiência subalterna que se faz, em sua diversidade, Epistemologias do Sul.  

 

Trabalho Voluntário 

 

Para viver, sobreviver e sonhar, o homem precisa produzir as condições de sua 

existência e ele o faz através do trabalho, que, na condição de mediação, é a atividade 

implementada para atingir determinado objetivo humano. Sendo assim, o homem submete a 

natureza ao seu interesse, utilizando a capacidade de antecipar no pensamento suas ações, 

para satisfazer necessidades, tendo em vista os objetivos estabelecidos e levando em 

consideração o grau de desenvolvimento das forças produtivas em cada momento histórico. 

A categoria trabalho foi e ainda é amplamente discutida dentro das ciências 

econômicas e sociais, dando a origem às obras clássicas de grandes pensadores como Adam 

Smith, Karl Marx e Durkheim. Tais autores interpretavam as transformações ocorridas no 

mundo capitalista e como essas mudanças infuenciavam nas questões que envolvem os 
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processos de produção e as relações de trabalho. No momento em que as sociedades migram 

de uma produção de subsistência para uma de troca e o trabalho deixa de ser autônomo e 

independente e passa a ser assalariado, dependente e sob o controle do capital, as questões que 

envolvem a categoria trabalho passam a ter um poder explicativo signifcativo no que se refere 

à organização da sociedade e às teorias do valor em seus enlaces com a lógica da mercadoria.  

Segundo Rokeach (1973), o sentido do trabalho é um conceito complexo e 

envolve um sistema dinâmico e multidimensional de padrões de valores individuais e sociais. 

Valores e crenças sobre que meios e fins são preferiveis do ponto de vista pessoal ou social 

também fazem parte desse sistema de pensamento. Os valores de um grupo sobre o trabalho 

organizam suas necessidades, desejos e objetivos em função de sua importancia e prioridade 

relativas, e determinam as atitudes e comportamentos sociais dos individuos nesse contexto 

(NORD & BRIEF, 1990). 

Um dos importantes estudos sobre o sentido do trabalho, realizado pelo grupo de 

pesquisa internacional Meaning of working international Research Team (MOW,1987), 

discute o tema a partir de cinco grandes dimensões: 1) a centralidade do trabalho para as 

pessoas, comparativamente a outros domínios da vida, como a família e o lazer; 2) as normas 

sociais sobre direitos e deveres do indivíduo no trabalho; 3) o papel atribuído ao trabalho 

pelos indivíduos em sua vida; 4) a importância relativa das recompensas tangíveis e 

intangíveis obtidas no trabalho; e 5) a identificação do indivíduo com os diferentes papéis que 

exerce no ambiente de trabalho. Segundo o grupo de pesquisa, todas as dimensões seriam 

influenciadas tanto por fatores sociais (sistêmicos) como por características individuais e 

pelas experiencias vivenciadas no trabalho ao longo do tempo e história.  

Sendo histórica e culturalmente relativo, o sentido do trabalho pode variar para 

um mesmo individuo ou coletividade ao longo do tempo, e entre pessoas ou grupos em um 

dado momento histórico. Se o trabalho propriamente dito sofreu consideráveis transformações 

ao longo do último século, particularmente em função das mudanças tecnológicas observadas 

na era pós-industrial que geraram profundas transformações nos diversos setores produtivos, 

também já havia contradições nos diversos regimes de exploração natureza e humano.  

É importante observar, nesse quadro, que com o desenvolvimento e a 

incorporação de novas ferramentas e técnicas, o trabalho foi transferido, em grande escala, 

das mãos para as mentes (HOWARD, 1995). Essas e outras transformações influenciam as 

peculiaridades da experiencia humana, o que pode provocar mudanças em padrões de sentido 

do trabalho ao longo do tempo. 

Considerando que a finalidade estabelecida na sociedade capitalista é sempre a 
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acumulação, o caráter geral do trabalho, que permite ao homem ser sujeito de sua ação, 

assume nessa sociedade a condição de atividade que o submete à condição de objeto, já que só 

é possível acumular convertendo o outro em meio de acumulação. Portanto, nesse modelo de 

sociedade, o trabalho assume a condição de atividade alheia à vontade do trabalhador, 

portanto involuntária e, de certo modo, aviltadora do humano em sua solidariedade possível. 

E, a partir da segunda metade da década de 1970, com o surgimento da crise do 

modelo de acumulação capitalista keneysiano6, ocorreram significativas mudanças na idéia e 

no estabelecimento da política social. Havia a concepção do equilíbrio entre crescimento 

econômico e possibilidades de expansão do setor público, e o Estado era o centro no processo 

de regulamentação social. Este é um modelo que se esgotou. Tal constatação ensejou estudos 

e ações que ressaltaram a importância de dar nova vida à sociedade na provisão social, 

principalmente no denominado terceiro setor, ou “setor voluntário” e da solidariedade. 

Apesar de já não ser mais novidade, o termo terceiro setor ainda provoca dúvidas 

e confusões acerca de seu significado. Representando as organizações da sociedade civil e 

sem fins lucrativos, esta conceituação pressupõe a existência do primeiro setor, representado 

pelo mercado, e do segundo setor, representado pelo Estado. O termo terceiro setor começou a 

ser utilizado nos Estados Unidos, a partir da década de 70. Nos anos 80, passou a ser adotado 

também na Europa. No Brasil, tal fato ocorreu década de 90, a partir de pesquisadores como 

Leilah Landim e Rubem César Fernandes. (COELHO, 2000). 

De Sampaio (2004, p.37), trazemos a definição que utiliza de terceiro setor: 

 
Neste estudo, o termo Terceiro Setor significa o conjunto das organizações sem fins 

lucrativos, auto-gerenciadas, integrantes da sociedade civil, com finalidade pública 

ou coletiva. Propôs-se um modelo de classificação das organizações deste segmento 

o qual possibilita ao pesquisador se orientar dentro da diversidade de suas 

componentes e levantaram-se, de forma muito geral, as principais exigências do 

legislador brasileiro, bem como os benefícios concedidos por ele a esse grupo de 

organizações. 

 

Conforme a finalidade, o terceiro setor divide-se em dois grupos: (a) organizações 

constituídas para atender os interesses de seus membros (member-serving organizations), 

como é o caso dos sindicatos, das associações profissionais, das associações de bairro, 

associações empresariais; (b) organizações de interesse público e/ou coletivo, a exemplo de 

entidades que apóiam vítimas de discriminação, portadores de determinadas doenças ou 

deficiência física, instituições de caridade e organismos de proteção ao meio-ambiente 

                                                 
6O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista inglês John Maynard 

Keines, que defendia a ação do estado na economia com o objetivo atingir o pleno emprego. 
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(RODRIGUES, 1998). Portanto, o terceiro setor é formado de tipos organizativos variados, 

composto desde organizações de base comunitária e sindicatos a Centros Espíritas, hospitais e 

escolas. 

A incidência do Terceiro Setor no mundo como um todo é um fenômeno presente, 

Andrade (2006, p. 40) fala que: 

 
As Políticas Sociais são um fenômeno associado à emersão da ordem burguesa, 

diga-se, ao Modo de Produção e Reprodução Social Capitalista. O Estado, fiel 

depositário da incumbência superestrutural da reprodução do próprio Sistema, é 

peça importante na resposta às demandas ocasionadas pelo reconhecimento da 

Questão Social (hipertrofia no decurso da história da sociedade burguesa). Essas 

respostas já se alinharam em um sistema políticoeconômico liberal, em que o 

mercado e o individualismo imperavam no trato com a Questão Social, direcionando 

as políticas sociais a um patamar mínimo. Com as crises cíclicas inerentes ao 

próprio Sistema, o liberalismo entrou em crise e o Capitalismo reorganizou-se em 

volta do chamado “Pacto Keynesiano”, este que ampliou o poder do Estado nas 

economias capitalistas - para além de um capitalista total ideal – tornando-o um dos 

capitalistas totais reais (empresário e monopolista). Depois de mais uma crise do 

capital, este vem se reestruturando (neoliberalismo) em sua base material (produção, 

globalização) e também na sua superestrutura (voluntariado, parcerias, terceiro setor, 

solidariedade, etc.), o que evidencia o porquê das mudanças ocorridas em relação à 

intervenção das políticas sociais estatais, a ampliação da ação das entidades não 

governamentais e do mercado de bens e serviços sociais. 

 

A amplitude e a complexidade conceitual e empírica do Terceiro Setor retratam a 

dificuldade em conceituar suas ações, ilustradas na diversidade de denominações encontradas 

na literatura, como organizações sem fins lucrativos, organizações voluntárias, instituições de 

caridade, de filantropia e de mecenato, organizações não governamentais e sociedade civil 

organizada. O setor engloba desde grandes universidades e cantinas de distribuição de sopa 

aos sem-teto, como também instituições culturais e associações profissionais (SALAMON & 

ANHEIER, 1997). Essa variação aponta a multiplicidade do fenômeno e a dificuldade em 

mensurar e instrumentalizar suas iniciativas. Nestes diferentes contextos, o trabalho 

voluntário e sua caracterização podem assumir diferentes formas e significados. 

Reiterando, o trabalho voluntário é definido como uma atividade não remunerada, 

assumida de livre vontade, em que alguém, o voluntário, oferece o seu tempo (MORENO, 

2008), de forma estruturada e durante um período determinado. Excluiu-se do seu âmbito de 

intervenção as ações motivadas por relações familiares, de amizade e de vizinhança. 

É fato conhecido que essa atividade, mola propulsora do denominado Terceiro 

Setor, tem se ampliado consideravelmente nas últimas décadas em vários países, diante das 

grandes alterações sociais, culturais, políticas e econômicas pelas quais vem passando o 

mundo globalizado. Ora pensado como crítica social concreta, ora como adesão e cooptação 

ao instituído; por vezes “fazendo pelo Estado”, ora mostrando os movimentos instituintes e a 
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singularizações de seus grupos-sujeito (GUATTARI & ROLNIX, 2001), o trabalho voluntário 

feito pelo terceiro setor tem mostrado crescimento cada vez mais acelerado desta atividade, 

especialmente em nosso País. 

Cardoso (1997) mostra, em suas reflexões, um paralelo entre a emergência da 

noção de terceiro mundo e a de Terceiro Setor. Na verdade, defende o autor a ampliação das 

entidades constituintes do terceiro setor para além das organizações não governamentais e, 

nesse sentido, insere as “instituições filantrópicas”, as de “defesas de direitos de grupos 

específicos da população”, as de “proteção ao meio ambiente” e as de “promoção de esporte, 

lazer e turismo”. Estas incursões teóricas que são alusões ao que se vai instituindo como 

prática social ampliam a noção de terceiro setor, e chegam a transformar o quadro conceitual 

das instituições filantrópicas, vigente na legislação brasileira. Assim também ampliam o 

conceito de organizações que não visam o lucro, posto que ampliam o papel, os objetivos e a 

relevância socioeconômica destas instituições do Terceiro Setor, entendendo-as não apenas 

como “auxiliares voluntários” do Estado e “beneficiárias de iniciativas empresariais 

louváveis”, mas também observando que incorporam novos atores sociais, como também 

estes vivenciam novos papéis como os de lugar de participação, de parceiras na prestação de 

serviços de interesse social e de grupos de pressão político-social. 

Como referencial teórico desse trabalho, dentre os conceitos existentes, devemos 

centrar-nos na problematização da idéia de trabalho voluntário. O trabalho voluntário pode ser 

trazido para qualquer instituição, sendo pensado como uma atividade que singulariza 

processos e atenções a grupos sociais específicos, organizadas com o objetivo de auxiliar no 

desenvolvimento destes coletivos. 

Uma importante informação norteadora para esse trabalho é a lei n° 9.608 de 18 

de Fevereiro de 1998, que define o serviço voluntário como sendo: 

 
Atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 

natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 

mutualidade. 

 

Sarubbi, Alperstedt e Feuerschütte (2009) afirmam haver quatro elementos 

subjacentes à atividade voluntária: qualificação, satisfação, doação e realização. Assim, nas 

ações do dia a dia, segundo essa perspectiva, o voluntário põe em articulação, na sua prática, 

tanto aspectos objetivados feito aprendizagem laboral (qualificação), como aspectos 

subjetivos, que ele aponta como satisfação, doação e realização.  

Sabe-se que os sujeitos mobilizam saberes diversos para lidar com as situações 
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complexas que dizem respeito ao tipo de trabalho voluntário realizado. Este conjunto de 

saberes implica em um acervo de competências, que são requeridas dos voluntários para 

alcançar o movimento de ação coletiva vinculado aos objetivos do projeto social em curso. 

Isso parece significar que processos de subjetivação são vividos em contextos bastante 

concretos de intervenção social, vivivida coletivamente. 

Azevedo (2007), em seu ensaio sobre as motivações para o trabalho voluntário, 

constrói um framework (modelo de ação), destacando o público-alvo da ação, ou seja, quem é 

o beneficiário do trabalho voluntário. Desta forma, a autora propõe quatro perspectivas que 

levam à assunção do sujeito da relação com o trabalho voluntário: a do trabalho voluntário 

como experiência profissional que se acrescenta no mundo de vida do sujeito que o vive. Por 

outro lado, o sujeito alvo da ação comparece como sujeito que instiga o sentimento de 

solidariedade que, não raro, é problematizado em seus aspectos ora de altruísmo, ora lido 

redutoramente como assistencialismo.  

Ainda, o aspecto do trabalho voluntário como lugar de vivência de Espiritualidade 

ou do sentimento de compartilhamento é mencionado como constituidor do desejo do trabalho 

voluntário. Por fim, a percepção de união com o todo, partilha com a coletividade e o 

sentimento de pertencimento a um grupo, são levantados como aspectos que mobilizam o 

desejo de engajamento nesta modalidade de ação coletiva. 

Como outro lugar de dizer desse referencial teórico que trata das interfaces do  

trabalho voluntariado e da educação, podemos citar Dewey (1979), que considera a 

experiência  não simplesmente como um tipo de acesso à informação ou ao saber intelectivo, 

mas como elemento fundamental para o processo de uma aprendizagem mais totalizadora. 

Para ele, a educação é também uma reorganização da experiência da vida, que dá base para 

expansão das capacidades dos sujeitos, e sentido de direção ao curso das experiências 

subseqüentes.  

Da idéia de experiência em Dewey (1979), pode-se perguntar como a participação 

em projetos sociais contribui significativamente para aprendizagens significativas, na medida 

em que se criam situações em que as pessoas podem experienciar a si mesmo em uma 

construção que releva a participação social e, dessa forma, impulsiona a aplicar de modo 

contextualizado saberes de si e do outro ante problemas reais.  

Segundo o autor, aprendemos o que usamos e o que experienciamos em nossa 

ação no mundo. Ele nos leva a pontuar também a necessidade de intervenção social dos 

sujeitos em sua humanização, que se faz tecer como experiência, quando esta possui 

finalidade educativa. Ressalta-se, o cultivo da capacidade de participar de atividades sociais 
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em sua vertente clara, que faz ver uma intencionalidade pedagógica, a contar certamente para 

a aprendizagem da cidadania em sua dimensão de solidariedade. 

Outro autor que contribuiu no processo de reflexão para a elaboração desse 

trabalho é Paulo Freire (1979, 2001, 2006). Em sua obra ele aponta para uma forte 

preocupação com a contextualização da aprendizagem nos campos de transformação das 

situações de sofrimento pessoal e social. Posterior, cronologicamente falando, a Dewey, Freire 

recebe tal influência, mas desenvolve suas idéias de experiência em um sistema de 

pensamento que coloca a pedagogia com sua tarefa de emancipação social. Na medida em que 

busca formar cidadãos capazes de praticar a solidariedade e contribuir para a formação de 

uma consciência coletiva humanizadora, política e crítica; pode-se dizer que o trabalho 

voluntário é uma “práxis” formadora do humano nos sujeitos?  

Nesse sentido, o trabalho voluntário pode encontrar também na pedagogia 

freireana, a referência de que precisa para indicar uma proposta pedagógica baseada em um 

conhecimento construído coletivamente, contextualizado em intervenções concretas, e que de 

prática social traduz-se em educação do ser, em suas dimensões singulares, também.  

Para Freire (2000), os sujeitos que se educam devem aprender a situar-se no 

mundo como sujeitos de transformação, e, pois, de diálogo – diálogo que se faz midiatizado 

pela ação concreta de mudar contextos de sofrimento e injustiça sociais. A participação em 

projetos de voluntariado com finalidade educativa permitiria essa compreensão? – pode-se 

fazer esta indagação. 

Com relação aos referencias teóricos sobre o trabalho voluntário; encontramos 

ancoragens em: Domeneguetti (2001), que trata a respeito da importância dada ao trabalho 

voluntariado em organizações sem fins lucrativos; em Landim (2000) que apresenta o cenário 

do trabalho voluntário no Brasil mostrando o contexto de cada fase; em Sampaio (2004) que 

mostra como o trabalho voluntário vem conquistando espaço dentro do mundo capitalista e 

tambem apresenta a adequação deste tipo de ação à realidade dos Centros Espíritas; também 

em Linhares & Pimentel (2012), que apresentam o trabalho voluntário como prática educativa 

que contribui com a dimensão espiritual do sujeito que a prática. Sublinho também como 

importante contribuição a essa pesquisa, a crítica do trabalho no capitalismo hoje, enunciada 

por Frigotto (2010). 
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Produção de Saber 

 

A palavra saber é comumente utilizada como sinônimo de conhecimento, 

envolvendo os aspectos materiais, intelectuais e subjetivos presentes na atividade do trabalho 

e sendo entendido como resultante dos processos teórico-práticos de transformação e 

compreensão da realidade humana-social. No entanto, o conceito de saber enfatiza essa 

produção ligada ao aspecto do sujeito que o produz. Desse modo é que o conceito de saber, 

diferentemente de conhecimento, implica que apenas o sujeito pode produzir saber sobre si 

mesmo – aspecto fundamental em nosso estudo, que sublinhou a experiência das pessoas, 

mediadas pelo trabalho voluntário. 

Com Freire (1967, 1979, 2001, 2002), temos que a idéia de saber é articulada à de 

experiência - no chamado “saber de experiência feita”, nem sempre aderido às estruturas de 

produção das ciências. O conceito de práxis – reflexão-ação – e experiência (FREIRE, 2001) 

nos situa melhor no lidar dessas interfaces, que irão nos levar às concepções de trabalho como 

princípio educativo, produção de saberes em situação de trabalho (os chamados saberes 

situados), produção e legitimação de saberes do/no trabalho (FISCHER & TIRIBA, 2009, 

p.293). 

A expressão saber (es) do trabalho, uma produção de saber que se dá em um lugar 

social específico, diz respeito ao conjunto de habilidades, informações e conhecimentos 

originados no trabalho vivo. São saberes tecidos na própria atividade de trabalho e 

acumulados ao longo da experiência histórica dos trabalhadores e trabalhadoras que se 

associam, contrapondo-se à lógica do sistema capitalista. Abrange os saberes formalizados 

nos fóruns coletivos que articulam as experiências de trabalho às lutas sociais, bem como no 

âmbito da pesquisa e produção científica do conhecimento acerca das dimensões técnicas, 

políticas, econômico-filosóficas, culturais e espirituais do fazer/pensar/refazer do cotidiano no 

trabalho coletivo. Todos estes saberes se articulam com o processo mais amplo de produção 

da vida social. O conceito de saberes situados do trabalho, desse modo, também remete à 

análise das relações históricas entre trabalho e educação e, especificamente, entre trabalho e 

produção de saberes, sempre trazendo o sujeito para o centro. 

Em seu sentido ontológico, o trabalho é entendido como mediação dos seres 

humanos com a natureza e os outros sujeitos humanos, sendo elemento central da formação 

humana. Por meio do trabalho, objetiva-se o mundo da cultura em relação com a natureza, 

conferindo-lhe humanidade. No entanto, mesmo com essa idéia de trabalho como 

hominização, a desumanização, contraditoriamente, se instala quando o trabalho não avança 
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em seu potencial de emancipação (SANTOS, 2007), mas hipertrofia as suas dimensões 

regulatórias no mundo social. 

Assim é que o trabalho produz cultura, e a cultura, recursivamente, é produzida 

pelo mundo do trabalho e seu campo simbólico. Quanto à atividade do trabalho como fonte de 

saberes e sua formalização em conhecimentos científicos e escolares, Saviani (2007) resgata 

que a produção da existência humana pressupõe a apreensão das leis da natureza (o que vem a 

se constituir como “ciências da natureza” ou “ciências naturais”), bem como a compreensão 

sistemática das relações que os grupos e classes sociais estabelecem entre si (Ciências 

sociais). Nesses termos, a linguagem das ciências, que se assentam também na produção de 

saberes populares e com eles dialogam, trata-se de um instrumento de construção, expressão, 

codificação e decodificação dos conhecimentos das leis que regem a natureza e a sociedade. 

Como se atrela ideolgicamente a intereresses, as estruturas de produção da ciência quando se 

vinculam às do capitalismo, em seu modo acumulador de riquezas, realizam “apagamentos” 

dos saberes populares, freqüentemente produzindo sua “inexistência” ou invisibilidade 

(SANTOS, 2007). 

A “produção da não existência” dos saberes populares, como parte da experiência 

social do mundo local é invisibilizada. Para Santos, seria preciso mostrar que o aparentemente 

inexistente existe, mas é invisibilizado, sendo essa “produção da não existência produzida 

ativamente”, quer dizer, intencionalmente. Para dar conta disso propõe o autor uma sociologia 

das ausências, à qual se refere nos seguintes termos: 

  
A Sociologia das Ausências é um procedimento transgressivo, uma sociologia 

insurgente para tentar mostrar que o que não existe é produzido ativamente como 

não-existente, como uma alternativa não-crível, como uma alternativa descartável, 

invisível à realidade hegemônica do mundo. E é isso o que produz a contradição do 

presente, o que diminui a riqueza do presente. (SANTOS, 2007, p. 28-29) 

 

Santos (2007) descreve como que categorias analíticas, que ele elenca como 

modos de produção de ausência presentes nas práticas das comunidades das ciências sociais 

não críticas e nas práticas sociais. Para o autor, ao escolhermos certa estrutura de interpretação 

e descrição de um fato social, podemos tornar ausentes outras formas de saber e saber-ser.  

Por isso, o autor propõe cinco modos de produção da não existência, que são nomeados como 

monoculturas de saber, pelo seu caráter excludente de outros saberes e, por se arvorarem a se 

colocar como único modo aceitável de saber, estes modos vão invisibilizando os outros 

modos. 

Dos vários modos de produção da não existência, a monocultura do saber e do 

rigor da ciência tem se sustentado na idéia de que o saber científico seria o único a ter 
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validade. Os outros conhecimentos, pois, por não terem o rigor científico, não seriam válidos. 

Essa monocultura, que produz a não existência de saberes não hegemônicos (SANTOS, 2007) 

tem invisibilizados acervos de saberes preciosos, advindos da experiência social.  

Desse modo é que as relações entre trabalho, educação e produção de saberes 

ganham diferentes configurações ao longo da história da humanidade, a dicotomia “mundo do 

trabalho” e “mundo da cultura” constituindo-se uma marca da sociedade de classes e, em 

especial, da sociedade capitalista, na qual os possuidores dos meios de produção e seus 

representantes são considerados detentores do saber científico, enquanto aos vendedores de 

força de trabalho cabe o saber prático, adquirido na experiência do trabalho vivo. 

Historicamente isso se construiu, desde os gregos, no ocidente, onde o trabalho 

era coisa de escravos e mulheres, que não eram considerados, ambos, cidadões da polis 

(cidade). Depois, com a primeira Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, os 

conhecimentos científicos e tecnológicos passaram a ser incorporados como força motriz da 

produção capitalista. Nesse contexto, a escola (que, em grego, significa “lugar de ócio”, ou 

seja, local onde pequena parcela da população, pertencente à classe economicamente 

dominante, poderia passar o “tempo livre”) tornou-se uma instituição de onde a classe 

trabalhadora foi excluída. Os filhos da classe trabalhadora deveriam apreender os 

conhecimentos, valores e atitudes estritamente necessários ao trabalho na fábrica. 

Na crítica marxista, o trabalho é compreendido ontologicamente como elemento 

fundamental da produção da vida, pois é através do e pelo trabalho que o ser humano produz e 

reproduz a vida. Falamos, portanto, do trabalho como desumanização, mas também ato de 

criação do novo (MARX, 1985a). Gramsci desenvolve reflexões que alinham o trabalho como 

princípio educativo, compreendido como “a forma própria através da qual o homem participa 

ativamente na vida da natureza, visando transformá-la e socializá-la cada vez mais profunda e 

extensamente” (1982, p. 130). 

É preciso pontuar que o trabalho se configura de modo distinto nos diferentes 

tempos e espaços. Na sociedade capitalista, por exemplo, ele perde o caráter criativo e torna-

se exploratório e alienado. Frigotto e autores que se lhe associam (FRIGOTTO, CIAVATTA & 

RAMOS) concordam com essa idéia: 

 
[...] o trabalho, como atividade fundamental da vida humana, existirá enquanto 

existirmos. O que muda é a natureza do trabalho, as formas de trabalho, os 

instrumentos de trabalho, as formas de apropriação do produto do trabalho, as 

relações de trabalho e de produção que se constituem de modo diverso ao longo da 

história da humanidade (FRIGOTTO, CIAVATTA& RAMOS, 2005c; p.15). 

 

Por sua vez, Saviani, ao discutir a relação trabalho-educação, coaduna-se com o 
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ideário de centralidade do trabalho e da educação no processo da existência de homens e 

mulheres, afirmando que: 

 
[...] a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao 

homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do 

homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que 

o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um 

trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um 

processo histórico. (SAVIANI, 2007, p. 154) 

 

 

Tratando sobre a relação entre Trabalho e Educação, encontramos em Gramsci 

(1982) a afirmação e a confirmação da indissociabilidade entre trabalho e atividade 

intelectual. Para o autor, a questão de ser intelectual está intimamente relacionada com certa 

organização do trabalho em uma determinada sociedade. Por esse viés, a atividade intelectual 

não é autônoma, pois ela expressa a visão de mundo de uma determinada classe social, que 

detém a hegemonia econômica, política e cultural ou do grupo ou classe social que é oprimido 

e explorado. Ao refletir essa questão, Gramsci evidencia o trabalho enquanto princípio 

educativo e assevera que todo ser humano executa atividade intelectual: 

 
Não há atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não 

se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua 

profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um ‘filósofo’, 

um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, possui uma 

linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar 

uma concepção do mundo, isto é, para suscitar novas maneiras de pensar 

(GRAMSCI, 1982, p. 53). 

 

 

De acordo com o filósofo italiano, no capitalismo, “o operário ou proletário, por 

exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por 

este trabalho realizar-se em determinadas condições e em determinadas relações sociais” 

(GRAMSCI, 1982, p.7). Dado que, nos processos de trabalho associado, a força de trabalho 

não se caracteriza como uma mercadoria, pressupondo relações econômico-sociais opostas às 

relações capitalistas, pode-se inferir que um dos objetivos da educação de trabalhadores 

associados “consiste em elaborar criticamente a atividade intelectual que existe em cada um 

em determinado de grau de desenvolvimento, modificando sua relação entre o esforço de 

intelectual-cerebral e o esforço-muscular-nervoso, enquanto elemento de uma atividade 

prática geral, que inova continuamente o mundo físico e social, para que se torne o 

fundamento de uma nova e integral concepção de mundo” (GRASMCI, 1982, p. 8). 

A respeito disso, Marx (1978) vislumbrara uma educação contrária à separação do 

trabalho intelectual do trabalho manual. Para o autor, na relação educativa, trabalho e 
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educação não podem ser dissociados, e propõe-se, portanto, a educação politécnica, ou seja, 

educação integrada à produção material. 

As experiências históricas de autogestão revelam que, no embate contra a 

exploração e a degradação do trabalho, não é suficiente que os trabalhadores se apropriem dos 

meios de produção. Essas práticas indicam haver a necessidade de articulação dos saberes do 

trabalho, fragmentados pelo capital, e de apropriação dos instrumentos teórico-metodológicos 

que lhes permitam compreender os sentidos do trabalho e prosseguir na construção de uma 

nova cultura do trabalho e de uma sociedade de novo tipo. Sobre isso se refere Gramsci, em 

seus escritos sobre o movimento operário ocorrido em Turim, entre 1919 e 1921, quando 

analisa os conselhos de fábrica, afirmando que as experiências nas quais os trabalhadores têm 

o controle sobre a produção representam uma “escola maravilhosa de formação de 

experiência política e administrativa” (GRASMCI & BORDIGA, 1971 p. 36).  

Na “escola do trabalho” e, em especial, nas vivências de trabalho associado, as 

pessoas atribuem sentidos ao vivido ou realizado; assim, de forma mais abrangente, é 

fundamental que transformem suas vivências pregressas e atuais em experiências 

propriamente formadoras, ainda que em meio a contradições. Poderíamos aprender, no 

contexto do sistema capitalista, nas experiências de trabalho voluntário algo sobre o humano? 

– eu me perguntava quando ainda esboçava o recorte dessa pesquisa. Pode uma experiência de 

trabalho voluntário nos auxiliar a ler a educabilidade desta forma de trabalho coletivo? 

Experiência é uma palavra oriunda do latim experientia, do verbo experiri, que 

significa experimentar. O que se vivencia deixa marcas éticas, políticas, culturais e 

existenciais, além de deixar em nós inúmeros saberes. Coletivamente, também se vivenciam 

modos de ser, produzir e de se reproduzir material, social e culturalmente. Nessas vivências, 

vão se criando saberes e tradições de um grupo, instituição, povo ou classe social.  

Josso (2004) distingue experiência de uma vivência qualquer. Para a autora, a 

tomada de consciência do sujeito acerca de vivências significativas torna-as experiências 

propriamente ditas: experiências formadoras. Um modo de transformação das vivências em 

experiências acontece através da compreensão do como e do porquê de determinados modos 

de fazer, pensar ou sentir. Compreendidas e apropriadas pelos sujeitos que as protagonizam e 

aos seus “saberes de experiência feita”, podem auxiliar cada trabalhador e cada coletivo de 

trabalhadores na construção ou modificação de seus projetos de vida ou de formação. 

Concepção e prática estariam conscientemente articuladas em base sólida para se 

pensar o passado, o presente e projetar o futuro. Assim, na perspectiva de uma nova cultura do 

trabalho, os saberes do trabalho, por associados à vida, necessitam ser identificados, 
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reconhecidos e legitimados. Esta busca inscreve-se na luta histórica da classe trabalhadora 

pelo reconhecimento e (re) apropriação dos saberes do trabalho, produzidos ao longo de uma 

história coletiva e, portanto, na sua afirmação dos processos de humanização que irão 

constituir novos devires e epistemologias (SANTOS, 2007). 

 

1.1.3 Metodologia 

 

A eleição metodológica 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa e que 

tem como metodologia a História de Vida e Formação, modalidade de pesquisa que surge no 

mundo francófono na década de oitenta (80), em que o pesquisador se situa no âmago do 

estudo e interage com os sujeitos ou grupo estudado de modo ativo, saindo da visão 

quantitativa e das mensurações, como também da pretensa neutralidade, para se tornar um 

colaborador ou, no mínimo, evidenciar seus pensamentos, suas filiações e posições ante o 

fenômeno estudado. 

De acordo com a literatura disponível sobre História de Vida e Formação, 

apontam-na como uma metodologia que possibilita uma reflexão sobre a trajetória de vida e 

seu caráter formador, na qual ao efetivar-se a rememoração o sujeito toma consciência de si, 

como afirma Josso (1999). 

Josso (2004, p. 58) nos mostra os motivos pelos quais as Histórias de Vida podem 

se tornar um ótimo instrumento na formação, tendo como perspectiva “transformar a vida 

socioculturalmente programada, numa obra inédita a construir”. Uma viagem empreendida 

pelo próprio sujeito, ao longo da qual vai se conhecendo como viajante, tomando consciência 

dos itinerários escolhidos, dos encontros e desencontros, das parcerias durante a viagem, das 

marcas deixadas pelo caminho, das aprendizagens, lacunas. Viagem e viajante que aos poucos 

vão se cruzando e se reconhecendo como sendo um só.  

Desse modo, o sujeito ao narrar sua história de vida, poderá utilizar essa 

autoreflexão para (re) planejar ações futuras, tendo em vista seu desenvolvimento profissional 

e pessoal. Pode-se observar, nesse ponto, que uma nova idéia de formação faz parte do 

próprio processo existencial de cada indivíduo, conforme vem defendendo Dominicé (1988), 

Josso (1999) e Nóvoa (1992). 

A História de Vida e Formação, portanto, em pesquisa, se ocupa em conhecer e 

aprofundar conhecimentos de si sobre determinada realidade, recuperando experiências de 
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vida obtidas através de conversas com pessoas, por meio de entrevistas ou depoimentos que, 

ao focalizarem lembranças pessoais, constroem também uma visão mais concreta da dinâmica 

de funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social de um sujeito na pesquisa, 

ponderando esses fatos pela sua importância em suas vidas. 

Essa possibilidade metodológica permite ao pesquisador romper com o 

encerramento acadêmico que transforma a entrevista em simples suporte documental, pois os 

depoimentos podem ser aprofundados levando-se em conta os propósitos dos estudos que 

deseja realizar. Com efeito, sintetiza, 

 
[...] a riqueza inesgotável do depoimento oral em si mesmo, como fonte não apenas 

informativa, mas, sobretudo, como instrumento de compreensão mais ampla e 

globalizante do significado da ação humana; de suas relações com a sociedade 

organizada, com as  redes de sociabilidade, com o poder e o contrapoder existentes, 

e com os processos macroculturais que constituem o ambiente dentro do qual se 

movem os atores e os personagens deste grande drama ininterrupto – sempre mal 

decifrado – que é a História Humana  (ALBERTI, 1990, p. 8). 

 

Conforme Catani e Bueno, (2000, p.168), ao abordar a identidade dos sujeitos, 

observam que isso “implica, necessariamente, falar do eu, bem como das formas pelas quais o 

sujeito rememora suas experiências e entra em contato consigo mesmo”. Destacam ainda, que 

as recordações mais significativas são aquelas que carregam significados adquiridos em sua 

vida prática, na maioria das vezes, nas relações de interações com os outros. Segundo a autora 

esses outros são: “referências imprescindíveis das nossas lembranças" (CATANI & BUENO, 

2000, p. 168). 

 
O relato autobiográfico é um instrumento cuja utilização depende sempre do 

objetivo visado pela pesquisa. [...] Ao pedir aos adultos para percorrer sua trajetória 

educativa, para dela extrair os elementos formadores, eu solicito uma informação 

muito pessoal, que eles fornecerão de acordo com o modo que lhes convier. 

(DOMINICÉ, 1988, p. 75) 

 

O caráter intersubjetivo desta pesquisa, portanto, que utiliza a História de Vida e 

Formação, deve ser frisado, já que os sujeitos da pesquisa são atores sociais que falam, 

interpretam o que vivem e dão sentido a suas ações pessoais e coletivas, situando-se com suas 

biografias.  

A abordagem metologica utilizada neste trabalho reforça o princípio, afirmado por 

Nóvoa (1992), segundo o qual é sempre a própria pessoa que forma e forma-se à medida que 

elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida. Sendo assim, o indivíduo se torna 

ator do seu processo de formação, através da retrospectiva do seu percurso de vida. 

Vale ressaltar que essa perspectiva metodológica dá oportunidade de o 

pesquisador participar do movimento da ação estudada, das realizações dos sujeitos da 
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pesquisa, dessa maneira saindo de uma postura de inação e de não pertencimento que está 

longe de ajudar nos estranhamentos a serem feitos. Dessa forma é que considerou-se nesta 

pesquisa a importância desta ser realizada com o pesquisador, deixando clara sua inserção – 

como essa perspectiva sugere.  

Na prática, optamos por identificar o pesquisador junto aos membros da 

organização pesquisada, tendo deixado explicitada esta inserção formalmente em reunião, 

junto aos outros partícipes do Grupo Mãos à Obra, informando o tipo de trabalho que se 

estaria fazendo e qual seu escopo, por considerar que é fundamental em abordagens 

qualitativas saber-se de que lugar o pesquisador fala e se situa, bem como o tipo de estudo que 

está sendo viabilizado. 

Sublinho que existe uma forte identificação desse tipo de abordagem 

metodológica junto ao estudo de grupos sociais que têm por objetivos colocar os participantes 

(da pesquisa) em situação de extrair um projeto de si ou uma leitura de sua vida junto à 

reflexão sobre suas vidas e trabalho. Isso me parece vital em um olhar pesquisador que 

objetiva capturar a produção de saber de trabalhadores voluntários.    

É que “a prática de histórias de vida em formação fundamenta-se sobre a ideia de 

apropriação que o indivíduo faz de sua própria história ao realizar a narrativa de sua vida” 

(DELORY-MOMBERGER; 2006). Essa apropriação nos conduz a considerar a pessoa como 

um  sujeito em projeto, como nos orienta a autora: 

Do ponto de vista epistemológico e metodológico, os pressupostos teóricos que 

inspiram as tendências de formação pelas histórias de vida, podem ser apresentadas 

sinteticamente sob dois aspectos: o primeiro atém-se ao estatuto da narrativa na 

experiência que o sujeito faz de si mesmo, mediante a produção de sua história; o 

segundo, à dimensão de projeto constitutivo da história de vida e do processo de 

formação. (DELORY-MOMBERGER; 2006, p. 361) 

 

Observa, ainda, Delory-Momberguer, o potencial transformador de si, na 

produção de saberes mediados pela reflexão que envolve biografias educativas: 

 

Aprender é apropriar-se dos saberes, seja qual for sua natureza, é, em graus diversos, 

retocar, revisar, modificar e transformar um modo de ser no mundo, um conjunto de 

relações com os outros e consigo mesmo; é, de maneira mais ou menos sensível, 

lançar novos olhares sobre seu passado e sobre suas origens e, projetar ou sonhar, de 

outro modo, seu futuro, biografar-se de um outro modo. (DELORY-

MOMBERGUER, 2008, p. 137 – 138) 

 

Na realidade, tem-se nesta opção metodológica das Histórias de Vida e Formação, 

um “caminhar para si” que une vida e trabalho, formação e experiência. Como Josso (2004, 

p.59) observa: 
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O que está em jogo neste conhecimento de si mesmo não é apenas compreender 

como nos formamos por meio de um conjunto de experiências, ao longo de nossa 

vida, mas sim tomar consciência de que este reconhecimento de si mesmo como 

sujeito, mais ou menos ativo ou passivo segundo as circunstâncias, permite à pessoa, 

daí em diante, encarar o seu itinerário de vida, os seus investimentos e os seus 

objetivos na base de uma auto – orientação possível, que articule de uma forma mais 

consciente as suas heranças, as suas experiências formadoras, os seus grupos de 

convívio, as suas valorizações, os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades 

socioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, para que surja um ser que 

aprenda a identificar e a combinar constrangimentos e margens de liberdade. 

Transformar a vida socioculturalmente programada numa obra inédita a construir, 

guiada por um argumento de lucidez... 

 

Sobre os primórdios dessa abordagem metodológica, é relevante a observação de 

Gaston Pineau (2003), no III Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade – PUC-SP, 

onde o estudioso observa a interrelação entre aspectos quase sempre separados em 

metodologias da ciência: 

A descoberta para mim, da História de Vida foi que me permitiu articular duas vidas 

de mim mesmo que estavam separadas: a vida intelectual e a vida pessoal. (...) A 

melhor maneira de mudar o mundo é mudar a si mesmo na medida em que o mundo 

seja mudado. Na vida nós nos autorizamos sermos nós mesmos e isso transforma 

relações de poder. 

A constatação sobre si, de Gaston Pineau, revela-nos o quanto é significativo à 

consciência da própria formação, esse saber de si, lido pelo próprio sujeito, para que 

possamos transformarmo-nos e aos contextos do mundo. 

 

Procedimentos da investigação 

 

Quanto aos procedimentos da investigação ou técnicas de pesquisa, tem-se que 

nesta pesquisa que por objetivarmos a narratividade e o entendimento dos atores sociais no 

decorrer do estudo, no âmbito mesmo da descrição dos desdobramentos ocorridos, foi 

pertinente utilizar Biografia Educativa e ciclos reflexivos (uma espécie de entrevista grupal 

em que a complementação das falas e o entre ouvirem-se é importante). Assim fizemos para 

concretizar a metodologia da História de Vida e Formação.  

Analisando diferentes formulações para questões deste tipo de pesquisa, Yin 

(2001) e Minayo (1993) afirmam que as metodologias qualitativas respondem a questões do 

tipo “como” e possuem dimensões de estudo onde a fala dos sujeitos é central, além de se 

fazer em ambiente naturalístico, onde se considera o sentido que os sujeitos dão a suas ações 

como proeminente. Sendo assim, esta abordagem qualitativa, como insisto, seria válida para 

ancorar nossa metodologia da História de Vida e Formação. Geertz (1998, p. 24) já propunha 
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que o observador pode se incluir na pesquisa, também por meio da observação participante, 

que se pode utilizar como uma técnica complementar em procedimentos de pesquisa, o que 

ocorre no presente trabalho. Observações diretas permitirão ao pesquisador se situar com seu 

olhar sensível, realizando estranhamentos e distanciamentos que podem ofertar condições de 

reconhecer o trabalho do grupo, buscando identificar a produção de saber sobre aspectos 

cotidianos e extra-cotidianos que se fazem presentes na realização do trabalho voluntário. 

Importante anotar que na pesquisa qualitativa, que utiliza narrativas, não é raro 

acontecer que o que parece “sobrar” como informação ou o que escorrre das margens pode ser 

recolhido, desse modo havendo a inclusão de aspectos que o pesquisador não pôde ver ou 

pensar de antemão, o que amplia os elementos da intervenção pesquisadora. Nessa visada, 

vale introduzir um outro procedimento da pesquisa, utilizado para o registro de informações 

advindas desse tipo de abordagem qualitativa - é a redação de um Diário de Campo, que 

mostra a percepção que vai sendo tecida pelo pesquisador ao longo da pesquisa.  

A entrada no campo envolveu a apresentação da pesquisa, feita a partir de uma 

formalização junto ao Grupo Mãos à Obra, ocasião em que foram explicitados os interesses e 

necessidades da pesquisa, bem como as possíveis reflexões que o grupo poderia conquistar ao 

ler-se mediante o movimento pesquisador. Após ser demonstrado o interesse e ter sido acatada 

a perspectiva da abordagem pesquisadora com o grupo, fez-se necessária outra instância 

reflexiva: uma reunião com a diretoria da instituição. Nesta reunião, solicitamos formalmente 

a autorização para a realização da pesquisa, e foi explicitada a metodologia de Histórias de 

Vida e Formação, bem como os procedimentos que viriam a seguir: Ciclos Reflexivos, como 

dispositivo grupal; e a as Biografias Educativas, bem como foram arrolados os outros 

procedimentos da pesquisa, assim como os aspectos éticos a serem considerados. Os Ciclos 

Reflexivos, pois, que realizamos em número de três, tiveram este coletivo de sujeitos; e as 

Biografias Educativas foram feitas com cinco sujeitos, que nos permitiram um 

aprofundamento em torno das questões do trabalho voluntário experienciado. 

Os registros dos Ciclos Reflexivos e das Biografias Educativas realizadas foram 

feitos por filmagem mediante autorização dada pelos integrantes do Grupo Mãos à Obra, que 

se acresceram de uma declaração para uso autoral de depoimento pessoal.  

Subsequente a estes procedimentos foram ordenadas as informações encontradas 

nas observações participantes com os integrantes do grupo, a fim de agrupar os aspectos mais 

relevantes por tematizações, tanto dos dados primários quanto os secundários, para construir a 

rede discursiva desta pesquisa, que comportou também diálogos com os diversos autores e 
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teóricos, o que nos possibilitou a fundamentação das argumentações que se desdobraram no 

alcance de cada um dos objetivos propostos. 

Como técnica de tratamento dos dados foi utilizada mesmo a História de Vida e 

Formação, cuja teoria fornece elementos para o procedimento de analisar a mensagem, seja 

ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, documental, mas capaz de expressar 

significado e sentido. Os depoimentos ou falas são arrolados e tematizam-se suas colocações, 

observando recorrências, nas análises, mas respeitando-se o singular de cada história.   

Tal técnica considera que as falas expressam necessariamente um sentido para os 

sujeitos, ensejando uma compreensão dinâmica e crítica da linguagem, concebida como 

produção cultural e material de vida, que expressa a existência humana. Neste contexto, as 

falas ou narrativas revelam muito sobre seus autores-emissários, aproximando-nos da 

dimensão manifesta e latente dos conteúdos discursivos que afloram de um contexto, e a eles 

são remetidos. São formas de releitura, também, de si, e este aspecto de reconhecimento da 

palavra dita, no correr da própria fala do sujeito, devolve a ele sua potência de dizer-se e 

valoriza sua reflexividade. 

 

Local do Estudo e sujeitos da pesquisa 

 

ALVES-MAZZOTTI (2006) distingue alguns aspectos que estão envolvidos na 

eleição do objeto de pesquisa. O aspecto de trazer um interesse particular, suscitado pela 

realidade mencionada – a de um grupo que realiza trabalho voluntário em um Pólo de 

assentamentos, cuja história traz um imaginário espírita que se coaduna com e sustenta uma 

abordagem educacional. Ao mesmo tempo, o recorte requer ilações que situam o âmbito deste 

estudo dentro do universo mais geral da educação espírita. Isso torna o enfoque metodológico 

capaz de favorecer o surgimento de reflexões sobre questões pouco estudadas, por estarem 

dentro de uma matriz de pensamento não hegemônico. Ainda, penso que o aspecto 

participativo e narrativo desta pesquisa, ao ser enfatizado na proposta metodológica de 

História de Vida e Formação, situa o pesquisador como sujeito não neutro neste coletivo 

estudado, o Grupo Mãos à Obra.  

Endendemos que a pesquisa qualitativa é também uma espécie de epistemologia 

da pergunta, e abre um campo de questões para o estudo que permite compreender as 

particularidades do grupo em questão – dos sujeitos da pesquisa -, atravessado pelo 

componente do trabalho voluntariado, que se supõe esterem em diálogo consigo e com os 

contextos grupais dessa intervenção. Essa complexa teia, pois, é parte integrante de um 
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construto que envolve a educação do ser, na perspectiva espírita.  

Com o intuito de nos situarmos a respeito do locus dessa pesquisa, faz-se 

necessário retratarmos um pouco a respeito do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes (PODEBEM). 

 
Fotografia 1 – Fachada do Pólo de Divugação Espírita Bezerra de Menezes  

 

Fonte: Acervo da Pesquisa. 

 

Conforme mostra o mapa abaixo na figura 1, o  local onde nasceu Adolfo Bezerra 

de Menezes Cavalcanti, o Dr. Bezerra de Menezes, é denominado por Pólo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes e fica situado a duzentos e quarenta (240) km de Fortaleza e a 

dez (10) km de Jaguaretama. Encontra-se em uma zona rural localizada nas proximidades do 

Assentamento Santa Bárbara e suas atividades realizadas beneficiam diretamente cinco outros 

assentamentos próximos: Mundo Novo; Alagamar; Alegre; Guanabara e Luiz Ferreira. 
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Figura 1 – Localização do Polo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes 

 
Fonte: KLEIN FILHO (2000) 

 

 

Longe de ser um recanto de romaria e idolatria, o Pólo visa ao desenvolvimento 

da região e ao bem-estar das comunidades assentadas nos entornos do município de 

Jaguaretama, embora se consolide também como divulgação espírita no interior do Estado.  

A idéia da construção do Pólo Divulgação Espírita Bezerra de Menezes surgiu 

como uma forma de gratidão do povo cearense ao ilustre filho da terra. Com um trabalho de 

cunho social voltado para as necessidades regionais, o local foi criado pela Federação Espírita 

do Estado do Ceará – FEEC, em parceria com o Grupo Espírita Paulo e Estevão. 
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Para este estudo, pois, como sujeitos da pesquisa foram escolhidos os 

trabalhadores que integram o Grupo Mãos a Obra, grupo que se encontra vinculado ao 

departamento de Ação Social do Grupo Espírita Paulo e Estevão, e que realiza trabalho 

voluntário há mais de dois anos junto ao Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, de 

Jaguaretama, uma região de assentamentos. A foto histórica abaixo mostra os trabalhadores do 

Grupo Mãos à Obra do ano de 2011.  

 
Fotografia 2 – Trabalhadores do Grupo Mãos a Obra  

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Quanto ao Grupo Mãos à Obra, grupo integrado pelos sujeitos desta pesquisa, 

verificamos que suas atividades tiveram início no ano 2000. Na época, era um conjunto de 

amigos participantes de um núcleo de estudos espíritas, cuja curiosidade epistemológica 

levava-os a conhecerem a si como sujeitos capazes de viver o trabalho voluntário como 

princípio educativo e, portanto, atuar junto ao Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes.  

Em seus dezesseis anos de atuação, suas atividades comportaram movimentos de 

ações diversos, e segundo a entrada de ações que passaram a constituir-se como tarefa 
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coletiva, pode-se destacar: oficinas profissionalizantes; caravanas de trabalho em momentos 

do calendário cultural dos assentados; visitas domiciliares para apoio em diversos âmbitos 

assistenciais, expansão dos estudos e práticas coletivas de educação espírita no próprio lugar 

de Jaguaretama em correlação com Fortaleza. 

Na primeira fase, o grupo organizava caravanas para realizar cerca de quatro 

oficinas profissionalizantes anuais, bem como visitas domiciliares, para conhecer mais 

pessoal e intimamente as pessoas que iriam participar da ação coletiva neste trabalho 

voluntário. Oficinas eram definidas de acordo com os conhecimentos dos trabalhadores 

voluntários participantes, que tentavam atender também os interesses percebidos.  

Para além das oficinas e do conhecimento pessoal advindo das visitas 

domiciliares, a culminância do trabalho ocorria na época do Natal, quando se levava presentes 

para cerca de oitenta crianças inscritas na evangelização da comunidade. A evangelização é 

uma Educação do Espírito que se faz centrada na transformação dos sujeitos, mediante a 

compreensão do evangelho em matrizes espíritas, que tematiza situações de vida que nos 

convocam a atuar como sujeitos de nossa história. Por este momento, o grupo também 

vivenciava compreensões do Natal que se tornavam ações concretas de diálogo e ajuda. 

 Nesta época, considerava-se membro da equipe toda e qualquer pessoa que 

fizesse qualquer doação para os trabalhos. Não havia cadastro de trabalhadores vinculados e 

havia uma tônica de espontaneidade na adesão das tarefas, sem uma sistematização maior dos 

saberes, das capacidades do grupo e da compreensão das relações com as pessoas do lugar. 

Após cerca de quatro anos de atuação, observou-se que seria necessário maior 

empoderamento dos sujeitos das comunidades assentadas e viu-se que as oficinas poderiam 

ser pensadas de modo a tornar mais presente a reflexão espírita subjacente a cada prática. 

O grupo, então, não conseguindo responder aos desafios de aprendizagens que ele 

mesmo apontava, entrou em fase de quase extinção, mas que permitiu fosse identificado cada 

tarefa em sua validade como expansão da espontânea da vontade de participar da vida coletiva 

que se conhecera até então, no Pólo de Jaguaretama. 

Com a dificuldade em conseguir a confirmação prévia da presença dos 

trabalhadores, levou-se à opção de não mais se viajar em ônibus, mas em carros particulares. 

Isso exigia um planejamento coletivo sobre recursos que não poderia vir alijado da reflexão 

pedagógica que cada ato de gestão acarretava. 

Viu-se, por esse tempo, que seria importante maior cuidado na leitura das 

demandas das comunidades atendidas, por mais difíceis que fossem de ser compreendidas e 

respondidas em alguma medida que fosse - só teria sentido uma ação relacional que se 
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pautasse no diálogo. Assim, evitava-se incorrer no que Freire (2002) tanto criticava em seu 

estudo sobre extensão rural. Ele critica o uso da palavra ‘extensão’ e relaciona-a com 

‘invasão’ cultural. Apresenta que as ações educativas de agentes externos no campo devem 

também ser ações que, respeitando as especificidades do homem do campo, promovam sua 

liberdade e autonomia. De que autonomia nós estávamos falando? – o grupo se perguntava. 

O Natal, com seu conjunto de ações, do ano seguinte se evidenciou como uma 

metáfora da sinuosa e complexa da tarefa de conhecer os limites do trabalho voluntário neste 

estágio de abordagem que se estava e, também, dos limites do grupo de trabalhadores 

voluntários. Era emblemático desse momento que, além de oficinas específicas para formar 

evangelizadores (pessoas que atuavam com Educação Espírita), na área material se deveria 

atender a algumas demandas bem particulares ao desejo daquelas coletividades.  

Assim é que lemos, nesse tempo, a solicitação de sandálias para cada criança - 

atender duzentas crianças em fase de crescimento com sandálias personalizadas por idade, 

sexo e tamanho do pé demandou uma grande logística, incluindo a reserva de estoque para 

eventuais trocas, bem como uma grande equipe de “assistentes de papai Noel” para localizar o 

pacote exato a ser entregue a cada criança.  O trabalho foi recompensado: uma vez no 

caminho certo, desde então começaram a sobrar doações, e as sobras eram distribuídas em 

comunidades circunvizinhas que se juntavam na evangelização. Na verdade, eram grandes 

rodas de crianças tematizando as questões de suas vidas, como se pode ver no texto da foto 

que traz essa história. 

    
Fotografia 3 – Educação espírita 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Na mesma época, novos núcleos de evangelização infantil foram implantados em 

Jaguaretama e o grupo passou a atender sistematicamente de modo mais claro demandas 

diversas, focalizando os sujeitos em sua singularidade, em seis comunidades de assentados 

denominadas por Santa Barbara, Mundo Novo; Alagamar; Alegre; Guanabara e Luiz Ferreira. 

O número de crianças que passaram a ser atendidas tornou-se a ser na ordem de quatrocentas 

e as doações que se faziam necessárias se situavam nesse contexto de diálogo proporcionado 

pela educação espírita que se fazia nestes momentos específicos, mas que tinham sua 

continuidade depois, com as pessoas que na escola e no Centro Espírita local assumiam essas 

tarefas.  

Por esse tempo, já se faziam oficinas, como se chamava, com os sujeitos (pessoas 

do lugar) que aprendiam a desdobrar a execução de outras tarefas coletivas que possuiam 

significado educacional. A ideia de ser ator das ações de seu lugar parecia estar a ser 

problematizada – mas em que termos isso se dava realmente?  

A atual fase do Grupo Mãos à Obra, segundo é contada como história quando se 

apresenta a sua trajetória de desenvolvimento, pode-se dizer que teve início em 2010, quando 

a equipe resolveu atender diferentes projetos também em Fortaleza, conforme novas 

demandas comunitárias surgiam, junto a grupos espíritas.  

O Grupo Mãos à Obra atualmente atende a cerca de mil crianças, no Natal, além 

de diversas caravanas e ações sistemáticas ao longo do ano, que salientam a educação do ser 

dentro dessa matriz espiritista. Com o crescimento do grupo, como observamos, os 

trabalhadores foram se vinculando a uma ação mais sistemática e que era parte de uma 

construção maior dentro do próprio grupo, que se nomeava, internamente, como um “tornar-

se espírita”. Como isso acontece de fato – inquiríamos-nos sempre. E começamos, nesta 

etapa, a enfatizar maior necessidade de reuniões e de planejamento das ações grupais. Esta 

equipe de trabalhadores, o Grupo Mãos à Obra, que traz uma história “dentro e fora” como se 

costuma dizer, consistiu no objeto de estudo deste trabalho. Devemos afirmar, ainda, que a 

história pessoal do pesquisador engendra o objeto desta ação pesquisadora; portanto o 

investigador tambem constitui um sujeito que ao lidar com o conhecer multirreferenciado 

desta pesquisa, se autoconhece. É desse movimento de desvelamento que se faz no contexto 

de uma educação do ser de bases espíritas, junto ao Grupo Mãos à Obra, é que buscamos a 

produção do saber dos sujeitos que vivenciam o trabalho voluntário no Pólo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes, em Jaguaretama. 

A partir de um movimento de escuta ao Grupo Mãos à Obra, abriu-se um campo 

empírico de base para nossas reflexões, concretizado mediante as análises que foram feitas, 
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por meio das Biografias Educativas. Nelas, apresentou-se em relevo os sujeitos, com suas 

singularidades, em suas reflexões sobre o que viveram e aprenderam com o Grupo. Já em 

capítulo posterior foram trazidas as experiências coletivas, vindas como fala grupal, nos 

Ciclos Reflexivos, que funcionaram como mapeamento dos principais fatores grupais das 

contribuições que o trabalho voluntariado lhes oferece no sentido de se desenvolverem no 

âmbito da educação integral. 

“Uma vez que várias fontes de evidências fornecem essencialmente várias 

avaliações do mesmo fenômeno” (YIN, 2001, p. 121), espera-se que a relação dos dados 

coletados (campo empírico) com a articulação feita junto à base teórica levantada seja lente 

que conduz um olhar pesquisador capaz de sustentar a compreensão do acontecer do trabalho 

voluntário e sua contribuição para a educação espiritual dos participantes do Grupo Mãos à 

Obra, em sua atuação nos assentamentos do Polo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, 

em Jaguaretama.  

                   Devemos observar que escrevemos na maior parte desta pesquisa em primeira 

pessoa do plural. Entretanto nos capítulos (III e IV) onde estivemos envolvidos com a 

pesquisa de campo, por considerarmos nossa impressão como pesquisador, também com 

relevância para desenvolvimento desta pesquisa; buscamos descrever e comentar na primeira 

pessoa do singular a escuta dos relatos dos sujeitos que participaram das biografias educativas 

e dos ciclos reflexivos. 

 

1.2.4 Quadro de Matérias 

 

A estrutura textual desta dissertação que aqui apresentamos ao Programa de Pós-

Graduação em Educação na Universidade Federal do Ceará (UFC) está constituída das partes 

delineadas na sequência de quatro capítulos, ao qual se adiciona à lista de referências 

bibliográficas. 

No primeiro capítulo, descrevemos os elementos fundantes desta investigação. 

Nele apresentamos a construção do objeto de pesquisa, à guiza de introdução e, a seguir, 

apresentamos o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. Também neste 

referido capítulo tratamos do referencial teórico-metodológico que foi adotado. 

O segundo capítulo tem como objetivo levar o leitor a uma reflexão em torno de 

alguns paradigmas emergentes nas ciências, procurando ressaltar, ao longo das mudanças 

históricas dos paradigmas, o que emerge hoje como capaz de nos deixar desvelar o ser em sua 

dimensão espiritual. Neste capítulo, também se trata do Pólo Espírita Bezerra de Menezes, 



 

48 

locus dessa pesquisa, incluindo já a perspectiva de seus atores fundantes. 

No terceiro capítulo deu-se voz aos sujeitos do Grupo Mãos à Obra, que 

mostraram os saberes produzidos sobre si, no seio da abordagem da Educação Espírita, 

quando mediada pelo trabalho voluntário. Para isso, utilizamos a Biografia Educativa como 

instrumento metodológico de escuta dos sujeitos envolvidos com o trabalho voluntário. 

No quarto capítulo, através da aplicação de Ciclos Reflexivos com quinze sujeitos 

participantes do Grupo Mãos à Obra, tornou-se possível buscar a produção de saber sobre si e 

sobre o outro, em contexto grupal. Para isso utilizamos os Ciclos Reflexivos, dispositivo 

grupal que nos auxilia a capturar os saberes grupais, pois, produzidos na experiência do 

trabalho voluntário do Grupo Mãos à Obra.   

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, que deram margem a novas 

expectativas de produção de saberes. 

 

1.3 BUSCANDO A VOZ DE UM CONTEXTO VIVO 

 

1.3.1  Vida e Pensamento de Bezerra de Menezes  

 

                            Fotografia 4 – Estátua do Dr. Bezerra de Menezes 

 

Fonte: Acervo da pesquisa de foto exposta no Museu Bezerra de Menezes, situado no Pólo Bezerra de Menezes. 



 

49 

O pensamento e a vida de Bezerra de Menezes é chamado pelos partícipes do 

Grupo Mãos à Obra em seus padrões de conhecimento – um conhecimento que é sabedoria e 

caridade – o amor em ação. Nesse sentido é que os participantes do Grupo Mãos à Obra 

trazem Bezerra de Menezes como o homem público que se pronunciou e viveu os dilemas de 

seu tempo, sendo sua vida e obra deixadas como referência que os sujeitos que vivenciam o 

Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, de Jaguaretama, vão buscar, em alguma 

medida, para servir de guia aos que ali fazem o trabalho voluntário em pauta. 

 
Todos nós somos hoje resultado de tudo que aprendemos. E hoje, tudo que 

manifestamos de conhecimento e de sabedoria estamos fazendo isso tendo como 

base os ombros de quem já nos antecederam. Quando citamos Bezerra de Menezes, 

por exemplo, nós temos que ter muita consciência, ao buscar em sua figura um 

exemplo de ser humano e Espírito que cumpriu a sua tarefa, e que nos serve de 

exemplo na atuação, por exemplo, nesse plano físico, na nossa reencarnação 

presente. (Sergio Pinto, participante do Grupo Mãos à Obra)  

 

Para trazermos um Bezerra de Menezes que é referência, buscamos, como um 

contador de histórias, tecer um caminho histórico, que se inicia com o seu nascimento, na 

antiga Freguesia do Riacho do Sangue – hoje município de nome Jaguaretama. Nasceu, pois, 

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em 29 de agosto de 1831, sendo o quarto filho do 

casal Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana de Jesus Maria. 

    Em 1838, aos sete anos, começou a estudar na escola pública da Vila do Frade 

(adjacente ao Riacho do Sangue) onde, em dez meses, aprendeu os princípios da educação 

elementar. Desde pequeno, demonstrou que seu caráter tinha como linha de conduta o respeito 

e o cuidado com o próximo – e seus biógrafos descrevem aspectos dessa natureza (KLEIN 

FILHO, 2000; ABREU, 1991). Ainda na escola da Vila do Frade – um dos nomes do atual 

município de Jaguaretama - certa feita, seu professor, por motivos maiores, necessitou 

ausentar-se, de modo que Bezerra, que contava apenas onze anos, substituiu seu mestre nas 

aulas de latim, para que seus colegas de classe não se atrasassem na matéria (KLEIN FILHO, 

2000; ACQUARONE, 2004). 

Como consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, em 1842, 

sua família mudou-se para a antiga Vila de Maioridade (Serra do Martins), no Rio Grande do 

Norte, onde ele, então com onze anos de idade, começou a estudar latim. Inteligente e muito 

aplicado aos estudos, substituía o professor em classe quando este não comparecia, de modo a 

ajudar seus colegas nas tarefas escolares. Seu romance intitulado Evangelho do Futuro, que 

Bezerra escreveu de 1905 a 1910, sob a forma de folhetim, no periódico Reformador, evoca 

novamente o cenário da serra dos Martins, no Rio Grande Norte, onde ele vivera com sua 

família. Este romance narra a saga de um sertanejo na serra dos Martins, embora esta obra 
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ficcional traga outros cenários, como Rio de Janeiro e Nova Iorque. Narrando o aprendizado 

espiritual de Raimundo, o sertanejo, este romance toma como parte do seu cenário elementos 

significativos na história do Brasil, como a escravidão do negro em nosso país. 

Em 1846, Bezerra de Menezes retornou ao Ceará, fixando residência na capital, 

Fortaleza, onde concluiu os estudos preparatórios para Medicina, no Liceu do Ceará. 

Conforme assevera Abreu (1991), em 1851, ano de falecimento de seu pai, Bezerra de 

Menezes mudou-se para o Rio de Janeiro e começou a estudar Medicina na Faculdade do Rio 

de Janeiro. Em novembro do ano seguinte, ingressou como praticante interno no hospital da 

Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro. Para prover os seus estudos, dava aulas 

particulares de filosofia e matemática, em um esforço de inclusão que era raro, no curso de 

Medicina, mais elitizado que agora. Obteve a graduação em 1856, com a defesa da tese: 

"Diagnóstico do cancro". Nesse mesmo ano, foi nomeado assistente do professor Dr.Manuel 

Feliciano Pereira Carvalho, então Cirurgião-mor do Corpo de Saúde do Exército Imperial 

Brasileiro, com o cargo de Cirurgião-tenente. 

 Em 1º de junho de 1857, tomou posse como membro titular da Academia 

Imperial de Medicina, com a dissertação "Algumas considerações sobre o cancro, encarado 

pelo lado do seu tratamento". Em 1858, candidatou-se a uma vaga de professor substituto da 

Secção de Cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 6 de Novembro, casou-

se com Maria Cândida de Lacerda, que viria a falecer de mal súbito em março de 1863, 

deixando-lhe um casal de filhos (um com três e outro com um ano de idade). Por esse tempo 

também exerceu, no período de 1859 a 1861, a função de redator dos Anais Brasilienses de 

Medicina, periódico da Academia Imperial de Medicina. 

Consta, em Soares (2003), que certa feita uma senhora, com sua filha pequena 

doente, recorreu ao Dr. Bezerra, como era chamado, e ele as atendeu, diligentemente. Ao 

término da consulta, a mãe se desculpou por não ter como pagar-lhe, e muito menos dispor do 

dinheiro para comprar o remédio receitado. Foi quando Dr. Bezerra, compadecido da situação 

de penúria em que se encontrava aquela senhora, retirou do dedo seu anel de formatura, único 

bem de valor que possuía no momento, e deu para ela comprar os remédios de que sua filha 

necessitava. Esta e outras histórias fazem parte da biografia e também da cultura que se criou 

em torno do homem que foi Bezerra de Menezes e que, por seu intenso amor e dedicação, 

tornou-se conhecido como o “Médico dos Pobres”. 

Este aspecto de médico que vivia a compaixão de modo incomum é ressaltado 

pelos sujeitos do Grupo Mãos à Obra, senão vejamos: 
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Primeiramente como médico, posteriormente como líder politico, ou conjuntamente 

ao mesmo tempo fazendo tudo isso; mas num determinado momento de sua vida ele 

se descobriu uma missão dentro da divulgação da Doutrina Espírita e se tornou um 

grande baluarte da propagação do Espiritismo no Brasil e um dos principais 

influenciadores da existência da Federação Espírita Brasileira. Não foi à toa que ele 

mereceu este título de Médico dos Pobres, ou seja, ele utilizou as horas de sua vida 

praticando uma caridade através daquilo que ele aprendeu como ofício. Além do 

caráter humano da personalidade de Bezerra, ele viveu seu oficio como meio de 

servir às pessoas necessitadas. Ele já estava preparado espiritualmente para realizar 

esse trabalho de divulgação do Espiritismo, principalmente pelo exemplo da 

caridade. Bezerra serve de referência para mim e as pessoas que desenvolvem o 

trabalho voluntariado. (Sergio Pinto, partícipe do Grupo Mãos à Obra) 

 

Em 1865, Bezerra de Menezes se casou novamente, com Cândida Augusta de 

Lacerda Machado, irmã por parte de mãe de sua primeira esposa, e que cuidava de seus filhos 

até então. Com ela, teve mais sete filhos, tendo vivido experiências diversas, que visavam 

impactos econômicos e políticos em seu tempo. Assim é que Acquarone (2004) afirma que 

Bezerra de Menezes foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos, 

tendo sido também um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundada em 

outubro de 1873 por Barão de Drummon, para empreender a urbanização do bairro de Vila 

Isabel, amplo cinturão de grupos de baixa renda que certamente o levou mais adiante, em 

1875, a aceitar o cargo de presidente da Companhia Ferro-Carril de São Cristóvão. Vejamos 

como Noel Rosa nos fala de Vila Isabel: 

 

Quem nasce lá na Vila 

Nem sequer vacila 

Ao abraçar o samba 

Que faz dançar os galhos 

Do arvoresdo 

E faz a lua nascar mais cedo  

Lá em Vila Isabel 

Quem é bacharel  

Não tem medo de bamba 

São Paulo dá café, Minas dá leite. 

Mas a Vila Isabel dá samba.  

A Vila tem um feitiço  

Sem farofa, sem vela, sem vintém 

Que nos faz bem 

Tendo um nome de princesa 

Transformou o samba em feitiço decente 

Que prende a gente. 

(NOEL ROSA) 
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Bezerra de Menezes, nesse convívio com as populações de baixa renda, concebeu 

que atuar na política lhe daria maior possibilidade de inserção e intervenção social na direção 

das transformações que ele qualificava como mais humanitárias, daí sua militância na causa 

abolicionista, que caracterizou sua ação política, bem como sua ação junto a serviços que 

poderiam significar inclusão social, como os trabalhos voltados à Vila Isabel. Desse modo é 

que em 1861 foi eleito vereador pelo partido liberal, mas teve sua eleição impugnada pelo 

presidente da Câmara Municipal, Roberto Jorge Haddock Lobo, do Partido Conservador, sob 

a alegação de Bezerra de Menezes ser médico militar. Para apoiar o partido, que necessitava 

dele para obter a maioria na Câmara, decidiu requerer exoneração do Corpo de Saúde, em 

março de 1861. Foi reeleito, então, vereador da Câmara Municipal para outros dois mandatos 

(período de 1864 a 1868 e de 1873 a 1877), ocupando várias vezes as funções de presidente 

interino da Câmara, efetivando-se em julho de 1878, cargo que corresponderia atualmente ao 

de Prefeito (WANTUIL, 1990; KLEIN FILHO, 2000; ACQUARONE, 2004).  

Em 1866, pois, Bezerra de Menezes foi eleito deputado Provincial pelo Rio de 

Janeiro em 1866. Empossado em 1867, a Câmara dos Deputados foi dissolvida no ano 

seguinte (1868), devido à ascensão do Partido Conservador. Foi reeleito deputado geral pela 

Província do Rio de Janeiro no período de 1877 a 1885, ano em que encerrou a sua carreira 

política. Neste período acumulou o exercício da presidência da Câmara e do Poder Executivo 

Municipal (ABREU, 1991; KLEIN FILHO, 2000; ACQUARONE, 2004). 

Em sua atuação como deputado, destacam-se algumas iniciativas pioneiras, como 

o projeto de lei que regulamentava o trabalho doméstico, e que concedia a essa categoria 

inclusive o aviso prévio de trinta dias; a ação de denúncia reiterada contra os perigos da 

poluição - que já naquela época afetava a população do Rio de Janeiro, promovendo 

providências para combatê-la. É desse âmbito sua ação, a partir de 1882, como membro das 

Comissões de Obras Públicas, Redação e Orçamento. 

A ação política efetiva não descurava da reflexividade que Bezerra de Menezes 

sempre nutriu em sua vida. Dessa forma, durante a campanha abolicionista, publicou em 1869 

o ensaio "A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano 

para a Nação", onde não só defendeu a liberdade aos escravos, mas também a inserção e 

adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. VIOLA (2009) apresenta a 

citação de Bezerra na referida obra, onde ele critica a Constituição do Imperio, que garantia o 

direito de propriedade ao senhor de escravos - considerado coisa em face de seu senhor, como 

se pode ver:  
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Fundo, no seio da sociedade brasileira, têm penetrado as raízes malditas do cancro 

da escravidão. Legado funesto de tempos barbarescos, em que o próprio Aristóteles 

punha a filosofia a seu serviço e os sábios Brahmanes faziam o céu intervir em sua 

confirmação, essa lepra social tem resistido a todas as revoluções salutares que 

reconstruirão o mundo segundo a lei do Cristo e segundo os princípios de 1789.(...) 

O Escravo entre nós – e onde quer que exista – é considerado não como pessoa, 

mas como coisa. Para quem o possui, ele é mais que uma propriedade, bens de 

fortuna, dos quais se procura tirar todo o proveito, todo o lucro possível! (VIOLA 

2009, p.45, grifo nosso). 

 

Analisando Bezerra a escravidão, então, nesta obra propõe uma visão ético-moral 

e metafísica baseada no pensamento espírita, capaz de se contrapor à escravatura.  

Como observa Pollak (1992, p.203), ao falar dos elementos da memória social - 

acontecimentos, personagens e lugares - o ato de memorizar está ligado a uma cultura e a um 

tempo histórico. Nesse sentido, Bezerra de Menezes trazia de memória o que conhecera da 

seca no Ceará, filho de Jaguaretama que era, portanto, menino do interior e conhecedor da 

vida sertaneja. Desse modo aliava sua memória individual à memória social que constituía a 

cultura cearense. Como observava Halbwachs (1990, p.51): “Se a memória coletiva tira sua 

força e sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são 

indivíduos que se lembram, enquanto membros de um grupo”.  

Bezerra de Menezes partia dessa profunda inserção em seu tempo, de seu 

conhecimento espaço-temporal datado, situado, historicizado, para uma análise da 

problemática das secas no Ceará, aonde expôs os problemas de sua região natal no ensaio 

intitulado "Breves considerações sobre as secas do Norte", publicado em primeria edição em 

1877.  

É desse período, ainda, a publicação de Bezerra de Menezes (1987), intitulada 

“Uma Carta de Bezerra de Menezes”, datada de 1886, escrita ao seu irmão, que mostra sua 

compreensão do espiritismo, no mesmo ano em que no salão da Guarda Velha o Médico dos 

Pobres explicitava seu discurso de adesão à doutrina espírita e se confrontava com a rejeição 

familiar à sua opção. Vejamos em que termos Bezerra de Menezes escreve ao seu irmão 

cearense, na tentativa de fazê-lo acolher sua perspectiva transcendente como diversa da dele: 

 

 (...) A cada progresso, nossa alma tem a visão mais clara e mais distinta de Deus, 

aproxima-se do foco da atração celeste, que a arrasta para o bem, sem, contudo, 

obrigá-la. Mais a alma conhece à Deus, mais ama e se eleva para Ele, por ato 

completamente livre de sua vontade, sem que lhe seja possível decair. Numa 

ascensão progressiva porém, a alma não atinge o absoluto." (MENEZES, 1987, 

p.44) 

 

Uma elevação caracterizada pelo amor, pela progressividade e a perfectibilidade 

são características da visão espírita (DELANNE, 2001; DENIS, 2001) que mostra a ideia de 
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liberdade do sujeito humano no seio dessa ascensão progressiva a funcionar como instância de 

lei, sem, contudo, deixar de propor a liberdade, em que o ser escolhe seu percurso evolutivo.  

Dessa compreensão de um ser humano perfectível, em progressão homem-mundo, 

decorre a compreensão de Deus como justiça e misericórdia, mas com respeito ao trajeto 

escolhido por cada espírito que, assim, possui a reencarnação como forma de refazimento 

propiciadora à evolução do sujeito. A ideia de um Deus justo e misericordioso decorre dessa 

visão que não supõe a existência de condenações eternas. Veja-se: 

 

Deus é justiça e misericórdia conjunta e indistintamente. Há sempre um fundo de 

misericórdia nos atos de sua justiça e um fundo de justiça nos de sua misericórdia. 

Sem ofendê-lo, não se pode dizer que ele seja misericordioso sem justiça para uns e 

justo sem misericórdia para outros. (MENEZES, 1987, p.45) 

 

Por essa época, Bezerra foi autor de biografias sobre o Visconde do Uruguai e o 

Visconde de Caravelas, personalidades singulares do Império do Brasil. Foi redator de “A 

Reforma”, órgão liberal no Município Neutro, e, de 1869 a 1870, redator do jornal “Sentinela 

da Liberdade” (KLEIN FILHO, 2000, p.150). Desde esse período, sua pena não pára, tendo 

escrito obras como "A Casa Assombrada", "A Loucura sob Novo Prisma", "A Doutrina 

Espírita como Filosofia Teogônica", "Casamento e Mortalha", "Pérola Negra", "Lázaro, o 

Leproso", "Os Carneiros de Panúrgio", "História de um Sonho" e "Evangelho do Futuro" 

(KLEIN FILHO, 2000, p.158-161). Sua obra “A loucura sob novo prisma” revê o próprio 

paradigma da biomedicina, já que afirma: 

 
Levados pelo princípio, que julgam ser uma lei natural, de que toda perturbação do 

estado fisiológico do ser humano procede invariavelmente de uma lesão orgânica, os 

homens da ciência têm até hoje, como verdade incontroversa, que a alienação 

mental, conhecida pelo nome de - loucura -, é efeito de um estado patológico do 

cérebro, órgão do pensamento, para uns; glândula secretora do pensamento, para 

outros. Nem os primeiros, nem os segundos explicam sua maneira de compreender a 

ação do cérebro, quer em relação à função, em geral, quer em relação à sua 

perturbação, no caso da loucura. Neste ligeiro trabalho, proponho-me, além de mais, 

a preencher essa lacuna, demonstrando, com fatos de rigorosa observação:  

1°. que o pensamento é pura função da alma ou Espírito, e, portanto, que suas 

perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro, embora possam elas 

concorrer para o caso, pela razão de ser o cérebro instrumento das manifestações, 

dos produtos da  faculdade pensante. Efetivamente, mesmo quando a alma esteja no 

pleno exercício daquela faculdade, uma vez que o cérebro padeça de lesão orgânica 

que o torne instrumento incapaz da boa transmissão, dar-se-á o caso da loucura, 

como dar-se-á o da cegueira, quando o olho, instrumento davisão, sofrer lesão, que 

tolha a passagem do raio luminoso. (MENEZES, 1983, p.5) 

 

Adentrando esse universo teórico, desenvolve Bezerra de Menezes, em todo o 

livro supracitado, uma demonstração racional e experimental da existência da alma, partindo 

da reflexão sobre a existência de um princípio espiritual.   
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E continua Bezerra de Menezes, mostrando a interrelação mente e cérebro físico, 

para chegar a anunciar em que termos vai trabalhar neste livro a ideia espírita, que alija o 

conceito de pensamento como secreção do cérebro e a materialidade estrita do ser humano, 

senão vejamos: 

 
Este caso de lesão cerebral explica a loucura, a que chamarei científica - porque é a 

conhecida pela Ciência, mas eu demonstrarei:  

2°. que a loucura, perfeitamente caracterizada, pode-se dar - e dá-se, mesmo, em 

larga escala, sem a mínima lesão cerebral, o que prova que o cérebro não é órgão do 

pensamento, e, menos que tudo, seu gerador ou secretor; e prova mais que, assim 

como o mau estado do instrumento de transmissão determina o que chamamos 

alienaçãomental - embora em perfeito estado se ache a fonte do pensamento, assim, 

por igual, o mau estado desta determina a alienação, embora esteja são o 

instrumento da transmissão. Toda a questão se resume em provar-se, 

fundamentalmente, que há loucos cujo cérebro não apresenta lesão orgânica de 

qualidade alguma. Feito isto, fica perfeitamente claro que a loucura não é um caso 

patológico invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter: 

material e imaterial. (MENEZES, 1983, p.08) 

 

Prossegue Bezerra de Menezes, deslindando a relação do cérebro, instrumento 

material, com a alma, instrumento imaterial: 

 
A natureza imaterial do Espírito é incompatível com sua materialização, já o 

dissemos; logo, este fato de Dassier, como o de Crookes, prova que, além da alma e 

do corpo, isto é, do imaterial e do material, existe no homem um terceiro elemento: 

matéria semi-espiritual, se assim podemos dizer. Este elemento fluídico, repeti-lo-

emos à saciedade, inseparável do Espírito, pois o encontramos nos encarnados e 

desencarnados, é que se condensa, e toma a forma e as propriedades do corpo. A 

alma não pode transformar-se em corpo, e, pois, no caso vertente, e, principalmente, 

no que foi descrito por Crookes, a transformação foi certamente do perispírito, 

transformação, ou, antes, condensação. Estes casos provam, portanto, primo, que 

existe em nós um terceiro elemento fluídico, que nem é puro espírito, nem pura 

matéria; segundo, que este elemento acompanha a alma em todas as suas 

existências; terceiro, que, tendo as propriedades da matéria, embora no que hoje se 

chama o quarto estado, é que torna as condições e formas materiais nas 

manifestações dos Espíritos. 

 (MENEZES, 1983, p. 94-5) 

 

 

Elencando casos por ele estudados, o médico dos pobres realiza um estudo sério e 

corajoso desta consideração à loucura quando tem a sua causa no espírito e nas relações que 

ele tem com outros espíritos, quando então pode, mesmo, lesionar o corpo cerebral. Ao tratar 

o pensamento em seu princípio causal e em suas manifestações, aborda depois a relação do 

espírito enfermo com outros no plano mental e, por fim, ao estudar a loucura em sua feição de 

patologia, aprecia-lhe os sintomas, para propor diagnóstico e tratamento diferencial, no caso 

de considerar-se sua dimensão ético-moral na alma encarnada, em seu consórcio com outras, 

inclusive desencarnadas (MENEZES, 1983).  

O universo intelectual em que passou a viver como médico na capital do país e da 
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dimensão política de sua atuação levaram Bezerra de Menezes a considerar desafios sociais 

que ele respondeu com o pensamento espírita, como estamos a ver.  

Por outro lado, Acquarone (2004) afirma que Bezerra de Menezes era fluente em 

pelo menos três línguas: latim, espanhol e francês; além do português. Conheceu a Doutrina 

Espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa de “O Livro dos Espíritos” 

(em 1875), através de um exemplar que lhe foi oferecido pelo seu tradutor, o também médico 

Dr. Joaquim Carlos Travassos. Contribuiu para a sua adesão o contato com as "curas 

extraordinárias" obtidas pelo médium João Gonçalves do Nascimento (1844-1916), em 1882, 

que o impressionou pelo fato de uma pessoa sem conhecimentos acadêmicos discorrer sobre 

assuntos médicos com precisão, com o auxílio espiritual. Logo depois, no lançamento do 

periódico “O Reformador”, por Augusto Elias da Silva, em 1883, passou a colaborar com a 

redação de artigos doutrinários espíritas. 

Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, 

aos cinquenta e cinco anos e perante grande público (estimado, conforme os seus biógrafos, 

entre mil e quinhentas a duas mil pessoas), no salão de conferências da Guarda Velha, no Rio 

de Janeiro, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo, o que teve enorme repercussão no 

tempo. Causou, porém, reação de desaprovação por parte de seu irmão Manoel Soares 

Bezerra, devoto da igreja católica (ABREU, 1991) e que rompeu relações consigo por conta 

desse ato público. 

Conta Abreu (1991) que, no ano seguinte, a pedido da Comissão de Propaganda 

do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a 

Doutrina em “O Paiz”, periódico de maior circulação da época. Na seção intitulada 

"Spiritismo - Estudos Philosophicos", os artigos saíram regularmente aos domingos e no 

período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893, saíram artigos de Bezerra de Menezes 

assinados sob o pseudônimo "Max". 

Klein Filho (2000) apresenta que, em 1889, Bezerra foi reconhecido como sujeito 

fundamental para unir as diferentes visões que poderiam se tornar divisões entre as células 

básicas do movimento espírita, os centros espíritas, vindo a ser eleito presidente da Federação 

Espírita Brasileira (FEB). Nesse período, iniciou o estudo sistemático de "O Livro dos 

Espíritos" nas reuniões públicas das sextas-feiras, passando a redigir “o 

Reformador”. Organizou e presidiu um Congresso Espírita Nacional (Rio de Janeiro, 14 de 

abril), com a presença de trinta e quatro (34) delegações de instituições de diversos estados.  

Assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil, a 21 de abril e, a 22 

de dezembro de 1890, e oficiou junto ao então presidente da República, marechal Deodoro da 
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Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código 

Penal Brasileiro de 1890. Na mensagem intitulada “História da destruição da casa dos 

Benefícios”, narrada por Bezerra pela pena de Chico Xavier, referindo-se à perseguição da 

Casa do Caminho, nos tempos dos antigos cristãos, tem-se claro, segundo Martins (2004, 

p.31), o compromisso do Médico dos Pobres com a ideia de uma casa espírita como uma casa 

que deve se transformar em um grande alvo de vida fraterna, como ensinava Bezerra de 

Menezes e registrou-se:  

 
Através dos séculos esta casa é a ideia central do espírito do Médico dos Pobres, 

como encarnado ou desencarnado. Uma casa para hospedar, uma casa para socorrer, 

uma casa para elucidar, uma casa para educar, uma casa para curar, uma casa para 

evangelizar, uma casa para kardequizar, uma casa para amar, uma casa de Jesus.                                              

(MARTINS, 2004, p.31) 

 

Segundo Abreu (1991); de 1890 a 1891 foi vice-presidente da FEB (Federação 

Espírita Brasileira), na gestão de Francisco de Menezes Dias da Cruz, época em que traduziu 

o livro "Obras Póstumas", de Allan Kardec, publicado em 1892. Em fins de 1891, 

registravam-se fragilidades entre os espíritas ante os fortes ataques exteriores ao movimento. 

Bezerra de Menezes afastou-se por algum tempo, continuando a frequentar as reuniões do 

Grupo Ismael e a redação dos artigos semanais em "O Paíz", que encerrou ao final de 1893. 

Aprofundando-se as discórdias na instituição, o unificador do espiritismo foi convidado em 

1895 a reassumir a presidência da FEB, função que exerceu até à data de seu falecimento. 

Nesta gestão iniciou o estudo semanal de "O Evangelho segundo o Espiritismo", fundou a 

primeira livraria espírita no país e daí ocorreu a vinculação da instituição ao Grupo Ismael e à 

Assistência aos Necessitados. 

Acquarone (2004) assevera que o senador Quintino Bocayuva organizou uma 

comissão para angariar fundos e socorrer a família de Adolfo Bezerra de Menezes, após sua 

morte, que ficara, de certo modo, desamparada. No dia seguinte de sua morte, na primeira 

página de "O Paiz", foi lhe dedicado um longo necrológio, chamando-o de "eminente 

brasileiro". Recebeu ainda homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal pela 

conduta e pelos serviços dignos. 

De acordo com Klein Filho (2000), Bezerra de Menezes faleceu de um acidente 

vascular cerebral no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, onde morava desde a época 

em que cursou Medicina nesta cidade em que foi eleito vereador e deputado, onde 

desempenhou estes cargos políticos, que exerceu durante todos os mandatos com muita 

dignidade. Morreu pobre, pois atendia às pessoas que não podiam pagar pelo tratamento: ele 

se desfez de seus bens, inclusive, emblematicamente, doou seu anel de formatura, para ajudar 
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os mais necessitados. O Médico dos Pobres, em suas últimas semanas de vida era visitado por 

centenas de pessoas que agradeciam os auxílios recebidos, tendo deixado sua vida e obra 

também como referencial de desprendimento material, trabalho digno e altruísta, coerência na 

articulação teoria e prática espírita, como se pode ver no depoimento de Dantas, presidente da 

área de ação espírita na região geo-política que inclui o município de Jaguaretama: 

 

Bezerra de Menezes é o nosso referencial. O trabalho de caridade que ele fez serve 

de exemplo para a comunidade Espirita e não espirita no Brasil todo. Como Médico 

dos Pobres ajudava as crianças necessitadas e as pessoas carentes que não detinham 

condições de arcar financeiramente com um tratamento médico. A visão que 

trazemos dele é esta do homem que simboliza a caridade, o homem que não possui 

apego ao material. Ele se desprendia de tudo material com o intuito de servir o 

próximo. (André Luiz Dantas, Ex-Presidente da Área Regional Espírita de 

Jaguaretama). 

 

Depois da morte de Bezerra de Menezes, as histórias a respeito de sua ajuda aos 

mais necessitados continuaram a inspirar o imaginário de muitos que militam na prática da 

caridade através do trabalho voluntário e, mesmo, os contatos concretos de sua ajuda na 

intersecção entre planos vibratórios diversos, como se vai ver, convocam a reflexões. 

 

1.3.2 Em Pauta o Pólo de Divulgação Espírita de Bezerra de Menezes em Jaguaretama - 

Ceará 

 

Um pequeno oásis verdejante, banhado pelo Riacho das Pedras, perto do Riacho 

do Sangue, que inspira paz e harmonia, em meio à vegetação seca da caatinga, na maior parte 

do ano, em solo semidesértico de sol abrasador. Esta é a primeira imagem que se tem na 

chegada ao Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes – PODEBEM, situado na zona 

rural de Jaguaretama, a dez (10) km da sede do município, local onde nasceu Adolfo Bezerra 

de Menezes Cavalcanti, o Dr. Bezerra, Apóstolo da Brasilidade Espírita. 

Com o passar dos anos, o lugar exato de nascimento do Dr. Bezerra tornou-se 

desconhecido, sabendo-se apenas que nascera no Riacho do Sangue - um dos nomes que 

recebeu o lugar, até passar a se chamar, definitivamente, de Jaguaretama. 
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Fotografia 5– Ruinas da casa aonde nasceu Adolfo Bezerra de Menezes 

 

Fonte: KLEIN FILHO (2000) 

 

Nascimento (2009, p.2) afirma que: 

 

Em 1973, um jornalista que estava hospedado na Fazenda Santa Bárbara, hoje 

Assentamento Santa Bárbara II, em conversa com o Sr. Juarez Olímpio, dono da 

fazenda, é informado que naquelas terras nascera, há muito tempo, um espírito de 

luz. No dia seguinte, o jornalista resolveu ir conhecer o local, encontrando a ruína da 

casa onde Dr. Bezerra nascera, sendo assim, “redescoberto” o lugar. 

A notícia da descoberta chega ao Lar Fabiano de Cristo, instituição criada em 1960, 

sem fins lucrativos, que tem como finalidade maior manter as atualmente vinte e seis 

obras sociais do Lar Fabiano de Cristo, situadas em todo o país e que desenvolvem 

atividades de inclusão social e promoção humana, sendo esta última uma instituição 

nascida nas fileiras da Doutrina dos Espíritos. O Lar Fabiano de Cristo é mantido 

pela CAPEMI (Caixa de Pecúlio, Pensões e Montepio-Beneficente).  

 

Assevera Nascimento (2009, p.2, grifo nosso) que: 

 
A CAPEMI, através de orientação recebida da “espiritualidade”, aos seus 

fundadores, constrói um hospital e maternidade, na cidade de Jaguaretama-Ceará, o 

qual recebe o nome de Hospital Bezerra de Menezes, que, com o passar dos anos e 

com algumas limitações, continuam em funcionamento até a presente data. Com a 

finalidade de marcar o local de nascimento do ilustre filho da terra, a CAPEMI, 

também, ergue um monumento, no local exato das ruínas da casa onde morara o 

chamado “médico dos pobres”. 

 

A palavra Monumento, do latim monumentu, é uma obra ou construção que se 

destina a transmitir à posterioridade a memória de fato ou pessoa famosa, segundo o 
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Dicionário Aurélio. O monumento erguido pela CAPEMI evoca o desejo de que a figura do 

Dr. Bezerra seja guardada na lembrança de todos. Como ressalta Nora (1993) – a memória no 

monumento é um esforço do lembrar. 

 Assim é que passam os anos e o lugar, de difícil acesso, em meio à caatinga, 

rodeado apenas de arbustos, além de se encontrar em terra particular, colabora para que, 

mesmo com a edificação do monumento, permanecesse esquecido por aproximadamente vinte 

e dois anos. Klein Filho (2000) conta que: 

 

Ao lado do monumento, soluçando de júbilo, ouvimos a palavra fluente e vibrante 

do general Xavier inaugurando, em nome dos espíritas do Brasil agradecidos, o 

marco erguido à memória daquele que é o nosso amparo certo quando a tempestade 

ruge ameaçada em torno de nós – O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Allan Kardec 

Brasileiro. 

 

Sobre a história da fundação do Pólo de divulgação Espírita Bezerra de Meneses, 

lócus dessa pesquisa, Nascimento (2009, p.3) conta que:  

 
Em 1997, o Sr. Benvindo da Costa Melo, na época Presidente da Federação Espírita 

do Estado do Ceará (FEEC), convida para conhecer o lugar onde nascera o Dr. 

Bezerra, o Sr. Antônio Alfredo Monteiro, então Presidente do Grupo Espírita Paulo e 

Estevão (GEPE), instituição fundada há mais de cinquenta anos, tendo como local 

de origem a sede localizada na rua Pe. Antonino, n.452, bairro de Piedade, em 

Fortaleza, à qual, em todos estes anos de atividade profícua, tem atendido a diversas 

pessoas nos seus processos de reforma íntima, bem como no exercício de atividades 

humanitárias, usando como ferramentas o ESDE – Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita; o T.E. – Tratamento Espiritual; o GEM – Grupo de Estudos 

Mediúnicos; e o CAD – Centro de Atendimento à Desobsessão, com a efetiva 

participação de voluntário. Realiza também várias atividades de ação social com 

crianças, adolescentes e idosos.  

 

Há, como se observa, todo um universo de trabalhos voluntários de promoção 

humana (com acento também para a assistência social e formativa), distribuído em diversos 

locais do sertão. Dessa forma o Grupo Espírita Paulo e Estevão chega até ao município de 

Jaguaretama, no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes. Nascimento (2009, p.3) 

também cita que: 

 
O Sr. Benvindo, por ocasião da visita, junto com o Sr. Monteiro, busca entendimento 

com o proprietário das terras, Sr. Juarez Olímpio, onde se encontram as ruínas da 

casa do Dr. Bezerra, para comprar alguns  hectares de terra, objetivando reconstruir 

a casa do “Médico dos Pobres”, de modo a torná-la um museu. O fazendeiro, no 

entanto, não se mostra interessado na proposta e trata com certo desdém, tanto a 

visita de ambos, quanto sua proposta. 

O Sr. Monteiro, que se mantinha calado, apenas observando o diálogo entre o 

fazendeiro e o Sr. Benvindo, é indagado pelo fazendeiro Juarez sobre sua origem. É 

assim que descobrem terem nascido no mesmo local e serem de famílias conhecidas, 

fato este que muda radicalmente o tratamento até então dispensado aos dois 

visitantes. 
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Nascimento (2009, p.3) tratando sobre os valores do homem do campo, diz: 

 

O homem do sertão valoriza relações de compadrio, sistemas de parentesco 

familiares e de ajudas a pessoas da terra, acolhendo desenvolver valores da sua 

cultura, em sua tradição, e, quando identifica outro, pela origem sertaneja, não raro 

familiar, tece uma identidade e ajuda, mesmo não conhecendo efetivamente o outro. 

Assim, o acolhimento e a reciprocidade passaram a sustentar um diálogo precioso. 

E, por terem entrelaçadas origem e famílias conhecidas, o Sr. Juarez não aceitou a 

proposta de compra, pois não lhe interessava, mas mandou um trabalhador seu 

acompanhar os novos amigos e marcar, na extensão desejada, o contingente de terra 

que quisessem, pois a mesma seria doada à FEEC - Federação Espírita do Estado do 

Ceará.  

 

Tratando sobre a história do Polo, o Sr. Antônio Alfredo Monteiro, então na época 

Presidente do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) relata como foi à construção da casa de 

Bezerra de Menezes: 

 
O Sr. Benvindo me convidou: - Monteiro vamos lá para o local onde nasceu Adolfo 

Bezerra de Menezes! É na cidade de Jaguaretama e lá encontraremos um guia que 

nos irá conduzir ao exato local onde ele nasceu.  

Quando chegamos à cidade, procuramos com certa dificuldade o guia, e ao encontrá-

lo fomos conduzidos ao ambiente onde está hoje edificada a casa onde ele nascerá. 

Percebi que se tratava de um local bastante inóspito e desprovido de infraestrutura. 

No local só existia mato, e naquele momento ainda não havia entendido o sentido da 

nossa visita! Aí então resolvi perguntar se ele, Benvido, teria coragem de bancar 

financeiramente a construção da casa onde nascera Bezerra de Menezes e que seria 

Museu, como queríamos. 

 

E prossegue o narrador trazendo a histórica decisão da construção do Museu e sua 

efetivação:  
 

Benvindo, então, na época presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, 

aceitou! E então saímos do local e fomos atrás de contratar um pedreiro para a 

realização do serviço. Sentimos muita dificuldade de convencer o pedreiro a 

reconstruir uma casa totalmente localizada dentro do mato e que se encontrava 

distante dez quilomentros de Jaguaretama; contudo, conseguimos essa proeza! 

Vale salientar que o irmão Benvindo, através de sua clarividência, dizia que naquele 

mesmo local onde estávamos a reconstruir a casa, a espiritualidade o havia mostrado 

que no futuro seria lá edificado uma espécie de cidade, onde a doutrina Espirita iria 

servir de alicerce educativo para os moradores e trabalhadores espíritas que lá 

atuariam. De acordo com o Benvindo, essas pessoas seriam educadas através do 

pensamento espirita, e passariam a entender e a vivenciar a realidade considerando 

sempre o seu aspecto espiritual e tendo a moral cristã como fundamento de vida. 

 

No entanto, mesmo após ter conseguido o terreno, nestes encontros de singular 

grandeza, são apresentadas as dificuldades com a construção, comparecendo assim como 

desafio, como apresenta Nascimento (2009, p4):  

  
Por sua vez, não vendo possibilidades de realizar tal construção, o Sr. Monteiro 

anunciou dois motivos que caracterizavam a dificuldade desta edificação, no 

momento: as condições naturais do ambiente de caatinga e as condições financeiras 

que não existiam, mas mesmo assim, desenvolve o projeto e o entrega ao Sr. 

Benvindo, que permanece na certeza da concretização de sua visão espiritual. 

A intenção do Sr. Benvindo não era só de construir o museu dedicado ao “Médico 
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dos Pobres”, mas concretizar o que via através de uma complexa visão espiritual - 

uma verdadeira cidade que seria construída naquele lugar, com muitas famílias 

morando, muitas crianças, muito verde e pássaros. Benvindo tinha a certeza, então, 

que a cidade em breve seria construída, e por este motivo pensou ele que deveria 

logo comprar as terras e construir as casas. 

De modo que, enquanto presidente da FEEC (Federação Espírita do Estado do 

Ceará), o Sr. Benvindo reconstrói no mesmo lugar da antiga morada, um novo 

prédio, que passou a abrigar o Museu, em memória do Dr. Bezerra de Menezes.  

A inauguração se deu em 9 de março de 1997 e, desde aquele momento, iniciaram-se 

as visitas e se tornaram inumeráveis, sendo formadas por pessoas vindas de 

Fortaleza, da própria região e de outros Estados. 

 

Fotografia 6– Local de construção do Múseu Bezerra de Menezes 

 

Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo Estevão (GEPE) 

 

Veja-se como era mato, como afirma nossa informante Nascimento, em seu artigo 

intitulado “Redescobrindo o lugar no encontro dos estranhos: interação e sociabilidade”, 

trabalho inscrito e apresentado, com subsequente publicação no XI Simpósio Nacional da 

Associção Brasileira de História das Religiões”, ano 2009. De fato, tem-se aqui a mistura do 

imaginário com o fenômeno espírita de intuição, inspiração e premonição, que se pode dizer 

ter sido vivenciado pelo Sr. Benvindo Melo.  

E abaixo temos a foto histórica da construção do Museu, que se edificou no local 

onde teria nascido Bezerra de Menezes:  
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Fotografia 7–Múseu Bezerra de Menezes em construção  

 

Fonte: Filho (2000) 

 

Fotografia 8–Múseu Bezerra de Menezes na atualidade 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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Sobre o assunto da construção do Museu e do Pólo de Divulgação Espírita Adolfo 

Bezerra de Menezes, em Jaguaretama, o historiador e estudioso biógrafo do autor Luciano 

Klein Filho (2000) afirma que: 

 
Convém ressaltar que as reverências ao luminoso espírito Bezerra de Menezes não 

se limitaram ao museu que recebeu o seu nome. São extensivas ao Pólo de 

Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, criado na mesma localidade. Trata-se de 

um empreendimento federativo destinado a manter uma infraestrutura adequada para 

a realização de treinamento em diversas áreas, cursos, encontros, reuniões, 

seminários, retiros espirituais e, também, uma unidade de promoção social, de 

parceria com o Lar Fabiano de Cristo, visando a desenvolver vários programas de 

assistência social, inicialmente em benefício de cem famílias, cento e cinquenta 

adultos e trezentas crianças. (KLEIN FILHO, 2000, p.129) 

 

 

Temos, assim, como apresenta Nascimento (2009, p.4), uma interrelação entre o 

resgate histórico da casa de Bezerra de Menezes e a construção do Pólo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes, como se pode observar: 

 
Neste sentido, o “lugar redescoberto” abriga em si o desejo de pessoas ligadas à 

Doutrina dos Espíritos de que o exemplo de homem que foi o Dr. Bezerra e que 

nascera naquele lugar, pudesse concretizar uma utopia social – o da idealização de 

uma nova sociedade. 

Após a construção da casa do “Médico dos Pobres”, portanto, e decorridos quase 

três anos, dá-se início à construção do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes, com o auxílio financeiro do Lar Fabiano de Cristo (CAPEMI), da 

Federação Espírita do Estado do Ceará (FEEC), do Grupo Espírita Paulo e Estevão 

(GEPE) e de muitos espíritas que acreditaram na visão espiritual do Sr. Benvindo. 

 

Sobre a área física do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, Klein 

Filho (2000, p.130) afirma: 

 
Metade da área de vinte mil metros quadrados do Pólo de Divulgação Espírita 

Bezerra de Menezes foi doada pelo Sr. Juarez Queiroz Olímpio, em 31 de março de 

1976, ao Lar Fabiano de Cristo, conforme escritura de doação, daquela data, lavrada 

no cartório do 2º ofício de Jaguaretama. 

A outra metade da referida área foi doada também pelo Sr. Juarez Queiroz Olímpio à 

Federação Espírita do Estado do Ceará, em março do ano 1997. 

A parte do Lar Fabiano de Cristo já está arborizada devidamente, com rede 

hidráulica em pleno funcionamento. Nela ficam situados o museu, os banheiros 

públicos para uso dos visitantes, o reservatório de água de cinquenta mil litros e o 

monumento erigido pelo Lar Fabiano de Cristo (...). 

 

O Sr. Antonio Alfredo Monteiro, um dos fundadores do Pólo, em sua entrevista 

feita por mim, para esta pesquisa (2016), nos traz, também, a história da construção da 

primeira escola como base na matriz educacional Espírita, localizada no sertão do Ceará: 

No ano de 2001, o GEPE, através da ajuda financeira dos seus trabalhadores 

voluntários Espíritas, e com o apoio da CAPEMI, consegue construir no Pólo de 

Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, a Escola Fabiano de Cristo, e assim se 

inicia um grandioso trabalho de educação com base nos ensinamentos Espíritas. 
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Veja-se abaixo o registro histórico da escola Fabiano de Cristo localizada no 

PODEBEM, por meio das imagens colhidas pelo acervo do Grupo espírita Paulo e Estevão 

(GEPE): 

 
Fotografia 9– Construção da Escola Fabiano de Cristo  

 
Acervo do Grupo Espírita Paulo Estevão (GEPE) 

 

Fotografia 10– Vista frontal da Escola Fabiano de Cristo  

 
Acervo do Grupo Espírita Paulo Estevão (GEPE) 
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A alteridade como uma concepção que parte do pressuposto básico de que todo o 

homem social interage e interdepende do outro; e que essa relação pode ser humanizada, serve 

de base para se pensar o Grupo Mãos à Obra, em sua relação com Pólo e assentados. É nessa 

intenção que pode ser compreendido, também, o trabalho voluntário como o pano de fundo no 

processo educativo espírita que se faz neste grupo. 

A afirmação da cidadania, que era vivida nas ações do trabalho voluntário do 

Grupo Mãos à Obra tivera um momento importante quando da construção da escola que foi 

erguida no Pólo:  

 
A espacialidade social, de forma implícita e sentida, que se verifica na interação 

Pólo-assentado, passa a ser mediada também pelo trabalho de construção da Escola 

Fabiano de Cristo e que viria a desempenhar, como função maior, o processo 

educativo das crianças e jovens do assentamento, que tentavam ir configurando nova 

realidade social, na qual elos se criavam, interligando uma complexa teia sócio-

espacial. (Diário de Campo). 

 

      Com relação ao papel educativo da Escola Fabiano de Cristo, o Sr. Monteiro 

declara no Jornal do GEPE (2016, p.8) que:  

 
Inicialmente, a escola conseguia atender cerca de quatrocentas (400) crianças e 

adolescentes, fornecendo-os o ensino fundamental através de uma parceria com a 

Prefeitura Municipal de Jaguaretama, mas também as fornecendo a base da moral 

cristã através do trabalho de evangelização à luz do pensamento espírita. 

Sob a administração do Lar Fabiano de Cristo e do GEPE, sucessivamente, a 

estrutura física do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes foi aprimorada e 

ampliada, com arruamentos, pavimentação, calçamento, alojamentos para os 

visitantes, auditório, casas para funcionários, cozinha, arborização e o Centro 

Espírita Benvindo Melo. 

 O passo inicial das ações educacionais espíritas desenvolvidas no Pólo foi a 

implantação da evangelização infanto-juvenil, que teve início em um assentamento 

chamado Santa Barbara II. Aos poucos, com assídua presença de trababalhadores 

Espíritas do GEPE e do Movimento Espírita do Estado do Ceará, o trabalho de 

evangelização foi estentido para outros assentamentos mais distantes. 

 

Conforme o relato do trabalhador do movimento espírita de Jaguaretama percebe-

se a importância que o trabalho de evangelização infanto-juvenil possui para a região: 

 
Hoje em dia, cerca de seiscentas (600) crianças, das diversas vilas de assentados, ao 

redor do Pólo, são beneficiadas pela evangelhização infanto-juvenil que é 

semanalmente realizada nos cinco centros espíritas fundados pelo Pólo de 

Divulgação Espírita Bezerra de Menezes (PODEBEM). Trata-se de uma ação 

permanente de esforço e dedicação, que é desenvolvida por trabalhadores 

voluntários espíritas, que buscam seguir o exemplo de caridade deixado por Bezerra 

de Menezes, e assim contribuir através dos Ensinamentos Espíritas, com a educação 

espiritual dos assentados que habitam a esta região de extrema pobreza. (André Luiz 

Dantas, Ex-Presidente da Área Regional Espírita de Jaguaretama). 

 

A imagem abaixo mostra um texto eloquente: uma das rodas de educação espírita, 

que funcionam no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, de Jaguaretama: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concep%C3%A7%C3%A3o
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Fotografia 11 – Evangelização Infantil no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa.  

 

Além do trabalho evangelizador, desenvolvido por grande número de 

trabalhadores voluntários espíritas que chegam sempre no Pólo; existe uma diversidade de 

ações educacionais que lá são desenvolvidas. Dentre essas atividades podemos citar a 

formação de trabalhadores espíritas através de cursos doutrinários sobre o ESDE- Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita; cursos destinados à formação de médiuns, cursos de 

dirigentes de grupo de estudo de evangelização ou educação espírita e outros específicos, para 

atender a alguma necessidade emergente. 

Segundo a entrevista com a atual coordenadora do Pólo de Divulgação Espírita 

Bezerra de Menezes (PODEBEM): 

 
O Pólo, ao longo de sua história, vem promovendo outras atividades educacionais, 

tais como a educação profissional, através de diversos cursos de profissionalização. 

Alem da promoção humana, que é fruto do trabalho de voluntários que se voltam 

para executar tais cursos; o Pólo também mantém cursos profissionalizantes, através 

de convênios com o Governo do Estado do Ceará e com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC. Tais ações educacionais são voltadas não 

apenas a suprir as necessidades do homem do campo, mas também objetivam 

fornecer aos assentados condições dignas formativas que lhes permitam buscar 

alternativas de sobrevivência e de crescimento perante o mercado de trabalho 

competitivo. (Cristiane, atual coordenadora do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra 

de Menezes-PODEBEM) 

 

As imagens a seguir mostram os cursos de capacitação realizados no PODEBEM 

através de convênios com entidades públicas e privadas: 
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Fotografia 12 – Curso de Aproveitamento de Alimentos 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Fotografia 13 – Curso de carpintaria ministrado no Pólo  

 
Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 
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O Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes (PODEBEM) também 

proporciona, pois, aos moradores dos assentamentos do seu entorno, atividades artísticas e 

culturais. Vimos, acima, um dos cursos ministrados neste tempo - o curso de carpintaria, que 

foi realizado junto aos assentados. Ações de formação, com apresentações artísticas de teatro, 

dança e música são vividas e intensificadas durante a data comemorativa do aniversário do Dr. 

Adolfo Bezerra de Menezes, como também na data Comemorátiva do Natal; nestes dias, os 

jovens assentados atuam em conjunto com os trabalhadores voluntários do Grupo Mãos à 

Obra. Os sujeitos assentados, contudo, é que são sujeitos dessas iniciativas, que falam da 

memória identitária do lugar.    

Sobre a origem da festa em homenagem ao aniversário de Bezerra de Menezes, 

Nascimento (2009, p. 09) conta, não sem trazer a paisagem das lutas do lugar: 

 
A primeira festa, em comemoração ao aniversário de nascimento do Dr. Bezerra de 

Menezes, aconteceu em agosto de 2005. Sua singularidade reside no fato de a 

organização ter como centralidade os assentados. Foi uma festa feita por eles e para 

eles, porque, neste ano, a seca na região castigou por demais os assentados, em 

especial os do Núcleo Barragem, que viram a barragem Santa Bárbara romper e as 

águas levarem todo o equipamento de irrigação, junto com a plantação. 

 

Com relação à dinâmica da festa de aniversário do Médico dos Pobres, 

Nascimento (2009, p.10) narra que: 

 
A Festa inicia-se com a apresentação de uma peça teatral, encenada, escrita e 

dirigida pelos agricultores. A peça falava do homem que tinha sido o Dr. Bezerra. 

Aconteceram algumas outras apresentações artísticas, que envolveram toda a platéia. 

À medida que o tempo passava e as apresentações aconteciam, mais pessoas da 

comunidade chegavam e se envolviam com o clima, que é quebrado, apenas, quando 

adentram no recinto o Prefeito do Município de Jaguaretama e sua comitiva, que 

tomam seus lugares junto aos assentados para participar da festa que comemora o 

aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, filho ilustre da cidade, e coincidentemente a 

data do nascimento do “Médico dos Pobres” é a mesma do aniversário do Município 

de Jaguaretama, ou seja, 29 de agosto. Ao começar a apresentação mais esperada da 

noite, todos se movimentam, principalmente a meninada, pois é hora do Boi dos 

Mascarados, que chega e contagia a todos com a ‘Dança da Banana’. Em seguida, 

acontece a apresentação de dois repentistas da região, que fazem uma homenagem 

ao Dr. Bezerra e engrandecem, por palavras, o apoio do Pólo à comunidade. 

 

Segundo Nascimento (2009), participam da festa uma média de cento e cinquenta 

(150) pessoas, entre adultos, jovens e crianças e no final do festejo, todos compartilham de 

um jantar preparado por senhoras da comunidade.  

 
Observamos que os assentados e espíritas vindos de Fortaleza sentam-se juntos, a 

cada expressão cultural, interagindo. Divertem-se, jantam e participa da festa, 

demonstrando a sociabilidade desenvolvida ao longo dos anos, capaz de envolver os 

assentamentos diversos do ambiente em um movimento identitário coletivo. (Diário 

de Campo) 
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É sabido que a socialização nos impõe regras de conduta social, que possuem 

certo caráter coercitivo e apresentam-se, em dado momento, como divisor de estratos sociais, 

ou melhor, como conteúdo discriminatório. A sociabilidade manifesta-se como propiciadora 

de novas possibilidades de interação mais igualitárias, sem, contudo, deixar de nos mostrar 

contradições que não nos fazem desprender dos atores sociais locais e das realidades de 

dificuldades que vivem. A cultura, portanto, se apresenta, também, como mecanismo de 

inclusão social sem, contudo, desconsiderar de todo a existência dos conflitos da 

estratificação de classes que comparecem na convivência social. 

Abaixo apresentações realizadas pelas crianças que participam da evangelização 

infantil no pólo. 

             

Fotografia 14 – Apresentação teatral das crianças da Evangelização Infantil 

 

Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 
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Fotografia 15 – Apresentação musical da Evangelização Infantil do Polo 

 

                                                        Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 

 

Fotografia 16 – Encerramento da festa de aniversário do Dr. Bezerra de Menezes 

 
Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 

 

Ainda é o Sr. Antonio Alfredo Monteiro que, em sua entrevista, tambem afirma: 

O Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes recebe também a presença 

periódica de médicos de várias especialidades que prestam trabalho em grupos 

voluntários, através de consultas e fornecimento gratuito de medicamentos. 

Os trabalhadores voluntários do Grupo Mãos a Obra, buscando despertar as 
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consciências sobre o dever de solidariedade; distribuem cerca de 900 cestas básicas 

para as famílias carentes das áreas de assentamento.  

Trazemos, a seguir, o resgate histórico destes momentos, que marcam situações 

chaves, emblemáticas, mesmo, de certo aspecto do trabalho feito no Pólo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes, que ainda mobilizam, ano a ano, desde 2001 até hoje (2016), os 

trabalhadores espíritas que se vinculam ao Grupo Mãos à Obra:  

 

Vejamos o texto imagético que assinala a memória histórica: 

           

Fotografia 17 – Consulta Médica gratuita no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes. 

 

Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 

 

 

É mister observar no texto das imagens, que estes médicos eram partícipes do 

Grupo Espírita Paulo e Estevão, de Fortaleza. Todos engajados nesta ação voluntária, e 

influenciados pelo ideário espírita da caridade; buscavam juntos ajudar e acolher o povo 

carente dos assentamentos do entorno do Pólo.  

Veja-se: ao lado de veteranos, na medicina, jovens a vivenciar o trabalho 

voluntário nas práticas sociais médicas, como observado na foto a seguir: 

 

 

 



 

73 

Fotografia 18– Atendimento médico voluntáriado no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes 

 

Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 

   

A série de atos coletivos que vimos de sublinhar, nos mostra que se sabia como 

se deveria ir passo a passo convocando sujeitos no lugar a operações de transformação mais 

profundas, nas suas vidas, de modo a refletir sobre a educação no campo como um espaço 

projetivo de projetos de futuro que tratem da produção da vida coletiva. 

 

Observava, através das ações desenvolvidas pelo Grupo Mãos à Obra, que o grande 

objetivo não seria este acolhimento da emergencia da fome, sobretudo em períodos 

de seca severos. Entendia que o papel do grupo seria fomentar a atuação das pessoas 

dali, dos assentamentos, nas próprias ações que deveriam motivar o despertar das 

suas potencialidades. 

Pensava eu, que o trabalho voluntário, deve cumprir esta atuação de emergência, 

sem descuidar de ações mais continuadas e formativas. Nunca achei, porém, que 

comprotar ações emergenciais, como doação e cestas básicas em períodos de seca e 

fome, fossem assistencialismo. Sempre achei que a ação da caridade ela possui uma 

dimensão muito além do ato material de doar. Estimula aqueles envolvidos a 

perceberem uma dimensão maior que nos falta atender para auxiliar o beneficiado e, 

também, a nós mesmos como pensadores da atitude que se quer solidários. (Diário 

de Campo)     

 

Vejamos tambem à doação de seiscentas cestas básicas que são doadas nos 

períodos de seca no lugar – como até hoje se faz: 
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Fotografia 19 – Distribuição de cestas básicas  

 

Fonte: Acervo do Grupo Espírita Paulo e Estevão (GEPE) 

 

Tratando sobre a história dos assentamentos que surgiram próximos ao Pólo de 

Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, locais esses onde os moradores são beneficiados 

pelo trabalho voluntário que é desenvolvido no Pólo de Divulgação Espirita Bezerra de 

Menezes, Nascimento (2009, p.4) assevera que:  

 
O Projeto de Assentamento Santa Bárbara II tem como ponto inicial a tomada de 

responsabilidade, por parte do INCRA, de adquirir imóveis com a finalidade de 

reassentar algumas famílias, atingidas pelo processo de construção do Açude 

Castanhão, e outras famílias, que se encontravam há mais de um ano em luta pelo 

direito à terra. 

Em dezembro de 1998, com a autorização da superintendência do INCRA, um 

pequeno grupo de cinquenta famílias, previamente selecionadas pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, adentra-se às terras do Sr. Juarez Olímpio, que estavam em 

processo final de desapropriação. A criação oficial do PA ocorreu em janeiro de 1999 

e o grupo dos cinquenta assumiu a responsabilidade pela seleção das cento e setenta 

e oito (178) famílias que comporiam os três núcleos (Núcleo Alegre, Núcleo 

Campina e Núcleo Barragem) do Assentamento da fazenda, acrescido do indicativo 

II, por já existir no Ceará, no Município de Caucaia, outro Santa Bárbara II, sendo 

que oitenta vagas seriam reservadas para os atingidos do Castanhão. 

O nome do Projeto de Assentamento permaneceu com o mesmo nome de Santa 

Bárbara. O Núcleo Barragem recebeu este nome por se localizar junto à barragem 

construída pelo antigo proprietário da fazenda; e logo recebeu cinquenta famílias, 

vindas de Jaguaretama, Banabuiú, Solonópoles e outras localidades. 

 

Adentrando mais a reflexão sobre os assentados, vemos a estudiosa 
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(NASCIMENTO, 2009, p.04) ampliar nosso olhar sobre os fatos aqui expostos:  

 

Dentre as famílias que compõem os assentamentos, algumas têm a agricultura como 

atividade de origem, mas são trabalhadores que tiveram uma existência pautada, até 

aquele momento, no trabalho em terra que não lhes pertencia, sob o regime de 

arrendamento, ou como empregado. Algumas dessas famílias já moraram em outros 

estados brasileiros, como por exemplo, São Paulo, e retornaram ao lugar de origem 

após o assentamento ter sido efetivado como política pública. 

O assentamento Santa Bárbara II, por sua vez, situa-se no Município de 

Jaguaretama, no sertão do Ceará, sendo área natural de caatinga, caracterizada por 

baixos índices de chuva, temperatura média de 25ºC e 29ºC e solo arenoso, 

pedregoso. 

A beleza do projeto fica no papel por mais de um ano, período em que as famílias se 

veem praticamente abandonadas pelo poder público, sem condição de suprir suas 

necessidades básicas do coletivo que então se alojara buscando sua utopia.  

Após este período – cerca de um ano -, é liberado o Crédito de Implantação, que se 

subdivide em três modalidades: Crédito Habitação, para construção das moradias; 

Crédito de Fomento, para início da plantação, e, por último, o Crédito Alimentação, 

que se destina a assegurar a alimentação, enquanto não é produzida efetivamente no 

assentamento. 

 

As reflexões vividas coletivamente, nos encontros do Grupo Mãos à Obra com as 

populações de assentados, certamente auxiliaram a dar dignidade à suas lutas e desejo de 

construir utopias, ainda que provisórias.  

As conquistas feitas até então, com a terra, não significam uma resolução 

completa dos desafios de sobrevivência dos assentamentos que foram fincados em 

Jaguaretama, mas desvelavam todo um mundo de novos direitos da parte de uma população 

que passa a se constituir um coletivo organizado. 

 
Mesmo com a liberação dos créditos, acima citados, as dificuldades permaneciam, 

pois nem todos conseguiam cultivar o roçado e o que se colhia, em muitos casos, 

não supria as necessidades das famílias; a distância entre o Núcleo e a sede do 

município de 10 km torna-se muito maior, quando têm que caminhar sob o sol 

causticante do sertão, em busca de trabalho; este, por sua vez, quando conseguem, é 

só um “bico”; o que não lhes garante o sustento durante longo período. 

Para além das dificuldades, que parecia se lhes colocar à margem dos direitos 

humanos, alguns acontecimentos colaboraram, no entanto, para que a esperança não 

se extinguisse, como por exemplo, junto aos assentados, o fato de a associação 

criada no Núcleo Santa Bárbara ser procurada pelo Movimento dos Atingidos por 

Barragem (MAB) - por obrigatoriedade do próprio INCRA, dada à impossibilidade 

de ordem administrativa de se tratar com cada indivíduo e, então, daí o esforço de 

vinculação a um coletivo maior – fez com que a esperança se fortalecesse, 

encontrando um parceiro na sustentação dos esforços coletivos destes assentados.  

É então que o Núcleo Santa Bárbara, através de crédito público, a fundo perdido, 

passa a conceber e viabilizar na prática, a criação de galinha; a seguir, criando outro 

projeto para trabalhar nas áreas de sequeiro e, por último, mediante um projeto 

maior que visava à disseminação da plantação de cajueiros para fins comerciais - 

este último projeto, infelizmente, até o presente momento, não tendo seu orçamento 

sido liberado para a efetivação da ação. (NASCIMENTO, 2009, p.04) 

 

Segundo Andrade (2002), citado por Nascimento (2009, p.4), o sentimento de 
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territorialidade, subjetivado pelas pessoas, provoca a consciência de solidariedade e 

participação. Estes sentimentos, podemos supor, foram instigados e despertados 

gradativamente nos assentados de forma inicialmente difusa, depois podendo estender seu 

efeito para ações coletivas concretas, solidárias, que reacendiam a profunda fé e esperança do 

sertanejo.  

Nesse sentido, Nascimento (2009) nos traz a informação que após o que foi 

considerado como ponto inicial, deu-se o momento da união em regime de mutirão para 

construção das moradias, que receberiam suas famílias, e assim foram consubstanciadas as 

junções dos esforços de todos, na modificação do espaço imaginado que se vai tornando 

concretude. O espaço, nesse sentido, é concreto e simbólico, lugar das relações dos atores 

sociais que tecem todo um campo de simbolizações sobre o que passa a ser vivido no local. 

Ao modificarem o espaço, no movimento necessário de transformação do 

ambiente natural, se estabelecem novos aspectos, que passam a fazer parte da comunidade, 

em sua dimensão cultural, política e espiritual. Forma-se um ambiente propício ao surgimento 

de uma sociabilidade nova para todos, que tem, inicialmente, como caráter gerador, a junção 

dos esforços para a consecução da morada de cada um, em um contexto de convivência 

coletivizada. 

No encontro da necessidade do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes 

de obtenção de mão-de-obra para construção das edificações, que comporiam o seu espaço, e 

também na necessidade dos assentados, em obter trabalho e renda, realiza-se a construção das 

áreas no espaço que agregaria em si um sentido de território, onde o sagrado se manifestaria 

também através da pessoa do Dr. Bezerra de Menezes. Um território que vinha sendo 

construído pela longa luta por terra, pelas lutas sociais também dos moradores de barragens, 

pela solidariedade vivida em grandes secas e mutirões, e que convocava agora, como se 

evidenciou nesta pesquisa, a dimensão espiritual para se fazer presente por meio da 

solidariedade – caridade -, que Bezerra de Menezes trazia, em sua força presente, não raro, na 

fenomenologia mediúnica do lugar.  

Veja-se um dos relatos colhidos nesta pesquisa, no assentamento Alegre:  

 
Meu nome é Maria do Socorro, tenho 87 anos, trabalhei mais de quarenta anos como 

parteira. 

Considero que a minha relação com Bezerra de Menezes é bastante antiga, pois 

lembro que quando meus avós contavam as histórias sobre o Riacho do Sangue. Eles 

sempre falavam que no passado existiu sobre essa terra uma sombra do mal, onde 

imperou a extrema violência manifestada aqui contra os indígenas. 

Aqui também, Deus, na sua sublime bondade fez com que Jaguaremata recebesse 

um raio de luz. Eles, meu povo antigo, e meus avós, diziam que esse Raio de Luz foi 

Adolpho Bezerra de Menezes, que aqui nasceu e que apartir daqui saiu a semear o 
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amor perante o próximo. 

Sempre que meus avós falavam dos feitos do Dr. Bezerra, ressaltavam ele como 

grande Espírita, um homem de bem, que manifestava na prática os ensinamentos de 

Jesus; e eu me comovia e ficava a imaginar a grandiosidade espiritual desse ser. 

(Socorro, Moradora do assentamento Santa Barbara) 

 

E a depoente, assentada de Alegre, lugar do entorno do Pólo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes, observa: 

 
Certa feita, ainda quando criança, fui levada ao hospital por meus pais, pois me 

encontrava gravemente acometida de uma infecção bacteriana. Meus pais estavam 

desesperando com meu estado de saúde.  

Durante a noite, quando me encontrava com muita febre, provocando muito, e com 

muito calafrio, um homem barbudo vestido de branco com um olhar muito sereno 

aproximou- se de mim e disse:  

- Minha filha, não tenha medo. Sou médico e estou aqui para lhe ajudar. Lembro-me 

que ele colocou a mão sobre a minha fronte e pediu que eu pensasse em Jesus. Senti 

naquele momento uma força me envolvendo e acabei dormindo. 

No outro dia, quando despertei, a febre e todos os sintomais da infecção haviam 

cessado. Tempos mais tarde, ao me deparar pela primeira vez com o retrato de 

Bezerrra de Menezes, descobri que aquele era o medico que havia visto e que havia 

me atendido, que ele na verdade era o médico dos pobres. (Socorro, Moradora do 

assentamento Santa Barbara) 

 

E continua narrando a mulher, com visível emoção:  

 
Outra situação que me aconteceu, que marca minha história junto a Bezerra de 

Menezes, foi quando uma senhora me chamou para fazer o parto de sua filha, e a 

moça encontrava-se numa situação de parto transverso.  

Quando de tardinha cheguei lá, levada pelo senhor Antonio Martins, ao entrar no 

quarto e observar a moça na posição de parto, observei a mãozinha da criança 

aparecendo entre as pernas da mãe; eu voltei para a sala e disse: 

- Antonio, essa mulher vai morrer!  

Ele disse: - Por quê?  

Eu disse: - Porque a criança está transversa e eu não posso fazer esse parto, que é 

cirurgico e nós não temos condições nem tempo hábil para levá-la para um hospital 

no Jaguaribe!  

Lembro-me que fiquei muito triste pela situação da moça, que gritava muito de dor!  

Naquele momento fui para fora da casa e olhando para o local onde ocorre o pôr do 

sol, local onde se encontra exatamente o monumento de homenagem a Bezerra de 

Menezes, fechei meus olhos e então fiz uma prece a Deus, pedindo a Ele que me 

iluminasse, pois o caso daquela mãe que estava sofrendo era gravíssimo. 

(Socorro, narradora que vive no assentamento) 

 

Após este momento de sintonia com o plano espiritual, que sucedeu à sua 

avaliação do caso, conta Socorro: 

  

Então, senti a presença de alguém atrás de mim, e vi que se tratava do Espírito do 

Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que colocou sua mão na minha costa, e me deu um 

empurrão dizendo: - Vá!  

Eu senti no ouvido a voz dele, e senti a sua mão me empurrando.   

Aí entrei na casa e disse para o Sr. Antonio: - Eu vou fazer o parto.   

Aí eu voltei e pedi uma mesa, água fervente, lençóis engomados, coloquei minhas 

luvas, peguei a mãozinha e a esterelizei com muita água e sabão, depois voltei a mão 

para dentro, procurei um dos pés da criança que saiu, depois o outro pé saiu, fiz a 

manobra, descoloquei um braçinho, depois o outro, depois a cabeçinha, e a criança 

saiu naturalmente, e a menina chorou. Olhei para todo mundo e disse: - Sei que esse 
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procedimento não fui eu que fiz! Foi Bezerra de Menezes. (Socorro, Moradora do 

assentamento Santa Barbara) 

 

O mundo das narrativas desses assentamentos é repleto de histórias dessa 

natureza, onde avulta a presença do Dr. Bezerra de Menezes. 

 
Os assentados se veem no contato com a ética espírita da valorização do outro, da 

educação com o outro, do respeito às diferenças, e buscam em suas práticas de 

valorização da vida uma leitura de si e do outro nesse sentido. Eu via, então, que se 

experimentavam em um contexto não dogmático. E era então que neste movimento 

exploratório de compreensão de si por meio da dimensão espiritual, os assentados 

estabeleciam uma socialização com tal sentido coletivo que, mesmo que 

incorporando as demandas coletivas econômicas e políticas, compraziam-se no 

estabelecimento de laços fraternos, que tinham em si esta marca da razão prática, 

mas a extrapolavam, alcançando compreensões novas. (Diário de Campo) 

 

Utilizamos os dois conceitos, socialização e sociabilidade (ANDRADE, 2002), 

tomando para o primeiro a compreensão do processo de aprendizado da vida social, com seu 

caráter intrínseco de coesão social, na medida em que visa, sobretudo, à transmissão de 

conteúdos e a reprodução social de regras de comportamento coletivas. Enquanto por outro 

lado, a sociabilidade sabe-se acontecer na valorização do contato, da comunicação e da 

interação, predominantemente. 

A sociabilidade pode ser mais facilmente compreendida se a tomarmos na 

dimensão do tempo administrado pelo sujeito, onde a característica predominante é a 

autonomia do que fazer e do estar com o outro, em laço de compromisso. Desta maneira, 

podemos apreender o conceito de sociabilidade como processo inclusivo e que manifesta a 

subjetividade das pessoas. A sociabilidade e a socialização contemplam, nessa medida, 

aspectos diferentes que não se anulam, antes se desenvolvem no mesmo espaço. E a atuação 

do Grupo Mãos à Obra parece contemplar estes dois braços. 

Tornou-se o Pólo, desta maneira como observamos, o lugar de referência para a 

comunidade e frequentadores que vivem em Jaguaretama, em especial, bem como outros 

lugares circunvizinhos, como os outros assentamentos que surgiram nos entornos, tais como 

Alegre, Mundo Novo, Guanabara, Luiz Ferreira, Alagamar.  

No Pólo, os assentados do entorno vivenciam a esfera pública e estreitam os 

vínculos desenvolvidos no cotidiano, onde se dá o reconhecimento e o pertencimento entre 

pares - cotidiano permeado por uma educação onde se produz saber, lidando-se com valores 

solidários, mediados pelo imaginário espírita. 
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2 O PARADIGMA DO ESPÍRITO EM FACE DE ALGUNS PARADIGMAS 

EMERGENTES DA CIÊNCIA   

 

Tendo como um dos objetivos específicos deste trabalho identificar os possíveis 

de alguns paradigmas emergentes da Ciência, correlacionando-os com o contexto do 

pensamento espírita, que influencia os participantes do Grupo Mãos à Obra, que desenvolvem 

trabalho voluntário no Polo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, em Jaguaretama-Ce, 

buscamos proceder aqui a este labor. Assim é que nesta investigação situamos a reflexão sobre 

paradigmas em um contexto discursivo amplo, mostrando suas tensões e problemáticas. 

Decorrente desse movimento analítico-descritivo crítico, chegamos ao movimento 

subsequente: buscar reflexionar sobre a transição paradigmática, situando nela alguns 

paradigmas emergentes da Ciência.  

Por fim, trouxemos aspectos importantes dos novos paradigmas, evidenciando 

elementos chaves que podem identificar a emergência do novo, neste momento histórico e, 

dessa maneira, impulsionado uma compreensão das reflexões espíritas como constituidoras do 

Paradigma do Espírito.  

Nessa ambiência teórica analisamos elementos que constituem alguns paradigmas 

emergentes, conectando-os a autores significativos nesse movimento discursivo. 

 

2.1 Abrindo os cenários discursivos na reflexão sobre paradigmas 

 

No decorrer da história da civilização, o homem vem procurando incessantemente 

ter uma compreensão mais ampliada do mundo, em um processo de busca tanto do seu 

próprio mundo interior quanto exterior. Nesse processo interminável de evolução, a 

humanidade tem procurado construir conhecimento de maneiras variadas; conhecimento tais 

como a mitologia, a religião, a filosofia, a arte, o senso comum e a ciência. Cada campo de 

conhecimento, a seu modo, busca desvendar os segredos do universo, explicando-o, 

desvendando-lhe aspectos diversos ou atribuindo-lhes sentido. 

Diante desse contexto, a Ciência apresenta um papel bastante importante na 

formulação de uma visão do mundo, uma vez que ela procura descobrir como a natureza 

"funciona", considerando, principalmente, as relações de causa e efeito, de explicação e, mais 

recentemente, de compreensão do universo. 

Face ao papel que a Ciência desempenha na formulação dessa visão de mundo, 

surge a crença generalizada de que o conhecimento fornecido pela ciência se distingue por um 
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grau de certeza alto, desfrutando, assim, de uma posição privilegiada com relação aos demais 

tipos de conhecimento que aqui citamos anteriormente. Teorias, métodos, técnicas, produtos 

contam com a aprovação geral quando considerados científicos. A autoridade da ciência é 

evocada amplamente e essa atitude de veneração frente à ciência deve-se, em grande parte, ao 

extraordinário sucesso prático alcançado pela física, pela química e pela biologia, junto às 

ciências antropossociais, no aumento de um conhecimento operante junto às realidades do 

sócius. Acredita-se explicitamente que por detrás desse sucesso existe um “método” especial, 

uma espécie de “receita” que, quando seguida, redunda em conhecimento certo, seguro.  

De acordo com Chibeni (1994), a questão do “método científico” tem constituído 

uma das principais preocupações dos filósofos, desde que a ciência ingressou em uma nova 

era, no século XVII. Formou-se, em torno dela e de outras questões correlacionadas, um ramo 

especial da filosofia, a filosofia da ciência, que se ocupa da análise do conhecimento 

científico: seus fundamentos, sua abrangência, sua especificidade, sua evolução.  

Chibeni (1988) também ressalta que nesse período, entre o Século XVI e XVII, 

investigações pioneiras sobre o “método científico” foram conduzidas por Francis Bacon 

(1561-1626). Secundadas, no século XVII, por declarações de eminentes cientistas, como 

Galileu, Newton, Boyle, e, no século seguinte, pelos Enciclopedistas, a forma clássica de se 

fazer ciência e de se conceber o mundo baseava-se no conhecimento "objetivo" obtido pela 

experimentação e pela observação controlada, buscando-se o critério de verdade nos 

benefícios do método e da empiria, bem como nos traçados da reflexão lógico-verbal e da 

razão lógica, o que deu origem a duas correntes filosóficas importantes na modernidade: o 

racionalismo e o empirismo.  

Na modernidade, portanto, temos o período do primado da razão (na verdade, o 

primado de uma forma de se tomar razão), onde a essência do ser estava na racionalidade 

operante, que permitiria atingir-se o domínio do mundo através da máquina e, nessa medida, 

solucionarem-se os problemas pessoais e coletivos. Acreditava-se que todo pensamento lógico 

era verdadeiro se preservadas as leis da lógica para ordená-lo. Era um mundo simbólico que, 

nos inícios dessa apologia do método, era trazido limitado, devido a uma concepção de 

empiria redutora, que se baseava em muito nos sentidos, no que poderia ser cheirado, ouvido, 

degustado, apalpado ou visto e a partir do qual se podia manipular e controlar em laboratórios 

e construções científicas artificiais, não naturalísticas. Toda a verdade, segundo essa maneira 

de entender o mundo, existia fora do sujeito, dependendo do conhecimento exterior, captado 

pelos órgãos dos sentidos e, mais adiante, por uma forma de empiria que ainda trazia o mito 

do método. E o método foi tornando-se o mito do método.  
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De acordo com esse modelo, dividir era necessário, e atomizar, de modo que o 

pensamento científico deveria, nesse sentido, caminhar do mais simples para o mais 

complexo. Mente e matéria eram duas coisas fundamentalmente distintas e separadas, sendo a 

segunda, mais importante do que a primeira e, ambas, afirmando realidades estritamente 

materiais. O mundo era considerado uma máquina perfeita que poderia ser descrita 

objetivamente; o observador humano seria neutro, e os efeitos observados dependiam 

estritamente de causas materiais. O marco conceitual desta visão de mundo – o racionalismo 

científico – concebia uma realidade objetiva e governada por leis físicas e matemáticas exatas.  

As leis de Newton legitimaram o mecanicismo e validaram suas implicações: 

linearidade, monocausalidade, determinismo, reducionismo e imediatismo. E, ainda, nessa 

compreensão da ciência, julgavam-na acima de todo conhecimento, como o advindo das 

religiões, por exemplo; além de se pensar seu uso como pairando socialmente como neutro, 

sem atentar-se para interesses de classes e grupos sociais dominantes; sem atentar para 

condicionamentos sociais, que só com a crítica dessa chamada racionalidade instrumental 

foram sendo desveladaos (LINHARES, 2001).  

Nesta época da modernidade, onde se fazia a apologia de uma razão instrumental 

(que quer operar com o real ao modo da lógica da mercadoria), a visão mecanicista de mundo 

afetou profundamente todas as áreas de conhecimento, principalmente após o surgimento da 

filosofia positivista e do avanço tecnológico que a revolução industrial proporcionou.  

O relógio, imagem emblemática nessa visão, com sua precisão e predição 

mecânicas passou a ser o símbolo do universo. Tratava-se de um mundo onde a razão se 

queria mecânica, exata, tendendo a certo caráter reducionista, que excluía o que não 

mergulhava nesse tipo de racionalidade, daí alijando dimensões como a afetiva, a ética, a 

estética, a espiritual. Atuando junto às estruturas de produção de desigualdades sociais ou de 

poder dominantes, passava a ciência, na modernidade, a negar espaço para valores e 

princípios éticos no seio da discussão científica, na qual a criação e a emancipação humanas 

iam sendo destituídas de lugar. 

Ao passo que o século avançava, no entanto, sucessivas descobertas científicas 

foram revelando um mundo completamente diferente do universo mecanicista. Tal situação 

evidencia o pensamento que afirma que para cada época existe um novo modelo (do 

grego, parádeigma) para se compreender a realidade e os sujeitos que se encontram vinculado 

à mesma. 

De acordo com o físico, historiador e filósofo da ciência Thomas Samuel Kuhn, 

paradigma significa toda a constelação de crenças, valores, técnicas partilhadas pelos 
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membros de uma mesma comunidade científica. Para Kuhn (1997), o paradigma governa, em 

primeiro lugar, não um objeto de estudo, mas um grupo de praticantes da ciência. Dessa 

forma, a maneira pela qual um cientista vê um aspecto específico de seu mundo será orientada 

pelo paradigma em que está trabalhando, consubstanciando-se em critério de julgamento da 

verdade e da realidade. Diz o autor: considero ‘paradigmas’ as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN, 1997, p. 13). 

A noção de paradigma, pois, na perspectiva kuhniana, em sua obra “A Estrutura 

das Revoluções Científicas” recebe múltiplas definições, o que gerou críticas. Para a filosofia 

da ciência de Thomas Kuhn, o conceito de paradigma é central. Mas, conforme análise de 

Masterman (1979) percebe-se a existência de vinte e uma (21) definições diferentes de 

Paradigma, distribuídas no texto do livro “A Estrutura das Revoluções Científicas”, de 1962. 

Nota-se que no posfácio dessa sua obra, Kuhn tenta resolver a questão, elaborando a noção de 

matriz disciplinar7 e, nos seus textos posteriores, o físico e filósofo americano valoriza o 

papel fundamental da noção de exemplar. 

Em seu livro “A Tensão Essencial” de 1977, Kuhn esclarece que podemos 

resumir os sentidos de paradigma em dois: um sentido de paradigma global, onde são 

abarcados todos os interesses partilhados por um grupo científico; o outro isola um gênero 

particularmente importante de interesse, e é assim um subconjunto do primeiro. O primeiro 

sentido é relativo ao que Kuhn denominou na referida obra de “matriz disciplinar7”, já o 

segundo sentido foi denominado por “exemplar8”.  

O conceito de paradigma mais importante é desenvolvido através da obra 

intitulada “A Estrutura das Revoluções Científicas” e tratava-se do conceito de exemplar, ou 

seja, a solução exemplar ou modelar de um problema passa a ser vista como relevante para a 

comunidade científica. Apartir de então, o paradigma passar a ser entendido como exemplar e 

passa a apresentar uma solução convincente para um problema e assim permitir pesquisas 

subsequentes.  

A importância do aspecto modelar ou exemplar é fundamental no ensino da 

ciência ao jovem cientista. O cientista aprende sua ciência por meio de casos bem sucedidos, e 

junto à sua explicação. Isso é bem evidente se consultarmos os livros didáticos de qualquer 

                                                 
7 Matrizes disciplinares são as teses basilares de uma comunidade científica, geralmente, oriundas de uma revolução 

científica que as instaurou por sua eficácia em resolver problemas que escapavam da esfera do velho paradigma que se 

tornara anômalo.  

 
8 Exemplares são as soluções concretas de problemas que os estudantes encontram desde o início de sua educação científica, 

seja nos laboratórios, exames ou no fim dos capítulos dos manuais científicos. Os Exemplares constituem os Paradigmas. 
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disciplina científica. É com a exposição desses casos que o estudante aprende a teoria e não ao 

contrário - segundo a concepção de Kuhn. Assim, Kuhn descreve a importância da resolução 

dos problemas que o paradigma deve oferecer à comunidade científica, um bom paradigma 

sendo aquele que resolve os problemas propostos. 

Observa-se, então, que o termo paradigma é polissêmico no desenvolvimento da 

filosofia da ciência de Kuhn. Detecta-se que na obra de Kuhn (1977, 1997) existirão dois 

principais significados, como afirmamos acima; o primeiro, de matriz disciplinar, composto 

de quatro elementos (as generalizações simbólicas, os modelos, os valores e o exemplar). O 

segundo significado será o de exemplar, subconjunto do primeiro, que já estava contido na 

noção de matriz disciplinar, mas que retorna, no pensamento maduro de Kuhn, como a noção 

principal de paradigma, pois é por meio de exemplares que o cientista aprende, ensina e 

produz ciência. É com exemplares bem-sucedidos e fecundos que a ciência se organiza e 

funciona no seu período de ciência profícua. O exemplar desempenha um papel crucial no 

desenvolvimento da teoria e prática nas comunidades científicas. Cabe ressaltar, também, 

outro aspecto: o vínculo estreito entre paradigma e comunidade científica, isto é, um 

paradigma sempre é uma propriedade de uma comunidade, não de um sujeito isolado.  

Diversos são, ainda, os Epistemólogos da Ciência, que tais como Karl Popper e 

Imre Lakatos entenderam o paradigma no sentido de programa de pesquisa. Partindo da 

distinção que faz entre teorias e programas de pesquisa, Lakatos propõe que o conceito de 

teoria deva ser substituído pelo de série de teorias, cujos elementos “[...] costumam estar 

ligados por notável continuidade, que os solda em programas de pesquisa” (LAKATOS, 1979, 

p.161), pois entende teorias como estruturas complexas, cuja formulação depende da 

definição de conceitos precisos, que adquirem sentido e ganham precisão no interior de um 

todo coerente. “A história da ciência tem sido, e deve ser, uma história de programas de 

pesquisa competitivos (ou, se quiserem, de ‘paradigmas’)” (LAKATOS, 1979, p. 69) – 

aspecto já detectado por Kuhn, quando mostra que nem todos os paradigmas são dominantes, 

mas que alguns ficam à margem em uma época determinada. Um programa de pesquisa é 

constituído por um núcleo teórico irredutível e por um cinturão externo de teorias e hipóteses 

passíveis de questionamento e falsificação. Portanto, subjacente à concepção de paradigma 

como programa de pesquisa, há a percepção de que os paradigmas são compostos por teorias 

e hipóteses. 

Outra definição bastante interessante a respeito de Paradigma é advinda do 

epistemólogo francês Edgar Morin. Tal pensador retrata o conceito de paradigma, ao envolver 
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a noção de relação, que propõe ir bastante além da proposta originária estabelecida tanto pela 

linguística, como também pela definição de Thomas Kuhn. 

Morin afirma que um paradigma contém, para todos os discursos realizados sob 

sua influência, os “conceitos fundamentais ou as categorias-chave da inteligibilidade, ao 

mesmo tempo que o tipo de relações lógicas de atração/repulsão (conjunção, disjunção, 

implicação ou outras) entre os conceitos ou categorias” (MORIN, 1992, p.188). De acordo 

com o autor, os indivíduos conhecem, pensam e agem conforme os paradigmas culturalmente 

inscritos neles e/ou onde se inscrevem. Em seguida, Morin enfatiza que “essa definição de 

paradigma é de caráter, ao mesmo tempo, semântico, lógico e ideológico” (MORIN, 2002, 

p.304). Aqui ressalto a complexidade do campo paradigmático, conferida por Morin. 

Semanticamente, Morin explica que um paradigma determina a inteligibilidade e 

dá o sentido; logicamente, determina as operações lógicas principais e, ideologicamente, é “o 

princípio primeiro de associação, eliminação e seleção que determina as condições de 

organização das ideias” (MORIN, 2002, p.304). Segundo o pensador Morin, é em razão do 

que ele denomina por “triplo sentido generativo e organizacional” que o paradigma “orienta, 

governa, controla a organização dos raciocínios individuais e dos sistemas de idéias que lhe 

obedecem” (MORIN, 2002, p.304). 

Com o objetivo de tornar mais clara sua definição, Morin traz um exemplo, 

afirmando que existem dois paradigmas dominantes quanto à relação homem/natureza. O 

primeiro, diz ele, inclui o humano no natural e todo o discurso que obedece a tal paradigma 

faz do homem um ser natural, reconhecendo a natureza humana. O segundo paradigma, 

acrescenta o autor, prescreve a disjunção entre esses dois termos e determina o que há de 

específico no homem “por exclusão à ideia de natureza” (MORIN, 2002, p.304).  

Em outra obra afirma que: 

 
Esses dois paradigmas opostos têm em comum a obediência a um paradigma mais 

profundo, o da simplificação, que, diante da complexidade conceitual, prescreve a 

redução (do homem ao natural) ou a disjunção (entre o humano e o natural), o que 

impede a concepção da unidualidade (natural e cultural, cerebral e psíquica) da 

realidade humana, impossibilitando também que se conceba a relação, ao mesmo 

tempo, de implicação e de separação entre o homem e a natureza (MORIN, 2000, 

p.26). 

 

A partir desta conceituação, o autor define, no glossário, dois aspectos da 

conceituação: 1. Promoção/seleção das categorias-chave e da inteligibilidade; 2. 

Determinação das operações lógicas-chave. 
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Quanto ao primeiro aspecto, o autor destaca algumas categorias, como exemplos: 

a Matéria, nas concepções materialistas; o Espírito, nas concepções espiritualistas; a 

Estrutura, nas concepções estruturalistas. Diz que estes conceitos-chave são selecionados e 

selecionadores, pois excluem ou subordinam os conceitos a eles antinômicos (o espírito, a 

matéria, o acontecimento). 

Tomando-se ainda como referência o glossário, eis o que o autor diz sobre o 

segundo aspecto da conceituação: o paradigma simplificador relativo à Ordem ou ao Homem 

procede por disjunção e exclusão (da desordem e da natureza, respectivamente). Conforme as 

palavras de Morin (2002, p.305): 

 
Quanto a isso, o paradigma parece remeter à lógica (exclusão-inclusão-disjunção-

conjunção, implicação-negação), mas, na realidade, esconde-se sob a lógica e 

seleciona as operações lógicas que se tornam, ao mesmo tempo, preponderantes, 

pertinentes e evidentes sob a sua influência. É ele que prescreve a utilização 

cognitiva da disjunção ou da conjunção. É ele que concede privilégio a certas 

operações lógicas em detrimento de outras; é ele que dá validade e universalidade à 

lógica eleita. Através disso, dá aos discursos e teorias que controla os aspectos de 

necessidade e de verdade. Designa as categorias fundamentais da inteligibilidade e 

opera o controle e o emprego delas. É a partir dele que se determinam as hierarquias, 

classes, séries conceituais. É a partir dele que se determinam as regras de inferência. 

Situa-se, então, no núcleo não apenas de todo sistema de ideias e de todo discurso, 

mas também de qualquer cogitação. 

 

Através dessa abordagem sintética, que pode ser melhor compreendida no quarto 

volume de Le Méthode, em que Morin faz uma revisão do termo a partir de Platão, 

observando que o sentido do mesmo, em grego, oscila em torno da exemplificação do modelo 

ou da regra.  

No caso de Aristóteles, paradigma é o argumento que, com base em um exemplo, 

destina-se a ser generalizado. Morin também ressalta que o conceito passou a ter um sentido 

especializado em linguística estrutural, definindo-se por oposição e complementaridade com a 

noção de sintagma. O paradigma, assim, é concebido como eixo das relações mestras 

(associação/oposição) entre unidades linguísticas, a partir do qual o discurso seleciona os 

elementos constitutivos da frase. O eixo paradigmático, vertical, vincula-se à dimensão da 

língua ou do código, enquanto o eixo sintagmático, horizontal, vincula-se à dimensão da 

palavra ou da mensagem. 

Edgar Morin (1991) também critica o processo de vulgarização do termo 

paradigma no vocabulário “das ideias e debates científicos anglo-saxões”, que designa tanto o 

princípio, o modelo ou a regra geral quanto o conjunto de representações, crenças e ideias que 

se ilustram de maneira exemplar ou que ilustram casos exemplares. 
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Realizando uma análise das idéias da obra “A Estrutura das Revoluções 

Científicas”, Morin diz que Thomas Kuhn traz uma importante chave à noção de paradigma, 

retomando à sua maneira a ideia de que o conhecimento científico não é pura e simples 

acumulação de saberes, e que “o modo de conceber, formular e organizar as teorias científicas 

era comandado e controlado por postulados ou pressupostos ocultos” (MORIN, 1991, p.186). 

Para Morin, a originalidade da contribuição kuhniana foi a de detectar, sob os pressupostos ou 

postulados, um fundo coletivo de evidências escondidas e imperativos a que chamou de 

paradigmas, e defender que as grandes transformações na história das ciências eram 

constituídas por revoluções paradigmáticas. Detenhamo-nos no assunto. 

Na primeira edição do livro de Kuhn, a noção de paradigma aparece, segundo a 

leitura de Morin, como constituída pelas descobertas científicas universalmente reconhecidas, 

as quais, durante certo tempo, fornecem a um grupo de investigadores problemas típicos e 

soluções. Na segunda edição da obra, o termo ganha um sentido sociologizado e torna-se o 

conjunto das crenças, dos valores reconhecidos e das técnicas comuns aos membros de um 

determinado grupo. Para Morin, Kuhn deu ao termo paradigma um sentido simultaneamente 

intenso e alastrado. Intenso porque o paradigma tem “valor radical de orientação 

metodológica, e de esquemas fundamentais de pensamento, de pressupostos ou de crenças que 

desempenham um papel chave, e transporta consigo um poder dominador sobre as teorias” 

(MORIN, 1991, p.191). Alastrado porque cobre in extremis, a adesão coletiva dos cientistas a 

uma visão de mundo.  

Argumenta, então, Morin, ao falar de Kuhn detendo-se na insuficiência ou 

obscurecimento do termo paradigma, como se pode ver: 

 
Insuficiência e a imprecisão da noção kuhniana de paradigma revelam não só uma 

insuficiência no pensamento de Kuhn, mas também a dificuldade de pensar a noção 

de paradigma, que se obscurece e depois se desvanece logo que aprofundamos o seu 

caráter primeiro, fundador, nuclear. É uma noção que não sabemos nem isolar 

verdadeiramente, nem conectar verdadeiramente com a linguagem, a lógica, o 

espírito humano, a cultura [...] (MORIN, 1991, p.187). 

 

O espistemólogo francês opta por manter a noção de paradigma “não só apesar de 

sua obscuridade, mas por causa de sua obscuridade, porque ele visa qualquer coisa de muito 

radical, profundamente imersa no inconsciente individual e coletivo” (MORIN, 1991, p.187). 

Manter a noção porque ela encaminha para múltiplas raízes emaranhadas (lingüísticas, 

lógicas, ideológicas e, ainda mais profundamente, cérebro-psíquicas e socioculturais). Para 

ele, o termo paradigma não se limita ao saber científico – remete para todo o conhecimento e 

todo o pensamento. 



 

87 

Em síntese, podemos citar resumidamente como características básicas da noção 

de paradigma, na perspectiva de Morin (1991) e de Boeira e Vieira (2006), as seguintes:  

 

1. Mostra-se como um conceito não passível de falsificação, isto é, situa-se ao abrigo de 

qualquer verificação empírica, embora as teorias científicas que dele dependem sejam 

passíveis de refutação;  

2. Utiliza-se do princípio de autoridade axiomática. Embora não se confunda com os 

axiomas, é o seu fundador, e a autoridade do axioma legitima retroativamente o 

paradigma; 

3. Esta noção emprega de um princípio de exclusão: elimina não só os dados, os 

enunciados e as ideias que não se ajustam ao que ela prescreve, mas também os 

problemas que não reconhece;  

4. Aquilo que o paradigma elimina por não existir torna-se um ponto cego. Assim, 

segundo o paradigma estruturalista, o sujeito e o devir seriam criações;  

5.  O paradigma é oculto. Situado na ordem inconsciente e na ordem sobre consciente, 

ele é o organizador oculto do núcleo organizacional da teoria, em que utiliza de um 

lugar visível. É assim oculto na organização consciente que controla. É um princípio 

sempre exequivel que constantemente se manifesta no que gera. Não se pode falar dele 

senão a partir das suas atualizações, as quais, como diz o sentido grego da palavra, o 

exemplificam: ele só aparece através dos seus exemplos;  

6. O paradigma gera a evidência auto-ocultando-se. Como é oculto, aquele que lhe está 

submetido a obedecer aos fatos, à experiência, à lógica, quando a verdade é que é a ele 

que desempenha em primeiro lugar; 

7. O paradigma é co-gerador do sentimento de realidade, visto que o enquadramento 

conceptual e lógico do que é inferido como real tem a ver com a determinação 

paradigmática.  

8. A nebulosidade do paradigma torna-o invulnerável. Contudo, seu ponto fraco pode ser 

identificado: em toda sociedade, em todo grupo, existem indivíduos desviantes, 

anônimos, em relação ao paradigma reinante. Além disso, por raras que sejam, há 

revoluções de pensamento (paradigmáticas);  

9. Há ignorancia e antinomia entre paradigmas diferentes, isto é, entre pensamentos, 

discursos e sistemas de idéias comandados por paradigmas diferentes;  

10. O paradigma está recursivamente ligado aos discursos e sistemas que ele gera. Ele 

apoia aquilo que o apoia. Como em toda organização recursiva viva, o gerador tem 
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constantemente necessidade de ser regenerado pelo que ele gera, e tem, portanto, 

necessidade de confirmação, provas;  

11. Um grande paradigma define, via teorias e ideologias, uma mentalidade, uma visão de 

mundo. Uma revolução paradigmática modifica o nosso mundo. Um grande 

paradigma comanda a visão da ciência, da filosofia, da razão, da política e da moral;  

12. Oculto e invulnerável, um paradigma não pode ser atacado, contestado ou vencido 

diretamente. É preciso que ele tenha fissuras, erosões, corrosões no edifício das 

concepções e teorias que sustenta. É preciso que surjam novas teses ou hipóteses que 

deixem de obedecer a esse paradigma, e que se multipliquem as verificações e 

confirmações de novas teses ali onde fracassaram as antigas; é preciso, em resumo, ida 

e volta corrosiva e crítica aos dados, observações, experiências, para que, então, possa 

ocorrer o desmoronamento integral do edifício minado, arrastando consigo o 

paradigma, cuja morte poderá, tal como a sua vida, manter-se invisível. 

Para Morin, existe o paradigma dominante na ciência moderna, e este está em 

confronto com o paradigma da complexidade. O dominante, na ciência moderna, ele observa 

ser disjuntor-redutor; e o emergente, que ele denomina paradigma da complexidade ou 

pensamento complexo. O paradigma dominante possui algumas características que 

sublinhamos como sendo chaves para compreendermos a crítica de Morin (1998) e que já 

Boeira e Vieira (2006) situaram como concepções paradigmáticas disjuntoras-redutoras: 

 

 Um princípio de universalidade, que expulsa o local e o singular como contingentes ou 

residuais; 

 Eliminação da irreversibilidade temporal e, mais amplamente, de tudo o que é eventual 

e histórico; 

 Princípio que reduz o conhecimento dos conjuntos ou sistemas ao conhecimento das 

partes simples ou unidades elementares que os constituem; 

 Princípio de isolamento/separação do objeto em relação ao seu ambiente; 

 Princípio de separação absoluta entre o objeto e sujeito que o percebe/concebe. A 

verificação por observadores/experimentadores diversos é suficiente não só para 

atingir a objetividade, mas também para excluir o sujeito cognoscente; 

 Eliminação de toda a problemática do sujeito no conhecimento científico; 

 Eliminação do ser e da existência em ciências por meio da exigência de quantificação 

e da formalização. 

Já o paradigma da complexidade, por sua vez, é caracterizado por Morin pela 
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presença de sete princípios:  

1. Princípio sistêmico ou organizacional: liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo. A ideia sistêmica é oposta à reducionista (o todo é mais do que 

a soma das partes). A organização do todo (átomo, partícula, órgão) produz 

qualidades novas em relação às partes consideradas isoladamente: as emergências. 

Mas o todo é também menos do que a soma das partes, cujas qualidades são inibidas 

pela organização do todo;  

2.  Princípio hologramático: coloca em evidência o aparente paradoxo dos sistemas 

complexos, nos quais não somente a parte está no todo, mas também este se inscreve 

nas partes. Cada célula é parte do corpo e a totalidade do patrimônio genético está em 

cada célula; a sociedade, como todo, aparece em cada indivíduo, por meio da 

linguagem, da cultura, das normas;  

3. Princípio do anel retroativo: rompe com o princípio de causalidade linear, na medida 

em que a causa age sobre o efeito e este sobre a causa, como no sistema de 

aquecimento no qual o termostato regula a situação da caldeira. Inflacionistas ou 

estabilizadoras, as retroações são numerosas nos fenômenos econômicos, sociais, 

políticos, psicológicos ou ecológicos; 

4. Princípio do anel recursivo: supera a noção de regulação com a de autoprodução e 

auto-organização. Constitui-se como um anel gerador, no qual os produtos e os efeitos 

são produtores e causadores daquilo que os produz. Os indivíduos humanos produzem 

a sociedade nas suas interações, mas a sociedade, enquanto todo emergente, produz a 

humanidade desses indivíduos fornecendo-lhes a linguagem e a cultura; 

5. Princípio de auto-eco-organização (autonomia / dependência): os seres vivos são auto-

organizadores, gastando para isso energia. Como têm necessidade de extrair energia, 

informação e organização do próprio meio ambiente, sua autonomia é inseparável 

dessa dependência – por isso é imperativo concebê-los como auto-eco-organizadores;  

6. Princípio dialógico: une dois princípios ou noções que se excluem, embora 

permaneçam indissociáveis numa mesma realidade. Sob formas diversas, a dialógica 

entre ordem, desordem e organização, por meio de inumeráveis inter-retroações, está 

constantemente em ação nos mundos físico, biológico e humano. A dialógica permite 

assumir racionalmente a associação de noções contraditórias para conceber um 

mesmo fenômeno complexo (a exemplo da necessidade de ver as partículas ao mesmo 

tempo como corpúsculos e como ondas);  
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7. Princípio da reintrodução daquele que conhece em todo conhecimento: esse princípio 

opera a restauração do sujeito nos processos de construção do conhecimento e ilumina 

a problemática cognitiva central – da percepção à formação de teorias científicas, todo 

conhecimento é uma reconstrução/tradução por um espírito/cérebro numa certa 

cultura e num determinado horizonte temporal. 

Concluimos, assim, que na linha de pensamento de Morin, a definição de 

paradigma “comporta certo número de relações lógicas, bem precisas, entre conceitos; noções 

básicas que governam todo discurso” (MORIN, 1996, p.287). O autor ainda acrescenta que “o 

paradigma primeiro impõe conceitos soberanos e impõe, entre esses conceitos, relações que 

podem ser de conjunção, de disjunção, etc (...), o que não contradiz a ideia de que, uma vez 

constituídas, as redes sejam mais importantes” (ibidem). Neste caso, um paradigma privilegia 

algumas relações em detrimento de outras, o que faz com que controle a lógica do discurso. O 

paradigma concebido por Morin, capaz de controlar o campo cognitivo, intelectual e cultural 

de onde emergem os raciocínios e as teorias, diz respeito ao “grande paradigma ocidental”, 

por ele assim denominado, e que opera a disjunção, a fragmentação e a redução. Esse grande 

paradigma que, em sua visão, rege a ciência, “[...] é qualquer coisa que não somente controla 

as teorias, mas, ao mesmo tempo, comanda a organização tecno-burocrática da sociedade” 

(MORIN, 2000c, p. 67). 

Desse modo, portanto, parece evidente que Morin não entende paradigma como 

uma simples noção ou como uma categoria de análise, mas como algo cuja posição lhe 

permite controlar, reger, comandar, produzir, determinar, ainda que todas essas atribuições 

tenham sido forjadas pelo vigor da expressão. 

De acordo com outro grande cientista, o espanhol Rafael Yus (2002), o paradigma 

pode ser considerado como um conjunto de regras que define qual deve ser o comportamento 

e a maneira de resolver problemas dentro de alguns limites definidos para que se possa 

alcançar êxito. Conforme explica Yus (2002), um paradigma nos condiciona à nossa “visão de 

mundo”, à perspectiva com a qual abordamos os temas e nos relacionamos com o mundo 

exterior. Quando um paradigma não consegue mais resolver os problemas que vão 

aparecendo, se faz necessário o surgimento de um outro para que haja a mudança.  

A vida de um paradigma passa por três fases, que vão desde uma etapa inicial de 

incorporação do tema, uma fase intermediária de ritmo rápido e produtivo, e uma fase de 

declínio, quando começa a deixar de ser útil. Mudando o paradigma, mudam-se as regras, e 

mudando as regras, mudam-se todas as outras coisas. 

É importante ressaltar que tratar de mudanças paradigmaticas é referir-se também 
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a determinados momentos históricos em que ocorrem profundas rupturas no processo 

contínuo e cumulativo das culturas humanas. Esses momentos revolucionários provocam um 

novo modo de ver a realidade e mais uma nova concepção do que seja a própria realidade, 

como também dos seres que estão envolvidos com a mesma. É certo, há diversas maneiras de 

fazer a leitura da realidade e a que estamos tratando é constituída pelo ser a partir de um 

modelo cultural hegemônico, em um determinado momento histórico; isso não significa que 

não haja saberes submersos. 

Tampouco o conceito de ciências é unívoco na história, pois em cada época houve 

sempre um esforço de um grupo de pensadores para constituir o que se denomina ciência, 

segundo o movimento conceitual e histórico em que estava inserido. O consenso sobre o que é 

ciência, portanto, se instaura quando os cientistas desenvolvem suas pesquisas a partir de um 

mesmo paradigma. 

O processo de transição de um paradigma a outro é cheio de resistências. Os 

cientistas defensores do antigo paradigma vêem seus esforços de décadas de estudos, 

questionados por uma “ciência extraordinária” que anuncia um mundo novo ainda em bases 

mais utópicas do que as concretas. Em Cardoso (1995), encontramos essa mesma ideia 

quando ele afirma que a crise paradigmática provoca mal-estar na comunidade científica, mas, 

por outro lado, faz emergir para alguns cientistas a consciência do momento oportuno para 

uma profunda renovação de suas concepções. A mudança de paradigma pode ser um processo 

difícil, lento e a adesão ao novo modelo não ocorre sem rupturas, pois implica na mudança de 

idéias e práticas, conceitos e antigos valores. 

 A evolução histórica mostra que os paradigmas científicos vão se modificando 

constantemente no universo. Segundo Assmann (1998), não há paradigma permanente, pois 

eles são historicamente mutáveis, relativos e naturalmente seletivos. Para Morin (2000, p.25), 

o processo de mudança provoca o colapso de toda uma estrutura de ideias, pois “o paradigma 

efetua a seleção e a determinação da conceptualização e das operações lógicas. Designa as 

categorias fundamentais da inteligibilidade e opera o controle de seu emprego”. E acrescenta: 

“Assim, os indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente 

neles” (ibidem). 

Thomas Kuhn considerava que a história da ciência é feita de descontinuidades e 

rupturas radicais. Segundo ele, esses momentos de ruptura radical constituem as revoluções 

científicas. E o campo científico é criado quando métodos, tecnologias, formas de observação 

e experimentação, conceitos e demonstrações formam um todo sistemático, uma teoria que 

permite o conhecimento de inúmeros fenômenos. A teoria, portanto se torna um modelo de 
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conhecimento ou um paradigma científico. O paradigma se torna o campo no qual uma 

ciência trabalha normalmente, sem crises. Kuhn usa a expressão “ciência normal” para referir-

se ao trabalho científico no interior de um paradigma estabelecido. Em tempos normais, um 

cientista, diante de um fato ou de um fenômeno ainda não estudado, o explica usando o 

modelo ou o paradigma científico existente. Em contraposição à ciência normal, ocorre a 

revolução científica. 

Uma revolução científica ocorre quando o cientista descobre que o paradigma 

disponível não consegue explicar um fenômeno anômalo ou um fato novo, sendo necessário 

produzir outro paradigma, até então inexistente e cuja necessidade não era sentida pelos 

investigadores. Numa revolução científica, não só novos fenômenos são descobertos e 

conhecimentos antigos são abandonados, mas há uma mudança profunda na maneira de o 

cientista ver o mundo, como se passasse a trabalhar num mundo completamente diferente. 

(CHAUÍ, 2004). Para Kuhn, quando os paradigmas existentes são incapazes de explicar os 

objetos estudados, é necessário criar um novo paradigma. Manifesta-se, então, uma fase de 

transição paradigmática onde surgem os paradigmas denominados emergentes. 

 

2.2 Transição Paradigmática – caminhos para os Paradigmas Emergentes 

 

As transições de paradigmas ocorrem em épocas diversas e acompanham a linha 

histórica da humanidade. Para melhor compreender estas mudanças, faz-se necessário tratar 

sinteticamente as diferentes visões históricas do conhecimento e sua influência na ciência e na 

educação. 

Durtante muito tempo na humanidade, o conhecimento caracterizava-se pelo 

acesso aos mitos, o que se refletia na proposição do conhecimento. De acordo com 

Vasconcellos (2002), o mito ou “mythos” é uma forma de conhecimento. Um conhecimento 

que opera como um primeiro paradigma da ciência, no qual se acreditava ser o humano capaz 

de explicar e organizar a natureza, a vida social e o mundo psíquico, tendo como bases 

paradigmáticas a existência de dois mundos: o mundo real e outro transcendente e 

sobrenatural (CARDOSO, 1995). 

 

Durante os séculos VIII a VI A.C, na Grécia Antiga, surge a Era da Teoria do 

Conhecimento Clássico. Nesta concepção, a natureza apresenta uma ordem, uma causa e um 

efeito e tudo se explica como parte da natureza, pois a verdade nela está contida.  A 

compreensão da razão, do logos, na percepção dos gregos, decorreria do reconhecimento da 
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alma racional, capaz de capturar o conhecimento do mundo, das coisas, da natureza (CAPRA, 

2001; MORIN, 1997). E na natureza inteira, ser e mundo, nessa perspectiva, estariam em 

interrelação permanente, formando uma teia complexa da vida (CAPRA, 2001).  

Durante esse período, o conhecimento científico caracterizava-se pela abordagem 

racional, discursiva e demonstrativa. O objeto do conhecimento era encarado a partir da visão 

de racionalidade, inscrita em um modelo de pensar como se adquiria conhecimento. Com base 

nessa situação, institui-se uma forma de conhecer o mundo, uma forma aceita como correta e 

aceitável, mas que absolutizava-se, uma vez que supunha que tudo o que era só poderia ser 

inteligível se pudesse ser comprovado.  

As consequências advindas da adoção desta racionalidade, exacerbadas e 

colocadas ante uma lógica capitalista, porém, resultaram por sacrificar o sujeito, excluir o 

subjetivo, e levar a uma submissão da razão a suas dimensões regulatórias e produtivas, 

expurgando o sensível, a ética e a questão dos fins da ciência no âmbito de seus esquemas de 

produção científicos. Isso veio gestando uma negação do mundo sensível e das percepções 

subjetivas, nesse sentido excluindo-se as circunstâncias que condicionam o objeto de estudo e 

o contexto onde ele se insere. 

Durante a Idade Média, do Século I ao século XIII, tem-se uma Teoria do 

Conhecimento na qual a verdade está nos domínios da religião, e isso é utilizado 

politicamente para as opressões de classe social, que definiam os modos ritualísticos da 

relação com o Absoluto, daí decorrendo suas exclusões, eivadas de interesses materiais. 

Do século XIII ao XV, surge o Renascimento, período que se caracteriza pela 

recusa em aceitar a focalização no mito (Pré-história), na razão (Grécia Antiga) e na fé (Idade 

Média) como fontes de conhecimento. O homem precisava ser liberto e “pegar nas suas 

próprias mãos” o processo do conhecimento. A visão Teocêntrica tende a ser superada pela 

visão Antropocêntrica. Assim, a nova cultura focaliza-se no homem, que se acredita o senhor 

do cosmo e da natureza. No período do antropocentrismo, o homem é visto como criador, ante 

a natureza, e celebra sua liberdade com uma visão de individualidade. 

Neste período, surgem Copérnico e Galileu, dois grandes cientistas que passam a 

ser muito relevantes na evolução da ciência. Segundo Capra (1999), com Nicolau Copérnico 

(1473-1543) começou a revolução científica, em que a ciência enfrenta a Igreja e sua estrutura 

dogmática de mais de mil anos, em que pese inumeráveis grandezas do trabalho cristão dessa 

vertente. A maior contribuição de Galileu e Copernico, respectivamente, assentava-se na 

premissa de que o homem e a Terra não eram o centro do Universo e que a Terra era quem 

girava em volta do Sol. Esta descoberta retira o homem de sua posição orgulhosa de centro 
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absoluto da criação de Deus.  

A contribuição de Galileu (1564-1642) confirma a teoria de Copérnico e apresenta 

dois aspectos que insistem em perdurar até este século, ou seja, a abordagem empírica da 

ciência e o uso de uma descrição matemática da natureza. Para tanto, a ciência deveria se 

restringir aos estudos de propriedades que poderiam ser medidas e quantificadas. Os aspectos 

como o som, a cor, o sabor, o cheiro deveriam ser considerados como mera projeção mental 

ou qualidades secundárias e estariam, portanto, fora da esfera científica. A intenção de 

controlar a natureza é retomada mais tarde por Isaac Newton (CAPRA, 1999; MORAES, 

1997).  

Com a Idade Moderna, em especial com a proposta de Descartes, nasce o período 

em que o conhecimento passa a ser aceito a partir das certezas que se diz capaz de gerar. 

Assim, na Idade Moderna, o fundamento último do conhecimento seria garantido pela certeza 

e, dentro da lógica empírica, pela objetividade. Na visão de Vasconcellos (2002), teria 

ocorrido nessa visada uma revolução na história do pensamento científico, pois se cria um 

novo padrão de racionalidade centrado na matemática, por meio do qual a natureza é 

objetivada e tomada em suas partes mensuráreis e observáveis. As leis que governam este 

período são as da linguagem dos números e da medição, da quantificação e do rigor 

matemático. 

No século XVII, Bacon argumenta que a fonte do conhecimento está nos fatos; 

estes convalidam a razão e devem ser cuidadosamente observados e minuciosamente descritos 

ao modo experimental. O bem-estar do homem depende do controle obtido por ele sobre a 

natureza e para conhecê-la precisa entrar em contato com ela no acontecer dos fatos por meio 

de um método – o método indutivo (ANDERY, et al, 1999). 

No mesmo sentido, Descartes, considerado “Pai do Racionalismo Moderno”, 

afirma que “nem a fé, nem a tradição, nem mesmo o conhecimento sensível, aquele que os 

sentimentos nos fornecem, são dignos de crédito absoluto. Resta, por isso, só a razão” 

(LARA, 1991, p. 36). O paradigma cartesiano prega a crença na legitimidade dos fatos que 

são perfeitamente conhecidos e sobre os quais não se tem dúvidas, devendo-se para isso 

dividir e estudar a menor parte, partindo destas para o entendimento do todo. Propõe, com 

isso, o método analítico por meio da indução e dedução e embasado na lógica e na 

matemática.  

O ponto central do pensamento tradicional cartesiano é a concepção de que os 

fenômenos podem ser analisados e compreendidos se forem reduzidos às partes que os 

constituem. Ao conhecer uma parte de um sistema, o pesquisador chegará ao conhecimento de 
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seu funcionamento. Assim, separou-se grandemente o corpo da mente, atomizando os 

aspectos do sujeito. O universo material e os seres vivos, tendo por modelo a máquina, com 

seu funcionamento de engrenagens, governada por leis matemáticas, seria modelo para a 

ciência. Isso foi utilizado para uma supremacia do homem sobre a natureza que resultou em 

uso desta última como mercadoria, daí decorrendo uma visão danosa ao ambiente, utilizada 

em muito pelas estruturas de produção das ciências, mais e mais exacerbadamente, após o 

advento do industrialismo (CAPRA, 1999). 

Neste contexto, pois, o período newtoniano-cartesiano tem como pressuposto 

básico a fragmentação e a visão dualista do universo. Com este paradigma, aparecem as 

múltiplas fragmentações: a visão de mundo material e o espiritual apartados; do corpo e da 

mente dissociados; da filosofia e da ciência; do objetivo e subjetivo; da ciência e da fé, entre 

outras. Na Ciência Moderna, a concepção linear e mecanicista do universo, propostas por 

René Descartes e Isaac Newton, passa ser utilizada, nas estruturas do capitalismo, sobretudo, 

para edificar uma lógica racionalista que nega o sagrado e a subjetividade 

(VASCONCELLOS, 2002). 

Nesse modelo de ciência, o homem é o senhor do mundo, pois se dá o direito de 

transformar, explorar, servir-se e, mesmo, escravizar a natureza (CAPRA,1999). Esta ideia é 

reforçada e complementada por Moraes (1997), quando argumenta que a descrição 

reducionista representou certo perigo, a partir do momento em que o método analítico foi 

interpretado como a explicação mais completa e a única abordagem válida do conhecimento, 

especialmente ao valorizar os aspectos externos das experiências e ignorar as vivências 

internas do indivíduo, bem como as incursões do sagrado na vida. 

Na segunda fase da Modernidade, final do século XVIII até o início do século 

XIX, por meio de testes quantificadores matemáticos, busca-se a compreensão da pessoa e de 

sua personalidade e inteligência. Neste período, a Psicologia torna-se ciência, separando-se da 

Filosofia, e assim emergem várias teorias psicológicas, dentre elas, destaca-se, por mostrar 

esse predomínio redutor, a Teoria Comportamental ou Behaviorismo. O Behaviorismo se pode 

ver como uma tentativa de lidar com a psicologia a partir do manifesto no comportamento 

humano – um enquadre de simplificação extrema, que dizia reduzir o trabalhável na psique ao 

que se percebe como comportamento, desconhecendo-se mesmo o inconsciente. 

A Sociologia, a partir da proposta de Augusto Comte, tenta explicar o 

comportamento social por meio da corrente positivista do universo, na qual o conhecimento 

está fundamentado no objeto e não no sujeito. As afirmações aceitas pela lógica positivista 

devem ser objetivas, impessoais e neutras. Os resultados da pesquisa restringem-se aos dados 
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fornecidos pela experiência e pelas observações confiáveis e fidedignas por concretas; e a 

racionalidade no meio científico positivo focaliza afirmações que devem ser impessoais, pois 

desmerecem qualquer posicionamento pessoal e de juízos de valor, valoração ao contexto e às 

estruturas subjetivas do pesquisador e do pesquisado.  

À luz da proposta de Vasconcellos (2002), o paradigma tradicional, por ser 

reducionista, focaliza as crenças que podem ser subdividas em três âmbitos: o âmbito da 

simplicidade; da estabilidade e da objetividade. A crença na simplicidade propõe a separação 

da menor parte para ser analisada e classificada a fim de se entender o todo complexo e buscar 

a relação causa e efeito. 

Têm-se, assim, relações causais e lineares. A crença na estabilidade propõe que o 

mundo é invariável, determinado e reversível. Assim, se pode conhecer, prever e controlar os 

fenômenos, em uma supremacia do método e da busca da experimentação tida como 

verificação empírica com resultados quantificáveis.  

A crença na objetividade buscaria, ainda nessa perspectiva paradigmática 

tradicional, atingir a versão única do conhecimento (uni-verso) e, nesse sentido, passa a 

propor o conhecimento objetivo do fenômeno tal com ele se apresenta na realidade. Restringe 

a produção do conhecimento a partir da comprovação, gerando conceitos aceitos como 

verdadeiros e absolutos. Para tanto, o cientista deve observar os fenômenos de maneira a 

perseguir uma objetividade que extrai interesses da ciência, idelologia e contexto da sua visão, 

não se envolvendo com a subjetividade ou o sujeito. 

No início do século XX, a visão de mundo solidamente construída foi 

modificando-se por meio dos estudos do físico Albert Einstein, com a teoria da relatividade, e 

Max Planck, com a teoria quântica. Tais descobertas impulsionaram a renúncia ao conceito de 

matéria como algo tangível, passando a ser vista como algo fluido e relativo. Estimularam, 

também, a revisão das questões de tempo e espaço newtonianas, que passam a ser 

compreendidos dentro de novos prismas.  

Após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial e os horrores de Auschwitz e 

Hiroshima, a ciência passou a ser alvo de duras críticas quanto aos custos humanos naturais 

do desenvolvimento tecnológico. Neste período, a pactuação de alianças com políticos e 

militares evidenciou o desvirtuamento dos cientistas do ideal científico de contribuir para a 

felicidade humana, para o bem geral da sociedade. Nesse sentido, a visão da ciência como 

conhecimento socialmente desenraizado, e a do cientista como sujeito onisciente, perdera seus 

fundamentos.  

Os anos da década de 1960 foram férteis em revoluções, em movimentos de 
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contracultura intensificados nos anos de 70, e vários movimentos sociais surgiram, tais como: 

o feminista, o ecológico, o étnico, o potencial humano, a saúde holística, o antinuclear, a 

valorização da pequena empresa. Trouxeram eles o pluralismo de concepções de vida; a idéia 

de que o senso comum possui valor como saber; de que a experiência feita socialmente 

produz conhecimento válido e construíram a crítica da ciência como crítica às estruturas de 

produção da ciência capitalística, em particular. 

No decorrer dos anos de 1970, são introduzidas na física, matemática, biologia e 

ecologia as noções de estruturas dissipativas e interconectadas, de Prigogine; sistemas 

dinâmicos instáveis, processos de não equilíbrio, complexidade e auto-organização, de Morin; 

ordem implicada e explícita, universo como um todo em movimento fluente e 

multidimensionalidade de planos vibratórios, de David Bohm, bem como a ideia de teia da 

vida, de Capra (2001). A partir de então, surge o termo pós-modernidade, como um 

movimento de reação cultural, representando ampla perda de confiança no potencial universal 

do projeto iluminista, havendo um desencantamento cultural.   

Percebe-se, conforme o exposto, que tais movimentos de transformação, ocorridos 

na esfera social, científica e cultural, fizeram emergir alentos novos na discussão 

epistemológica, desencadeando o surgimento de novos paradigmas ou de elementos novos 

capazes potencialmente de virem a constituir novos paradigmas. Assim é que se instala um 

clima efervescente de ideais e principalmente de transformações que geram proposições, 

potentes para permitirem eclodir uma revolução científica, constituidora de novos 

paradigmas. 

Podemos considerar que o questionamento da ciência moderna é oriundo de 

fatores teóricos e sociais, assim como do próprio avanço científico, além dos limites do 

paradigma anterior, que gerou as bases para o questionamento de sua própria ação e das 

insuficiências estruturais do paradigma dominante. 

Sendo assim, o paradigma dominante começa a ser questionado em seus valores, 

crenças, técnicas e exemplos amplamente compartilhados pela comunidade científica, embora 

nem sempre expliquem imediatamente o que está sendo solicitado deles, desse modo urgente 

e prático na propositura dos resultados esperados. Instala-se, dessa maneira, uma crise 

paradigmática, na qual os cientistas começam a abandonar o paradigma anterior e passam a 

buscar outras formas de conhecimento e de diálogos entre campos de saberes diversos como o 

da arte, da filosofia, da religião, junto ao da ciência e, também, do senso comum.   

Geralmente é nos períodos de crises da Ciência que os cientistas se voltam para a 

análise mais ampla das realdiades, incluindo a dimensão filosófica e a questão do sentido, 
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objetivando resolver problemas ou dificuldades de sua área de estudos. Diante dessa 

solicitação, cria-se um campo de possibilidades de onde emergem novas teorias e técnicas 

cientificas, que trazem transformações referenciais, daí derivando uma modificação gradativa 

das antigas noções de método, verdade, realidade, sujeito e legitimidade em ciências.  

De acordo com Santos (2010), o ponto de partida dos novos paradigmas se dá 

com a nova interpretação da ciência moderna, que inclui sua contextualização histórica, 

combinando novos conceitos e teorias científicas a saberes resgatados da herança humana de 

conhecimentos que foram antes submetidos, e que agora se quer visibilizados. Também vai-se 

buscar o plural advindo dos povos distantes da modernidade ocidental.  

Um resgate dessa monta evoca a necessidade da combinação entre senso comum e 

saber científico, a não distinção entre ciências sociais e naturais, e a superação do rigor 

quantificável e estratificante na visão cartesiana/positivista, por meio de mediações sociais 

ancoradas na subjetividade humana, já que todo conhecimento científico é socialmente 

construído e é, também, uma forma de autoconhecimento (SANTOS, 2007). Por isso, o 

paradigma emergente deve ser um paradigma social.  

Ante o exposto, o conhecimento científico deixa de ser considerado como simples 

expressão do caráter efetivo do mundo, refletindo simultaneamente as relações sociais, 

sistemas de crenças e valores das comunidades científicas. Com base nesse novo 

posicionamento perante a ciência; outras formas de pesquisas passam a ser mais valorizadas, 

dentre elas as pesquisas qualitativas, na qual a realidade estudada passa a ser considerada 

como um fenômeno cultural, histórico e dinâmico, experienciado e descrito por um 

pesquisador a partir de seu ato de observar o mundo desse modo relacional.  

A gravidade e a extensão global de nossa crise indicam que essa mudança de 

paradigma é susceptível de resultar numa transformação de dimensões sem precedentes, um 

momento decisivo para o mundo.  É evidente que a atual sociedade tem vivenciado momentos 

caracterizados por mudanças abruptas e inesperadas. Daí se tudo no universo muda; logo os 

paradigmas em ciências não são exceção ante esse processo de transformação.  

De acordo com Assmann (2003), não existe paradigma permanente, pois eles são 

historicamente mutáveis, relativos e naturalmente seletivos. Portanto, permanecer no 

paradigma conservador em ciências, e, pois, em educação, é a mesma coisa que fechar olhos à 

sociedade dinâmica e em frequentes transformações.  

É sabido que o paradigma tradicional ou newtoniano-cartesiano resultou por 

exacerbar a fragmentação do conhecimento e a supervalorização da visão atomizada e fora da 

crítica histórica e social. Nesse sentido propôs a primazia de certa forma de se tomar a razão 
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em detrimento da emoção, especialmente por entender e pretender a coerência lógica nas 

teorias e a eliminação da imprecisão, da ambiguidade e da contradição dos discursos 

científicos. 

Neste contexto, a fragmentação atingiu as Ciências e, por consequência, a 

Educação, dividindo o conhecimento em áreas, cursos e disciplinas que ficaram estanques, 

apartados um do outro. As instituições, em especial as educacionais, passaram a ser 

organizadas em departamentos sem conectividades, nos quais emergiriam hierarquizações e 

distanciamento dos fins éticos à que serve o pensamento científico e as práticas sociais que 

aciona. Neste processo reducionista, criam-se as especialidades e seu isolameno de uma visão 

do conhecimento como patrimônio social e não mercadoria. 

A visão clássica newtoniana-cartesiana da ciência atingiu a educação, a escola e a 

prática pedagógica do professor. Assim, conforme explica Behrens (2005), em grande medida 

o aluno passou a ser mero espectador, exigindo dele a cópia, a memorização e a reprodução 

dos conteúdos. 

Neste paradigma conservador, a experiência do aluno não conta como poderia 

contar e dificilmente são proporcionadas atividades que envolvam a criação. A prática 

pedagógica tradicional leva o aluno a caracterizar-se como um ser subserviente, destituído de 

sua expressividade e singularidade como sujeito. Desse modo, calando-se sua atividade na 

relação com o saber e com o outro, o aluno é reduzido ao espaço de sua carteira, silenciando 

sua fala, pouco estimulado à coerência entre o pensar e o fazer, como também sem sua real 

expressão. A ação docente encontra-se concentrada em criar mecanismos que levem a 

reproduzir o conhecimento historicamente acumulado e repassado como a verdade absoluta, 

isentando-se com as responsabilidades de transformar os contextos de sofrimento social. 

Transformações nessa área educacional, porém, surgiram a par com uma intensa 

necessidade do surgimento de um novo paradigma educacional que pauta que: “a educação 

precisa recuperar o equilíbrio entre a intuição e a razão, propondo um ensino e uma 

aprendizagem que levem à produção do conhecimento autônomo, crítico e reflexivo e a 

construção de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna e solidária” (BEHRENS, 2007, 

p.65). Desse escopo se tem o surgimento do paradigma emergente ou da complexidade, e que 

possui como foco a visão do ser de modo mais complexo e integral. Tal paradigma parece 

propor uma visão de homem indiviso, que participa da construção do conhecimento não só 

pelo uso da razão, mas também aliando as emoções, os sentimentos e as intuições. Portanto, 

na Educação, o resgate pleno do ser humano, numa visão paradigmática da complexidade, 

implica na expressão de novas formas de solidariedade e cooperação nas relações humanas. 
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Para tanto, é necessário contemplar uma proposta pedagógica que reconheça a diversidade de 

fenômenos da natureza e o ser humano como um indivíduo com multidimensionalidades, ou 

seja, dotado de múltiplas inteligências e com diferentes estilos de aprendizagens. Nesse 

sentido, a formação docente precisa reconhecer o processo de aprendizagem complexa, 

envolvendo no ensino os aspectos físicos, biológicos, mentais, psicológicos, estéticos, 

culturais, sociais e também espirituais. 

Em “Um discurso sobre as ciências”, Santos (2006) nos indica os sinais da crise 

do modelo de racionalidade científica construído durante a Modernidade, que são, a seu ver, 

muitos e fortes, chamando a atenção, portanto, para as condições sociais e teóricas resultantes 

dessa falência ou insuficiência paradigmática cartesiano-newtoniana. As condições teóricas 

que decretaram o rombo no paradigma da ciência moderna começaram por Einstein, 

relativizando o rigor das leis de Newton (de tempo e espaço absolutos), no domínio da 

astrofísica, ao definir que não há simultaneidade universal: “Dois acontecimentos simultâneos 

num sistema de referência, não são simultâneos noutro sistema de referência” (SANTOS, 

2006, p. 43).  

No domínio da Física do Átomo, a ruptura acontece na década de 20 com o 

surgimento da mecânica quântica, por meio de Max Plank, Heisenberg, Schrödingere, Bohr, 

entre outros, demonstrando que não é possível observar ou medir um objeto sem interferir 

nele. Logo, não conhecemos do real senão o que se alcança no campo de nossa intervenção 

nele, isto é, só podemos aspirar a resultados aproximados da realidade.  

A mecânica clássica, com seus racionalismos e determinismos exacerbados, 

parece, assim, encontrar resistência de permanecer como explicação válida. Um terceiro 

aspecto que evidencia a crise do paradigma, em nível teórico, segundo Santos, provém das 

investigações de Godel e suas “suspeitas” sobre o rigor da matemática, que ele próprio diz 

carecer de fundamento. A matematização plena do real, ânsia da “Nova Filosofia da 

Natureza”, não encontra mais razão de ser ou de continuar sendo da forma como pretendera 

ser, visto que a própria linguagem matemática não é tão rigorosa assim.  

As teorizações do físico-químico Ilya Prigogine, representante de um movimento 

científico convergente, de vocação transdisciplinar, o qual inclui, dentre outros, Maturana e 

Varela, David Bohm, Geoffrey Chew e suas investigações no domínio da microfísica, química 

e biologia, constitui a quarta e última condição teórica da crise do modelo newtoniano de 

conhecimento. 
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As condições teóricas da crise do paradigma dominante vêm propiciar uma 

profunda reflexão epistemológica sobre o conhecimento científico que apresenta duas facetas 

sociológicas importantes, para Santos (2006). Primeiro, o resgate da filosofia no sentido de 

complementarmos o conhecimento das coisas com o conhecimento de nós próprios. Daí 

decorre anotar que cientistas cujo interesse filosófico leva-o a problematizar a sua prática 

científica, se tornam cientistas-filósofos, e, de algum modo, contribuem para diminuir o 

abismo entre ciência e filosofia. Em segundo lugar, passa-se, desse modo, a ocupar lugar na 

reflexão epistemológica questões que antes eram deixadas tão-somente aos sociólogos, como 

a análise das condições sociais, dos contextos culturais e dos modelos organizacionais da 

investigação científica. 

Portanto, para os paradigmas emergentes pode-se dizer que é válido considerar: 

(a) que todo o conhecimento científico-natural é científico-social, (b) que todo o 

conhecimento é local e total, (c) todo o conhecimento é autoconhecimento e (d) que todo o 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum e deve lutar para instaurar uma 

vida decente para todos, como propõe Santos (2002). 

Sigamos mais um pouco, desvendando aonde nos levam estas reflexões. 

 

2.3 Algumas considerações sobre o Paradigma Quântico 

 

Durante os últimos trezentos e cinquenta anos de sua história, a ciência 

convencional, regida por um paradigma que avançou de suas bases para um caminho 

predominantemente mecanicista e reducionista, tem defendido a idéia de que a realidade 

estaria fundamentada em aspectos que se pode afirmar terem caminhado nestas direções: 

 

1. Determinismo Causal: O Universo apresenta-se como uma máquina determinada e 

previsível. 

2. Continuidade: Com o determinismo causal, veio à hipótese de que toda mudança, ou 

todo o movimento, é contínuo. 

3. Localidade: As interações são locais e ocorrem sempre viajando pelo espaço-tempo, 

numa velocidade menor que a velocidade da luz. Em outras palavras, é impossível 

uma ação simultânea à distância. 

4. Objetividade Forte: A Realidade independe da intervenção de um observador. 
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5. Monismo Físico ou Materialista: Tudo seria feito de matéria (átomos ou partículas 

elementares) e de seus correlatos (campos de energia e de força), e todo fenômeno 

teria uma origem material. 

6. Epifenomenalismo: Todos os fenômenos mentais subjetivos, dentre estes a própria 

consciência, são produzidos pela matéria que compõe o cérebro. 

Entretanto, no início do século XX, surgem algumas anomalias científicas que vão 

motivar a diversas mudanças importantes nos conceitos científicos, que explicam a visão da 

natureza, do humano e do próprio estudo da ciência. Trata-se de uma crise de verdade e 

compreensão da realidade, que gera um descontentamento quanto às concepções e aos 

métodos existentes de olhar o mundo e de fazer sentido nele, processo esse que dá origem a 

outras idéias e perspectivas em substituição.  

A primeira destas mudanças começou em 1905, com a publicação de três artigos 

de Albert Einstein: o primeiro, explicando as causas do Movimento Browniano e provando 

matematicamente a existência do átomo, a partir do movimento caótico de grãos de pólen 

sobre um líquido. O segundo, explicando o Efeito Fotoelétrico e provando que a luz não é 

somente onda, mas é, ao mesmo tempo, composta de partículas – fótons. O terceiro, lançou as 

bases da Teoria Especial da Relatividade, sobre os conceitos de espaço e tempo. O trabalho de 

Einstein gera o primeiro grande abalo nos alicerces do Paradigma Newton-Cartesiano vigente. 

Não o desqualificou, mas o complementou e mostrou que não existe somente uma perspectiva 

para explicar a realidade.  

Einstein mostrou que o Universo não é composto somente de matéria, mas 

também de energia. E mais, que energia e matéria são a mesma coisa em estados de mudança: 

E = mc2 . Isto foi muito importante para descrever os fenômenos da natureza e, também, para 

o reconhecimento das partículas subatômicas como padrões de energia, trazendo a idéia da 

existência de um dinamismo intrínseco a todas as partículas subatômicas. O mundo passou, 

então, a ser concebido em termos de movimento, fluxo de energia e processo de mudança. O 

universo e todos os seres que estão inseridos nele passaram materialmente a ser composto de 

espaço e energia. 

No início desse mesmo século, um cérebro físico inglês chamado Lorde Kelvin, 

disse que, no panorama da física, o céu estava obscurecido por duas nuvens negras. A 

primeira nuvem de Kelvin era o movimento da Terra ao longo do Éter, e a segunda nuvem se 

referia à necessidade da equipartição da energia para se corrigir discrepâncias entre previsões 

teóricas e dados experimentais na radiação térmica. 
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Com o objetivo de resolver essa segunda nuvem, durante a década de 1920, um 

grupo internacional de físicos (Niels Bohr – 1.885-1.962 – dinamarquês; Werner Heisenberg – 

1.901-1974 – alemão; Erwin Schrödinger– 1.887-1.961 e Wolfgang Ernst Pauli – 1.900-1.958 

– austríacos; Paul Adrien Maurice Dirac – 1.902-1.984 – inglês e Louis de Brouglie – francês) 

descobriram um mundo novo, o subatômico, baseado em leis até então desconhecidas, daí 

lançando elementos do que se tornaria a teoria quântica. Surge também a Mecânica Quântica 

e nasce uma nova forma de se fazer Física; Física esta denominada por Física Quântica.  

Esta nova proposta de Física consolida-se, em 1926, como a teoria que descreve 

as diversas estruturas atômicas em suas propriedades. O domínio de aplicação desta teoria 

ocorre na escala sub-nanométrica, ou seja, abaixo de um nanômetro (10-9 m), escala típica de 

uma pequena molécula. Pode-se dizer que a Teoria Quântica está por trás de todos os 

fenômenos de nosso cotidiano, já que, afinal, boa parte da realidade considerada por material 

é composta de átomos, partículas e subpartículas. 

De acordo com Goswami (2007), a Teoria Quântica encontra-se edificada em 

alguns postulados que gerarão profundas modificações conceituais para a comunidade 

científica, com relação à maneira materialista de se perceber o mundo e de se perceber os 

seres que nele habitam.  

Tais postulados, de acordo com Goswami (2007), alcançam pensar: 

 

1. Princípio do Salto Quântico: esse princípio teve como origem a discrepância entre a 

medição de emissões de luz de objetos incandescentes e as fórmulas que descreviam o 

fenômeno. Para solucionar essa diferença, o físico Max Planck corajosamente propôs 

que os elétrons emitiriam ou absorveriam energia apenas em certas quantidades 

específicas, descontinuamente separadas. O significado dessa proposição é que, para 

conseguir fazer essa absorção ou emissão de energia em lotes, o elétron teria que se 

posicionar no universo aos saltos, indo de uma camada energética à outra sem passar 

por nenhuma posição intermediária, ou seja, ele simplesmente desapareceria de um 

lugar e apareceria em outro. A primeira consequência dessa afirmação seria a 

destruição do mundo analógico da mecânica clássica, onde não haveria 

descontinuidade no universo e tudo que vai de um ponto a outro, passaria 

obrigatoriamente por infinitas posições intermediárias. Isso vale para os macro-objetos 

que conhecemos, mas não para as partículas quânticas. Este princípio coloque em 

questão o postulado Realista Materialista da Continuidade. 
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2. Princípio da Complementaridade: De acordo com os experimentos realizados pela 

Física, pode-se afirmar que as partículas materiais são simultaneamente onda e 

partícula, e a forma (onda ou partícula) como elas se mostram está intrinsicamente 

relacionada ao processo de medição da mesma pelo observador. Esse interessante 

postulado insere na ciência a nossa consciência inteligente, não só como o observador 

passivo proposto por Einstein, mas uma entidade com poder de decisão sobre a forma 

como o universo se apresenta. De fato, esse princípio enuncia que o elétron não é nem 

onda, nem partícula, pois a sua verdadeira natureza é transcendente e ambas as 

características se mostram complementares entre elas, além do que, nós temos poder 

sobre sua apresentação material. Este princípio coloca em xeque o postulado realista 

materialista da objetividade forte; e mostra o grande papel do ser (o observador) com 

relação à construção da realidade percebida. 

3. Princípio da Incerteza de Heisenberg: esse princípio basicamente afirma que não se 

pode simultaneamente determinar, com certeza, a posição e a velocidade (ou 

momentum) de um elétron; com isso, não é possível determinar a trajetória dele e, por 

conseguinte, não é possível prever precisamente a posição dele. Uma vez que o 

comportamento dos objetos quânticos (como o elétron) é probabilístico, torna-se 

impossível seguir o postulado metafisico do determinismo causal. Em vez disso, tem-

se uma causa estatística e um efeito estatístico. Este princípio mostra o equívoco do 

postulado realista materialista do Determinismo Causal.  

4. Princípio da Correspondência: princípio formulado pelo físico 

dinamarquês Niels Bohr; que objetiva atender à necessidade de se pôr em paralelo as 

realidades, aparentemente contraditórias, do mundo quântico com o mundo retratado 

pela física clássica.  De acordo com Bohr, o mundo físico não pode ser descrito por 

uma linguagem coerente. Existem duas linguagens, segundo esse princípio, que são 

complementares uma da outra. Uma não é sem a outra. Em física quântica, a onda 

necessita do corpúsculo e este precisa do primeiro elemento físico para poder existir. 

O princípio da complementaridade vem assegurar a relação entre estas duas formas de 

existir como “partícula-onda”. Este princípio também afirma que as grandezas 

quantizadas dos observáveis tendem ao limite clássico, quando os números 

quânticos associados ao sistema em questão tendem a infinito. 

5. Além desses postulados, algumas descobertas teóricas feitas por essa 

nova Física tornaram possível a edificação de um novo paradigma emergente dentro 

da Ciência, paradigma esse denominado Paradigma Quântico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_qu%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_qu%C3%A2ntico
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Tal Paradigma vem motivando a comunidade cientifica a gradativamente 

modificar sua forma de encarar o ser e o mundo. 

De acordo com Oliveira (2001), é necessário salientar que a Teoria 

Quântica possui uma característica bastante intrigante, ou seja, ela apresenta diversas 

interpretações. Através dela é possível interpretar o mundo quântico (1) como 

consistindo apenas de ondas, ou (2) como formado simultaneamente de ondas e 

partículas, ou até (3) como constituido apenas de partículas, ou mesmo, para finalizar 

esta breve lista, (4) como não consistindo de nada definido até que alguém o observe. 

Dentro de cada uma destas classes chega a haver dezenas de interpretações diferentes. 

Boa parte das afirmações fascinantes da Mecânica Quântica se dá dentro de uma 

pequena parte destas interpretações, às vezes até misturando indevidamente duas 

delas. 

Em suma, falar sobre a visão de mundo de acordo com o Paradigma 

Quântico não é algo simples, pois há inúmeras visões consistentes com o formalismo 

da teoria. 

Outra grande contribuição trazida pelo novo Paradigma Quântico é que a 

sua teoria traz algo bastante peculiar, em comparação com as teorias científicas 

“clássicas” que a antecederam. A Teoria Quântica traz a noção de observação e traz à 

tona uma Teoria Filosófica que pode ser denominada por “teoria transcendental de 

conhecimento”; que afirma que todo e qualquer objeto só se coloca de maneira 

concomitante ao sujeito cognoscente. Partindo-se desse ideário, não haveria “objeto 

em si”, coisa em si, realidade independente do sujeito, que seja da alçada do 

conhecimento científico.  

É que o que se conhece é sempre o objeto mediado pelas “categorias do 

entendimento” do sujeito (como a causalidade, etc.), sujeito este que tem um papel 

ativo, legislador, para ordenar os dados do sentido, dados estes que também aparecem 

ordenados pelas formas de nossa intuição sensível. Em educação, Paulo Freire 

apresenta uma idéia bastante próxima quanto à relação entre sujeito e realidade; 

quando apresenta as relações entre sujeito-sujeito e sujeito-mundo como sendo 

indissociáveis. Como Freire (1967, p. 68) afirma, "Ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Vários outros aspectos da Teoria Quântica merecem destaque; dentre estes 

é importante citar, como afirma Goswami (2009), que os objetos quânticos, quando 

correlacionados de modo adequado, influenciam-se mutuamente de forma não local, 



 

106 

ou seja, sem sinais pelo espaço e sem que decorra um tempo finito. Portanto, objetos 

quânticos correlacionados devem estar interligados em um domínio que transcende o 

tempo e o espaço. Não localidade implica transcendência. Decorre disso que todas as 

ondas quânticas de possibilidade se situem em um domínio que transcende tempo e 

espaço, ao qual vamos chamar como de domínio da potencialidade transcendente, 

usando uma expressão de Aristóteles, adaptada pelo Físico Werner Heisenberg. 

Outro aspecto bem intrigante, citado por Goswmi (2009), e que surge 

através no novo Paradigma Quântico, mostra que o tempo não seria mais entendido 

como um processo linear, como anteriormente era retratado pela Física Newtoniana. 

A linearidade causal, apregoada por tal Física Clássica, perdera sentido ante as 

peripécias quânticas, ante sua expressividade norteadora da fenomenologia universal. 

A não linearidade, veiculada pela realidade não local, ludibriando o tempo e o 

espaço, agora é passível de manifestar-se como exótica expressão do mundo 

quântico. A partir de então, a ideia de Causa e Efeito já não se encadeiam na 

irreversibilidade do ritmo cronológico, mas coexistem fora da linha do tempo, em um 

presente constante. 

Heisenberg (1981) através da Teoria Quantica propõe uma nova visão da 

natureza, na qual o materialismo é repensado como um modelo incompleto e 

paradoxal da realidade. Para Heisenberg, quanto mais nos aprofundamos no mundo 

das partículas elementares, mais abstrata a natureza se torna, até que aquilo que 

chamamos de matéria, desvanecendo pouco a pouco, vai perdendo toda sua 

concretude, e se revela, no âmago profundo do Ser, como um nível de conceitos 

matemáticos abstratos, para muito além do que o realismo materialista supôs ao 

longo dos séculos. 

Assim como defende o Paradigma Espírita ao definir a existencia de 

ordem causal que não se encontra na matéria, para Schrödinger (1989), a matéria 

perde o status ontológico de fundamento do real, passando a ser considerada como 

mais uma conseqüência das leis da natureza. Essa visão aproxima-se imensamente 

das visões de Heisenberg e Einstein. Seria, portanto, o elo filosófico que uniria estes 

autores em uma interpretação comum da natureza da matéria: já não se pode dizer 

que todas as coisas são feitas de matéria, como aventavam os materialistas radicais, 

uma vez que a própria matéria se revela como o produto de um nível de realidade 

mais profundo, puramente formal. No mesmo texto acima citado, Schrödinger 

expressa esta idéia da seguinte forma: 
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O que são de fato essas partículas, esses átomos, essas moléculas? (...). Eles podem 

talvez no máximo ser pensados como criações mais ou menos temporárias dentro do 

campo de ondas, cuja estrutura e variedade estrutural, no sentido mais amplo do 

termo, são agudamente determinados por meio das leis de onda na medida em que 

reaparecem sempre do mesmo modo, que devem ocorrer como se fossem uma 

realidade material permanente. (SCHRÖDINGER, 1989, p.60) 

 

Em sua interpretação da “matéria em si”, Schrödinger é muito mais claro e 

incisivo do que o foi sobre a relação entre mente e matéria, poupando-nos trabalho analítico. 

Vejamos suas palavras em Uma mudança radical nas nossas noções de matéria: 

 
Durante a segunda metade do século XIX a matéria parecia ser algo de permanente a 

que nos podíamos agarrar. Existia um pedaço de matéria que nunca tinha sido criado 

(tanto quanto cada físico sabia) e que nunca podia ser destruído! Podia-se pegar nele 

e sentir que não fugiria entre os dedos. (...). De momento, pretendendo apenas 

explicar a mudança radical que ocorreu no decurso do último meio século. (...) 

Acreditávamos que estávamos a movimentar ainda no quadro da antiga estrutura 

“materialista” das idéias, quando afinal já a tínhamos abandonado. As nossas 

concepções de matéria revelaram-se muito menos materialistas do que o eram na 

segunda metade do século XIX. Ainda são muito imperfeitas, muito confusas, falta-

lhes clareza relativamente a vários aspectos. Mas pode-se afirmar que a matéria 

deixou de ser a coisa simples, palpável e vulgar no espaço que se pode seguir 

enquanto se movimenta – cada um de seus pedacinhos – e que deixaram de se poder 

verificar as leis precisas que determinam o seu movimento. (SCHRÖDINGER, 

1989, p.63) 

 

O ponto crucial deste trecho é sua proposição negativa acerca da matéria – o que a 

matéria não é: palpável, eterna, indestrutível, fundamental. Todavia, surge logo à questão 

perturbadora, o que é, então, a matéria? Se a matéria não é fundamental, como pensavam os 

materialistas, o que o é? Schrödinger encarrega-se de responder, no tópico Forma e não 

substância, o conceito fundamental de Ciência e Humanismo: 

 
Vamos agora regressar às nossas partículas elementares e às pequenas organizações 

das partículas como átomos ou pequenas moléculas. A velha idéia acerca delas era 

que a sua individualidade se baseava na identidade da matéria contida nelas. Isto 

parece ser uma adição sem fundamento e quase mística, que representa um contraste 

marcado com o que acabávamos de descobrir que constitui a individualidade dos 

corpos macroscópicos, bastante independente dessa hipótese materialista grosseira e 

não necessitando de seu apoio. A noção inovadora é que aquilo que é permanente 

nestas partículas elementares ou pequenos conjuntos é a sua forma e organização. O 

hábito da linguagem do dia a dia engana-nos e parece invocar, sempre que ouvimos 

pronunciar a palavra “configuração” ou “forma”, a configuração ou a forma de algo, 

parece significar que é necessário existir um substrato material para assumir uma 

forma. Cientificamente este hábito remonta a Aristóteles, às suas causas materialis e 

causa formalis. Mas quando se trata das partículas elementares constituintes da 

matéria, parece que não faz sentido pensar nelas novamente como consistindo de 

algo material. Elas são, por assim dizer, forma pura, nada mais senão forma. O que 

surge uma e outra vez em observações sucessivas é esta forma, não uma quantidade 

ínfima e individual do material. (SCHRÖDINGER, 1989, p.74) 
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Schrödinger através da sua interpretação da Teoria Quantica, assim como 

considera elementos que vão ao entro do Paradigma do Espírito, também propõe a existência 

de um domínio de realidade no ser que estaria além do universo formado por átomos e 

partículas. Schrödinger expressa este entendimento da seguinte maneira: 

 
Existe o problema da matéria. O que é a matéria? Como que devemos visualizar a 

matéria na nossa mente? A primeira forma da questão é um pouco absurda. (Como é 

que poderíamos dizer o que a matéria é – ou, caso se chegue a isso, o que a 

eletricidade é – sendo ambos os fenômenos que só a nós dizem respeito?) A segunda 

forma já revela toda uma mudança de atitude: a matéria é uma imagem na nossa 

mente – a mente, portanto, é anterior à matéria (apesar da estranha dependência 

empírica dos meus processos mentais sobre os dados físicos de uma certa porção de 

matéria, i.e. o meu cérebro). (SCHRÖDINGER, 1989, p.82) 

 

Além do aspecto não fundamental da matéria que é citado por Heisenberg e 

Schrödinger; para o Paradigma Quântico o espaço também é relativo e existe a possibilidade 

Real da existência de mais de quatro dimensões em nosso universo. Como afirma o físico 

norte americano David Bohm, a realidade percebida sensorialmente pela humanidade, o 

mundo tridimensional dos objetos e do binômio dimensional espaço-tempo, encontra-se em 

uma Ordem secundária que se situa no nível mais óbvio e superficial de uma ordem 

abrangente, que por sua via não pode se manifestar para a humanidade de uma forma plena. 

Tal ordem secundária é denominada pelo físico norte americano por Ordem Explícita 

(BOHM, 2001). 

Segundo Bohm (1991), a ordem abrangente está edificada sobre duas ordenações, 

sendo a primeira denominada por ordem implícita, existe fora do binômio espaço-tempo, e é 

responsável por dar origem e orientar a segunda ordem mais superficial que é denominada por 

ordem explícita, ou seja, aquela ordem que se revela no mundo manifesto observável, pois é 

nada mais do que quimérica construção dos nossos sentidos. 

Pode-se dizer que de acordo com Bohm (1991), a Ordem implícita, pertinente ao 

universo ideal, far-se-ia então a única realidade e o objeto último de conhecimento da ciência. 

Pode-se deduzir, a partir de todos esses pressupostos apresentados pela teoria que compõe o 

Paradigma Quântico, que tanto o universo como os seres que estão a ele vinculados 

encontram-se constituídos de uma multidimensionalidade, que por sua vez é estabelecida 

através de uma sutil e profunda interconexão. Dentre essas diversas dimensões em torno do 

ser, consideraremos nesse trabalho a dimensão Espiritual como sendo uma dimensão de suma 

importância para o processo de educação do indivíduo que está no mundo e que contribui para 

a elaboração do mundo. Educar a dimensão espiritual do ser humano, nesse sentido, vai 

implicar em construir valores humanos para uma ética de justiça, solidariedade e respeito 
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pelas diferenças, desenvolvendo as potencialidades mentais, criativas e a consciência do ser 

como um ente espiritual que transcende a dimensão Espaço-tempo. 

Como assevera Cardoso (1999, p.43), a educação da dimensão transcendente do 

ser humano colabora para a construção da paz em seus múltiplos aspectos, e essa educação 

Espiritual se pode fazer por vários caminhos: ensinando e cultivando os valores humanos, 

desenvolvendo a sensibilidade para o natural e o espiritual, a relação teoria e prática na vida, 

perseguindo a religiosidade da consciência, ampliando a sensibilidade artística e filosófica, e, 

principalmente, conduzindo o educando para seu mundo interior, onde se realizará o processo 

de autoconhecimento e consequente autorealização.  

 

2.4 Algumas considerações introdutórias que envolvem as construções do Paradigma do 

Espírito 

Ao longo da historia do conhecimento humano brotaram múltiplas concepções a 

respeito do ser. A concepção materialista compreende o ser humano, que é herdeiro de sua 

carga genética, como um animal que possui racionalidade, regido por instintos e que passa por 

processo social no qual indivíduos adquirem habilidade, conhecimentos, valores e os papéis 

consonantes com sua posição em um grupo social. 

Dentre as diversas perspectivas de abordagem espiritualista, que acreditam na 

existência do Espírito, o Espiritismo se inclui como uma doutrina codificada na França pelo 

pedagogo lionês Hippolyte León Dennizard Rivail, cognominado por Allan Kardec. O 

pensamento espírita surge, então, trazendo todo um acervo de conhecimentos que estão no 

momento a aliar-se aos outros elementos constituidores dos paradigmas emergentes. É 

possível que se erga como um novo paradigma, a partir dessa grande crise social, cultural, 

espiritual e científica do século XIX, trazendo uma proposta que se acha consentânea às 

emergências dos estudos paradigmáticos novos, que propõem compreensões que podem nos 

levar à concepção espírita do sujeito humano como Espírito e, pois, auxiliar a edificar o 

paradigma do Espírito. 

Na perspectiva do Paradigma do Espírito torna visível compreensão que têm sido 

invisibilizadas, na verdade, elas são mesmo contra-hegemônicas hoje. Assim é que a 

abordagem teórica tanto presente no Paradigma Quântico como no Paradigma da 

Complexidade, possuem elementos que nos auxiliam a reflexionar em termos de um 

Paradigma do Espírito.  

O pensamento espírita – religião, ciência e filosofia - também pensa o sujeito 
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humano como um Homem Integral (ÂNGELIS, 1990), que é Espírito imortal, em evolução 

mediante também períodos onde vivencia a reencarnação, romagem de aprendizados deste ser 

rumo à perfectibilidade. Podemos dizer, então, alimentando-nos da reflexão espírita, que 

somos ser espiritual constituído de múltiplas dimensões; dentre essas dimensões pode-se citar 

a dimensão espiritual, além da dimensão biológica, histórico-social, psicológica, cultural, 

ecológica e cósmica. 

Sobre o caráter paradigmatico da Doutrina Espírita, Chibeni (1994) explica que o 

Espiritismo constitui, mesmo, um genuíno paradigma científico e esse paradigma representa, 

diretriz capaz de desenvolver pesquisas científicas acerca dos fenômenos espíritas e do 

aspecto espiritual do ser humano em geral. Não havia, até o advento do Espiritismo, um 

paradigma científico que os concatenasse e integrasse em um corpo de princípios teóricos 

precisos e abrangentes, acompanhados de métodos, critérios e valores que definissem rumos 

confiáveis ao longo dos quais a sua investigação pudesse caminhar.  

De acordo com Chibeni (1994), Kardec desenvolveu um paradigma 

admiravelmente coerente, abrangente, empiricamente adequado e heuristicamente fértil, que 

não deixa nada a desejar aos mais bem-sucedidos paradigmas das ciências ordinárias, como a 

termodinâmica, o eletromagnetismo, as teorias da relatividade, a mecânica quântica. 

Tratando sobre a relação entre o Paradigma Espírita e o Paradigma do Espírto; 

Incontri (2001) afirma que: 

 
Enquanto se dava esse movimento dos séculos XIX ao XX, de um positivismo 

ferrenho em direção a um relativismo total, (em que pese Comte ter anunciado o 

relativismo, como único princípio absoluto), emergia um novo paradigma, usando a 

definição de Kuhn. Para ele, a ciência revolucionária é aquela que rompe com o 

paradigma vigente, quando este “deixou de funcionar adequadamente na exploração 

de um aspecto da natureza”. Esse novo paradigma, que aqui chamamos de 

paradigma do espírito, estende o método experimental à metafísica, mudando a 

perspectiva de como se deve encarar ao mesmo tempo o espírito e a própria ciência, 

que pode apreendê-lo. O que se pretende demonstrar aqui é que as críticas feitas 

pelos pós-modernos à estreiteza do positivismo já eram críticas feitas por Kardec, o 

pioneiro do paradigma do espírito. (INCONTRI, 2001, p.38) 

 

E continua observando com precisão as contribuições da perspectiva espírita e sua 

corporificação em uma pedagogia: 

 

A pesquisa em torno do fenônemo paranormal ganha hoje a mesma dimensão 

interdisciplinar e global, que Kardec pretendia então. Nesse sentido, o paradigma 

espírita, fundamento e critério da Pedagogia Espírita, é uma particularização do 

paradigma do espírito, porém lançado como tal, pelo próprio Kardec. Numa analogia 

à teoria de Kuhn, podemos dizer que durante 2500 anos, no Ocidente, vivemos uma 

fase pré-paradigmática em relação ao espírito, objeto máximo de todo conhecimento 

humano (segundo o próprio paradigma do espírito) e ao mesmo tempo, sujeito desse 

conhecimento. A grande revolução, ainda ignorada, que o Espiritismo promove, é 
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justamente sair da fase pré- paradigmática, para entrarmos na era do paradigma do 

espírito. (INCONTRI, 2001, p.38) 

 

De acordo com a proposta do Paradigma Espírita, a visão do ser apresenta uma 

abrangência bastante profunda e que infelizmente ainda é descartada pelo cientificismo 

materialista, uma vez que seus princípios atestam que a corporeidade do individuo passa a ser 

apenas uma instância existencial do homem, embora necessária, a ser valorizada e assumida. 

Na concepção Teórica e Prática do Espiritismo, o ser existe além das dimensões físicas e 

visíveis, porque é um Espírito que carrega em seu íntimo inúmeras capacidades. 

Para a cosmovisão proposta pelo Paradigma Espírita, o planeta terra passa a ser 

uma moradia temporária entre os infinitos mundos do universo, destinados a servir de habitat 

educativo aos Espiritos em processo evolutivo. O Planeta Terra, nessa perspectiva, trata-se de 

uma escola e um laboratório, onde, durante milênios, os Espíritos aprendem através de 

experiências vividas a se aperfeiçoar e se integrar no rumo ascensional da vida. Neste planeta 

reencarnam sucessivamente bilhões de almas — e, conforme as condições materiais da 

existência humana progridem, mais almas podem estar reencarnadas simultaneamente, com a 

finalidade de tecer a história, entre erros e acertos, progressos e tragédias coletivas, 

experimentando aação no mundo e aprendendo o que lhes podia proporcionar felicidade e 

realização. 

Neste contexto, de acordo com a proposta do Paradigma Espírita, a Educação 

passa a ser considerada como um processo permanente que vai contribuir de forma 

fundamental com o aperfeiçoamento do Espírito, pois permite o despertar das potencialidades 

da alma e a realização gradativa de sua divindade. Não apenas em uma dada existência, mas 

sim pelos inúmeros percursos que constituirão a evolução do espírito eternidade afora.  
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3 OS SABERES ADQUIRIDOS PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO MÃOS A 

OBRA NO PERCURSO DO TRABALHO VOLUNTARIADO. 

 

Neste contexto reflexivo, as práticas de investigação passam a ressaltar o aspecto 

emancipador da pesquisa, onde o pesquisador deixa de falar apenas sobre a Educação, 

passando a investigar para a Educação. O lugar dos sujeitos da pesquisa, nesta perspectiva, é o 

de sujeitos cognoscentes, ativos, o que nos mostra não procederem apenas como produtos de 

uma história educativa, mas também atuarem como seus agentes. Isso nos leva a vê-los como 

sujeitos que falam e se transformam, modificando o ambiente em seu percurso de vida. 

Vejamos o que nos diz as biografias educativas dos integrantes do Grupo Mãos à Obra: 

Meu nome é Cris; Cristiane Franklin. Tenho 45 anos e eu estou no movimento 

espírita desde a barriga da minha avó. Minha mãe era espírita. Minha avó era 

espírita. Sempre digo que o meu trabalho no Mãos à Obra começou muito antes do 

meu nascimento, nesta referente vida. 

Essa coisa do trabalho voluntário sempre foi muito forte na minha vida, pois a 

minha mãe como espírita ajudava em uma creche. Isso é uma lembrança muito forte 

da minha mãe; ela me levava para essas ações, pois eu sou a filha mais velha. Eu 

deveria ter uns nove anos e ia junto com ela e ajudava a cuidar dos bebês, pois eu 

sempre fui muito materna.  

 

Esta é Cristiane Franklin, uma das fundadoras do Grupo Mãos à Obra, grupo 

pertencente ao Grupo Espírita Paulo e Estevão - GEPE, que há dezesseis (16) anos realiza 

trabalho voluntário nas comunidades assentadas do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes, em Jaguaretama, município do interior do Ceará. Nesta biografia educativa, 

Cristiane começa mostrando sua relação com o espiritismo e como isso foi significativo em 

sua formação pessoal.  

 
Quando eu tinha onze anos, eu perdi meu irmão. Ele desencarnou, era um ano mais 

novo do que eu. Lembro-me que minha família e eu fomos ao encontro de Chico 

Xavier; atrás de notícias, aquela coisa toda, e lá conhecemos uma pessoa de um 

Centro Espírita de São Paulo, chamado Centro Espírita Perseverança. É um Centro 

muito grande em São Paulo. E aí nós fomos para esse Centro Espírita lá em São 

Paulo, minha terra natal.  

Nessa época eu tinha doze anos; e lá recebemos a primeira mensagem psicografada 

do meu irmão. Nesta mensagem, meu irmão falou bastante sobre a importância de se 

ajudar o próximo, de acolher. Um mês depois, minha família adotou uma criança e 

depois de um ano e meio veio uma outra criança adotiva. Sempre na minha família 

teve essa coisa do acolhimento, sabe? São irmãos queridos que surgiram para trazer 

uma luz dentro da minha família.   

 

Vemos aqui uma primeira característica importante do aprendizado educacional 

espírita – ele acontece nos dois planos da vida. Isso mostra que admitir a comunicabilidade do 

plano espiritual com o nosso plano vibratório tem uma aplicabilidade que se pode ver, desde 

já, no depoimento de Cristiane. Pires (1982, p. 76) mostrava-nos isso, ao falar que somos 
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seres interexistentes; nas suas palavras: “Não somos apenas o existente na concepção 

existencialista. Somos o interexistente na concepção espírita”. E explica:  

 
Podemos agora compreender melhor o conceito interexistencial do homem. A 

criatura humana, mesmo nessa existência, não está sujeita apenas ao plano 

existencial terreno. Ela existe no aqui e no agora, mas traz consigo a mente de 

profundidade, que a liga à existência espiritual de onde provém.  (PIRES, 1982, 

p.76) 

 

Em São Paulo, como observa Cristiane, sua terra natal, vê-se o estudo espírita 

aliado à prática solidária, como formadora da mediunidade.   

 
Aí começamos a trabalhar muito dentro deste Centro Espírita, no Perseverança. A 

minha mediunidade eclodiu aos quatorze anos; então, eu passava mais nos lugares; 

mas como eu já estava dentro da casa espírita e eu era de uma família espírita, já se 

sabia que tinha a ver com mediunidade. Eu entrei no GEM (Grupo de Estudos 

mediúnicos) nesta época, que era chamado de COEM, que era um estudo com 

prática voltada ao desenvolvimento mediúnico. Lá eu comecei a trabalhar a 

mediunidade da psicografia; eu psicografava nas palestras até na minha saia, quando 

não tinha mais papel; eu precisava escrever... E aí eu passei uns seis anos, nesta 

época eu deveria ter quinze anos; eu recebi muitas mensagens do meu irmão e 

considero isso ainda hoje como uma coisa maravilhosa. 

 

Temos na fala de Cristiane Franklin, uma referência explícita ao desenvolvimento 

da mediunidade e ao caráter específico das reuniões mediúnicas. No texto de Kardec (1998, p. 

32), temos uma referência ao espiritismo como revelação e mensagem coletivizada - 

ensinamento não personalizado, mas de um coletivo de Espíritos orientadores. Tem-se, 

também, claramente, a ideia de mediação – dos espíritos como intermediários do mundo 

espiritual, como se pode constatar:  

  
A mediunidade surge como veículo utilizado pelos espíritos para nos trazerem a 

Terceira Revelação. O espiritismo é a Terceira Revelação da lei de Deus. Mas não 

está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não 

por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da 

Terra e por inumerável multidão de intermediários.  (KARDEC, 1998, p.32) 

 

Como observava, por sua vez, o Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, 

a mediunidade é faculdade inerente ao ser humano e pode ser utilizada de diversas formas, 

como filtro das mensagens superiores ou com fins não comprometidos com o amor.  

 
A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida e, com todas as suas 

deficiências e grandes acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a 

toda as criaturas, responsável por tantas glórias, tantos infortúnios da Terra. Também 

a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas antes de tudo, 

aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo 

espiritual, modelando o corpo físico, e sustentando-o, possa igualmente erigir-se 

filtro das esferas superiores, facilitando a ascensão da mediunidade aos domínios da 

luz.  (XAVIER, 2002, p. 137) 
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Pela leitura que Cristiane faz de si, esta experiência de consolar, de desenvolver a 

mediunidade com fins de generosidade, fora educadora de si, como ela afirma: 

 
Lembro-me que tinha uma reunião lá chamada reunião das mães; que eram as mães 

que perderam os filhos; era uma vez por mês aos domingos. E eu comecei a 

trabalhar dentro dessa atividade, nesta época eu já deveria ter vinte e um anos. E aí 

eu recebi aqueles pais, e eu já tinha passado por essa dor e sabia um pouco da sua 

dimensão, e tinha a sensibilidade daquela época. Hoje eu me lembro daquela época e 

penso: como eu conseguia com vinte anos de idade e inexperiente, consolar uma 

família? Então, tudo isso vai tocando o coração da gente; e eu nunca fui uma 

adolescente rebelde por conta do Espiritismo; por viver isso desde muito cedo na 

causa da mediunidade e ver o sofrimento, e passar pelo sofrimento aos onze anos de 

idade. Acho que isso acelerou o meu amadurecimento; eu não queria ver meus pais 

chorando; então, eu queria ser um exemplo. 

 

A aproximação para com a dor do outro e o sofrimento social, na compreensão 

espírita da prática mediúnica, pode ser formadora, uma vez que é uma forma de solidariedade 

prática, que acontece desse modo entre planos vibratórios também. Se isso de consolar e 

ajudar aconteceu na prática mediúnica de Cristiane, logo a seguir os saberes aprendidos 

profissionalmente (ou em processo de aquisição destes), como o da Dança, passam a ser 

utilizados no trabalho voluntário espírita, como ela menciona: 

 
E aí eu trabalhei na psicografia vendo a dor daqueles pais; eu me sentia na obrigação 

de ajudar; e neste Centro Espírita eles tinham sete creches e um centro de juventude. 

Na época, eu já estava cursando a Faculdade de Educação Física e sempre trabalhei 

com dança, por ser bailarina, né? E aí eu ia para fazer coreografia, para ajudar. 

Então, sempre tinha inauguração da creche. Tinha festa e eu estava lá coreografando 

as crianças... Eu sempre estive muito envolvida com esse tipo de ação.  

Também comecei a trabalhar com educação infantil com quinze anos; então sempre 

estive muito envolvida com a causa espírita; e eu tenho certeza que toda essa 

vivencia e experiência foi fundamental na minha educação como ser Espiritual. 

(Grifo nosso) 

 

Podemos ver que uma caraterística da aprendizagem espírita é articular saber com 

experiência prática, formadora. E, como vimos acima, trabalho mediúnico com trabalho 

voluntário.  

Josso (2010, p.111) atentava para o aspecto experiencial da aprendizagem, 

mostrando que há etapas na sua efetivação como base de possibilidade de elaboração e 

saberes: 

A problemática da experiência conduz a uma reflexão sobre as modalidades de 

elaboração dos saberes, de compreensão e de explicação dos fenômenos. Esse tema, 

como o da intersubjetividade, permite interrogar-se a respeito das condições de 

possibilidade do processo de conhecimento. 

 

Explicita mais Josso, sobre a necessidade de experiência como prática refletida, 

conforme conceitua: 
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A experiência pode tornar-se tal, a posteriori de um acontecimento, de uma situação, 

de uma interação; é o trabalho de reflexão sobre o que se passou; mas uma atividade 

qualquer é também experiência, desde que o sujeito se conceda os meios de 

observar, no decorrer da atividade, o que se passa e reflita sobre o que esta 

observação lhe traz como informação sobre a atividade empreendida. Em outras 

palavras, uma experiência é uma ação refletida, a priori ou a posteriori.   (JOSSO, 

2004, p.143) 

  

Vejamos como Cristiane detalha o início de uma ação voluntária e a complexidade 

que ela vai adquirindo, chegando a constituir uma “cidade” de aprendizagem, como se pode 

ver: 

 
Então, eu sempre estive muito engajada com a prática do voluntariado Espírita; aí 

em 1992, eu acho, o Centro Espírita Perseverança resolveu fazer uma viagem pelo 

Sertão do Nordeste e levar cestas básicas. Foi uma primeira viagem onde levamos 

mil e quinhentas cestas básicas e o nosso grupo, que era em torno de cem pessoas, 

foi de avião até Caruaru. Então, de lá, pegamos um caminhão, e em cima do 

caminhão saímos para distribuir; foi uma semana em cima do caminhão, no dia de 

Natal, e voltamos no ano novo; ou seja, meu ano novo foi em cima de uma boléia de 

caminhão; saíamos para distribuir as cestas básicas sertão adentro. Aí porque eles 

me chamaram para essa ação? Foi porque era normal durante as festas das crianças, 

eles saírem distribuindo doces nas favelas e eu fazia o personagem da Xuxa; eu 

colocava uma peruca loira e cantava em cima do caminhão. Então, eles resolveram 

levar uma animadora e eu topei o desafio. 

 

Repare-se que entrando para auxiliar no trabalho prático, coletivo e simples, do 

ponto de vista da ação empreendida, Cristiane logo depois passa a contribuir com esta ação 

voluntaria, que se fica mais e mais complexa, utilizando seus saberes de profissão, no caso, a 

dança e a educação física.  

 
Foi uma viagem muito difícil, pois não conhecíamos a região e aquilo que iríamos 

nos deparar pela frente, a situação toda era muito precária e gradativamente o grupo 

foi percebendo a realidade difícil do sertão. A partir de então, passamos a ir ao longo 

dos anos ao sertão; na viagem consecutiva levamos três mil cestas básicas; na outra, 

levamos sete mil cestas básicas e assim sucessivamente. Isso foi em meados de 

1992. Hoje esse trabalho se tornou uma ONG chamada de Amigos do Bem e eles já 

construíram uma cidade, compraram um terreno e construíram uma cidade com 

Padaria, escola que fornece educação e capacitação para a população; por exemplo, 

a criação de cabras, castanhas; o trabalho deles é incrível. Este trabalho para mim foi 

um dos grandes marcos na minha vida. 

 

Cristiane faz uma leitura espiritual dessa experiência nos seguintes termos: “Eu 

sempre me lembro de uma história do natal (do período natalino), de uma reflexão de natal 

que se fazia, onde a gente deveria se perguntar: - Quando Jesus nasceu para você? E eu me 

dizia: - Para mim tenho certeza que foi neste trabalho!”. 

E coloca Cristiane mais alguns aspectos: 

 
Quando eu vi aquelas pessoas, eu vi o sofrimento, aquelas necessidades, aquelas 

carências, morando naquelas casas de barro sem ter o que comer; não tinha um dia 
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que eu não saía morrendo de chorar, pois sou chorona. Essa experiência mostrou 

para mim que eu jamais posso deixar de fazer alguma coisa pelo meu próximo, pois 

me considero uma pessoa extremamente privilegiada. Considero que tenho ótima 

saúde, uma família maravilhosa.... Eu tive estudo... E o Espiritismo, que é o maior 

presente que tive na minha vida, junto à consciência de que temos um passado e 

temos um futuro onde precisamos ser seres melhores. Então, esse trabalho voluntário 

espírita é um trabalho que me tocou e me faz desenvolver como ser, principalmente 

no tocante à minha educação Espiritual. (Grifo nosso) 

 

Parece ser uma aquisição fundamental da educação espírita uma visão alargada de 

passado (onde há inumeráveis reencarnações, que são oportunidades evolutivas) e de futuro (o 

hoje determinará nossas colheitas). 

Kardec indicava este aspecto que ele nomeava de “reação do futuro sobre o 

presente”, nos seguintes termos: 

 
Quando vir o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas, e, sobretudo, 

quando compreender a reação do futuro sobre o presente; quando, em suma, 

verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível 

necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, oh! Então suas ideias 

mudarão completamente, porque ele verá na vida futura não só um fim, como 

também um meio; não um efeito distante, mas atual. (KARDEC, 2006, p.262)  

 

Para a doutrina Espirita, a vida futura deixou de ser algo impreciso, para 

constituir-se numa realidade observada e apreendida por qualquer pessoa.  

No livro Gênese, Allan Kardec traz a necessidade de certas informações sobre o 

chamado mundo invisível, com o objetivo que a idéia da vida futura não se torne vaga, e que a 

mesma possa definir com mais precisão os laços do Espírito e do corpo, via perisipírito, e 

fundamentações à crença, com a progressividade do Espírito e dos saberes sobre isso:  

 
À idéia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo 

invisível que nos rodeia e povoa o Espaço, e por este meio ele fundamenta a crença, 

dando-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Define os 

laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os 

mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, 

para onde vai, por que está na Terra, por que nela sofre temporariamente, e vê por 

toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de 

uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que 

pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de 

origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu 

livre-arbítrio; que todas são da mesma natureza e que só há entre elas a diferença do 

progresso realizado; que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, 

mais ou menos rapidamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. (KARDEC, 

2006a, p.28) 

 

Podemos observar que a ideia de procurar “qualidade de vida”, que Cristiane diz 

que São Paulo já não lhe ofertava, se alia com o impulso de vir morar do Nordeste, o que vem 

junto, em sua fala, com uma relação importante, descrita por ela, com o espírito de Dr. 
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Bezerra de Menezes.   

Em 1999, eu resolvi vir morar no Nordeste; eu não aguentava mais a minha vida em 

São Paulo, pois achava minha qualidade vida péssima... A empresa que eu 

trabalhava estava se mudando. O relacionamento afetivo que eu vivia tinha dado 

errado; tinha sido assaltada duas vezes; aí uma amiga minha me trouxe para o Ceará; 

trouxe meu currículo e depois de um mês eu estava em Fortaleza. Aí falei para os 

meus pais: caso não desse certo, eu iria voltar, já que eles estavam ainda em São 

Paulo. Quatro meses depois, meu pai recebeu uma proposta de trabalho para vir 

morar em Fortaleza. Cheguei em Fortaleza em setembro de 1999 e minha família em 

janeiro de 2000. 

Vale salientar que o Centro Espirita Perseverança tinha como mentor espiritual o 

Espírito de Bezerra de Menezes; e assim o Espírito do Doutor Bezerra sempre foi 

um Espirito muito importante na minha vida, sabe? Eu sempre digo que ele é o meu 

pai espiritual; então, em todos os perrengues da minha vida eu sempre orava muito 

para Bezerra; e eu vivo esse amor por Bezerra de Menezes. 

 

Volta novamente, na fala de Cristiane, a reflexão profunda que ela vai fazendo 

sobre sua própria vida, sempre fazendo dialogar o plano Espiritual, aqui personificado pelo 

espirito Bezerra de Menezes e os contextos concretos de educação em sua vida. Ainda se pode 

ver que aqui temos a procura de Cristiane por qualidade de vida aqui, no Ceará, associada 

rapidamente a uma inserção no trabalho voluntário, que teve sua mediada pelo centro espírita: 

 
Quando cheguei em Fortaleza, a primeira coisa que fiz foi buscar em centro espírita 

para frequentar. E eu na época morava no Papicu. Passei a frequentar o Centro 

Espirita Francisco de Assim; foi no CEFA que primeiramente ouvi falar no Polo de 

Divulgação Espirita Bezerra de Menezes. 

Na época tinha um trabalhador Espírita do Centro Espirita Perseverança que estava 

morando em Fortaleza e que me orientou a conhecer o GEPE. Em 2000 conheci o 

GEPE Água Fria, que possuía uma estrutura, mas não possuía tanta gente. Aí me 

mudei para o Bairro Água Fria e passei a frequentar o GEPE Água Fria; passei a 

fazer o ESDE e então encontrei o Daniel e a Fernanda Botelho. (Cristiane, uma das 

fundadoras do Grupo Mãos à Obra) 

 

Como se percebe, a entrada para o Centro espírita já a leva a uma ação concreta, 

como era sua forma de agir ante a sua própria busca de espiritualidade: 

 
Daí combinamos de ir juntos ao Polo. Fomos juntos ao Polo: eu, Daniel, Fernanda e 

minha irmã Bianca; e lá fomos recebidos pelo Titui, que era uma espécie de caseiro; 

dormimos na escola e no outro dia pela manhã participamos do trabalho de 

evangelização infantil. Lá, eu realmente me apaixonei pelas crianças e pelo trabalho, 

principalmente pelo modo de educação daquelas crianças acontecer; elas viviam 

numa condição de precariedade. Naquela época a estrutura do Polo era muito 

precária, só existia a escola, que ainda não estava acabada e mesmo assim os 

trabalhadores e as pessoas com grandes dificuldades se dirigiam àquele local para 

desenvolver o trabalho. Naquele momento eu pensei: nós precisamos fazer alguma 

coisa por eles. (Cristiane, uma das fundadoras do Grupo Mãos à Obra) 

 

Vê-se a recorrência de uma procura de trabalho voluntário, mediado pelo centro 

espírita, partir de descrições de sensibilização com o sofrimento do outro; um outro em 

condições de vida precárias. Continuemos vendo estas questões que já apontamos: o trabalho 
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vai se tornando mais complexo, a partir de um movimento inicial de amparo material, 

direcionando-se para aspectos formativos diversos, que vão delineando uma Educação na 

perspectiva espírita, também do sujeito do trabalho voluntário: 

 
Acho que era agosto ou setembro de 2000 e pensamos em fazer um natal bem 

simples para aquelas crianças. Conseguimos a lista com o nome das crianças que 

participavam da evangelização e então realizamos uma campanha de arrecadação de 

brinquedos no GEPE. Conseguimos comprar brinquedos para sessenta crianças. Aí 

foi o Inicio de tudo; não conseguimos mais deixar de colaborar com o PODEBEM 

(Polo de Divulgação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes); aí teve toda a história do 

Polo que passamos a conhecer; e já o contato com Sr. Monteiro e a história do Sr. 

Benvindo Melo se expandia. Daí começamos o trabalho; e em 2001 o Sr. Monteiro, 

que é uma personalidade muito importante para o GEPE e para movimento Espírita 

Cearense, resolveu promover uma caravana ao Polo. Durante essa atividade 

resolvemos promover oficinas com as crianças e os moradores assentados nas 

proximidades do Polo; daí  começamos a desenvolver oficinas de ponto de cruz com 

a Eleudi; de papel marchê; oficina de marcenaria, com o Heráclito, e outras. 

(Cristiane, uma das fundadoras do Grupo Mãos à Obra). 

 

Cristiane reflete sobre educação, enquanto discorre sobre a experiência do Pólo 

que tomava corpo como trabalho voluntário: “Considero o Espiritismo como sendo uma 

forma de resgate da Espiritualidade através da Educação; uma forma que permite integrar o 

ser humano de uma forma mais plena, com mais consciência na sua relação com Deus e com 

a sociedade”. 

Cristiane, a respeito do papel educativo do Espiritismo, assevera: 

 
Para mim, ser espírita, pois, na acepção plena da palavra é engajar-se num processo 

de auto-educação, cujo fim mal podemos entrever. É estar em processo de auto-

aperfeiçoamento. Como o Espiritismo não é uma doutrina individualista, no sentido 

de descomprometer o ser humano de deveres para com o próximo - ao contrário, 

elege na caridade seu princípio máximo-quem está em processo de melhorar a si 

mesmo tem o dever moral de exercer uma tarefa pedagógica com todas as criaturas 

que o cercam. No meu ponto de vista, a caridade máxima, portanto, que o espírita 

deve procurar realizar como ideal de vida, não é o assistencialismo social, 

respeitável e necessário, mas limitado e superficial, é sim a caridade da Educação. 

Elevar, transformar, despertar consciências, contribuindo para a mudança interna dos 

homens - que redundará também numa evolução externa- esta deve ser a meta de 

todo espírita. (Cristiane, uma das fundadoras do Grupo Mãos à Obra) 

 

E explicita uma escuta grupal lúcida, crescentemente atenta ao movimento espírita 

(das casas espíritas) de Jaguaretama, e da própria vida comum das pessoas das comunidades 

do Pólo:  

 
Resolvemos não deixar a peteca cair e estruturar melhor o Grupo Mãos à Obra. Aí 

começamos a divulgar o trabalho do Mãos à Obra dentro do ESDE (Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita) do GEPE. (...) continuando o trabalho 

voluntário prático, surgiram a demanda das outras casas Espíritas de Jaguaretama. 

Neste processo, surge a Casa do Caminho; veio o centro Espírita Bezerra de 

Menezes, que é a casa espirita mais antiga de Jaguaretama... Lembro de um natal 

desenvolvido pelo Mãos à Obra lá no Polo, onde conseguimos arrecadar muito 
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pouco material; e nos sensibilizamos bastante pela escassez dos nossos recursos para 

serem entregues àquelas crianças. A partir de então resolvemos nunca mais deixar 

que isso ocorresse; começamos a chamar e a engajar as pessoas e estruturar melhor o 

grupo. Sentimos que a Espiritualidade nos ajudou muito, pois quando precisávamos 

de uma doação os recursos surgiam do nada.(Cristiane, uma das fundadoras do 

Grupo Mãos à Obra) 

 

A tessitura do trabalho espírita comportava sua expansão dentro do próprio âmbito 

dos assentamentos, como se pode depreender da sua exposição: 

 
A partir de então as coisas começaram a acontecer, o grupo cresceu, e começamos a 

expandir o trabalho para outras cercanias, como por exemplo, uma comunidade 

próxima ao Polo que era denominada por Mundo Novo; uma comunidade realmente 

onde sentíamos a harmonia Espiritual. Uma comunidade formada por algumas 

famílias espiritas. Conseguimos construir um Centro Espirita no local, que hoje 

conhecido por GEAL – Grupo Espirita André Luiz. Aí foi assim. (Sergio Pinto, um 

dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

 Por fim, na fala de Cristiane, se percebe a importância do grupo no trabalho 

voluntário. Um grupo onde a hierarquia rígida é preterida, em função de coordenações 

provisórias, em função da tarefa a ser realizada.  

 

Hoje, o Mãos à Obra é um grupo grande; bem estruturado; não possui chefe, ou seja, 

não existe uma hierarquia rígida. Há coordenações em função da tarefa.   

Teve momentos ao longo da História do Grupo que eu não pude estar presente, mas 

graças a Deus isso são pequenos momentos.(Cristiane, uma das fundadoras do 

Grupo Mãos à Obra) 

 

 

Seguimos agora com o relato biografico de um dos participantes fundadores do 

Grupo Mãos a Obra. 

 
Meu nome é Sergio Pinto; tenho 40 anos de idade. A minha história com a 

religiosidade começou aos 15 anos; sou de origem de uma família católica 

tradicional, onde a minha mãe é bastante religiosa de frequentar o catolicismo e, na 

época, com quinze anos de idade eu me encontrava um pouco deprimido e 

encontrava-me tendo dificuldades de relacionamento com a minha própria mãe. E 

aquilo mexeu muito comigo. Eu estava muito deprimido...  Até que o meu primo 

Carlinhos (Carlos Fiuza) falou: Serginho vamos lá no grupo de Jovens do São 

Vicente de Paula, é tão legal!  

Eu já estava frequentando as missas aos domingos, do São Vicente de Paula; naquela 

época a missa era cantada e era bem legal o encontro de jovens. Aí eu me engajei no 

grupo de jovens sendo comandado pela freira Irmã Iolanda. Nesse grupo, que nós 

estávamos se fazia evangelho, mas a coisa que mais mexia comigo realmente foi a 

minha primeira visita a uma favela. Quando fomos visitar a comunidade do trilho do 

Padre Antônio Tomás, que hoje se chama Via Expressa, eu pude ver toda aquela 

miséria humana. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

O contato com o que Sérgio Pinto nomeia de miséria humana, temos visto que é 

um caminho inegável de entrada na pergunta pela própria espiritualidade – o que coincide (e 

relaciona-se) com uma transformação ético-moral do sujeito. Veja-se: 
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Aquelas pessoas eram ao mesmo tempo muito acolhedoras e o trabalho do grupo era 

distribuir alimentos, roupas...  Aquilo me impressionou, e mexeu muito comigo, com 

minha noção de responsabilidade social. Na época, quando eu estava engajado no 

grupo de jovens, eu bebia muito, farreava, fazia coisas de adolescente, e eu me 

lembro muito que eu me transformei. E o pessoal começou a me chamar de Padre; 

eu falava muito do evangelho, eu parei de beber, eu me transformei, passei a cantar 

com os jovens, aquilo era muito legal para mim. (Sergio Pinto, um dos fundadores 

do Grupo Mãos à Obra) 

 

Pensar em responsabilização nos leva ao estudioso da ética Hans Jonas (2006). A 

partir da sua obra “Le Principe Responsabilité”, Hans Jonas nos apresenta um dos conceitos 

chave da ética contemporânea - a responsabilidade, aspecto que para nossa reflexão avulta em 

importância. Este conceito adquiriu, na atualidade, um significado e conteúdo distintos, 

erigindo-se, para Hans Jonas, em princípio fundamentador de uma nova ordem ética. 

 

Jonas elucida tal questão da seguinte maneira, mostrando que na modernidade o 

saber como poder e sua magnitude nos levam à necessidade de maior autocontrole, aspecto 

ético que toma proporções hoje nunca dantes vista: 

 
Sob tais circunstâncias, o saber torna-se um dever prioritário, mais além de tudo o 

que anteriormente lhe era exigido, e o saber deve ter a mesma magnitude da 

dimensão causal do nosso agir. Mas o fato de que ele realmente não possa ter a 

mesma magnitude, isto é, de que o poder previdente permaneça atrás do saber 

técnico que confere pode ao nosso agir, ganha, ele próprio, significado ético. O hiato 

entre a força da previsão e o poder do agir produz um novo problema ético. 

Reconhecer a ignorância torna-se, então, o outro lado da obrigação do saber, e com 

isso torna-se uma parte da ética que deve instruir o autocontrole, cada vez mais 

necessário, sobre o nosso excessivo poder. (JONAS, 2006, p. 41) 

 

Diante dessa preocupação com a amplitude e com o domínio outrora desconhecidos 

por parte da ética clássica, o saber torna-se um dever prioritário, ou seja, “(...) o saber deve ter 

a mesma magnitude da dimensão causal do nosso agir.” (JONAS, 2006, p. 41). 

Jonas reconhece a existência do dever de assumirmos a responsabilidade por nossos 

atos que tenham repercussões de médio e longo prazo, em decorrência do direito daqueles que 

virão e cuja existência podemos desde já antecipar. Coloca-se, assim, o dever de estar 

vigilante tanto em relação ao direito da humanidade futura. Zelar pelo futuro da humanidade é 

o dever mais importante e do qual os demais deveres podem ser deduzidos. (JONAS, 2006, p. 

93). 

Jonas considera que a nova teoria ética inaugurada a partir de seu princípio 

responsabilidade não corresponde absolutamente à ideia tradicional de direitos e deveres, ou 

seja, coloca-se o dever independentemente de uma perspectiva de reciprocidade, “(...) 

segundo a qual o meu dever é a imagem refletida do dever alheio, que por seu turno é visto 
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como imagem e semelhança de meu próprio dever” (JONAS, 2006, p. 89). É que para o autor, 

a ética da responsabilidade “(...) tem de ser independente tanto da idéia de um direito quanto 

da ideia de uma reciprocidade” (JONAS, 2006, p. 89). É que se trata agora, da urgência de 

cada um assumir responsavelmente sua ação na Terra (JONAS, 2006, p. 47). 

De acordo com Jonas; existem limites para a sociedade de consumo resultantes «da 

precariedade do ser». Esta impõe ao homem a obrigação de guiar a sua ação por padrões 

éticos baseados no «princípio responsabilidade» para com toda a biosfera, incluindo nesta 

responsabilidade, como se está a ver, as gerações vindouras, já que de acordo com Jonas 

(2006), a humanidade se define pela responsabilidade que assume em prol das gerações 

futuras. 

Do ponto de vista Espírita; o Evangelho Segundo o Espiritismo, obra codificada por 

Allan Kardec, propõe a caridade como um compromisso que se define perante os seres 

humanos como ação de fazer em benefício dos outros, trabalhando para os outros, ensinando 

aos outros, mudando as condições de vida para benefício dos outros, de modo que a 

“fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social” (KARDEC, 1995, p.413). 

O pensamento espírita traz a idéia reencarnacionista como aspecto chave para 

pensarmos justiça social. Ao ensinar que “a reencarnação é um mecanismo que assegura 

continuidade do aprendizado e ilimitada oportunidade de entendimento” (MIRANDA, 1991, 

p.321), deixa aberta a porta da reconstrução e da transformação de cada um, que assumirá 

refazer suas vidas pessoais e coletivas. A doutrina Espírita assevera que todas as ações 

praticadas pelos seres humanos, ou a falta delas, atingem a sociedade e seus membros. Essa 

ação pode ser favorável à justiça social ou pode ir contra a estabilidade social e através das 

ações praticadas pelos indivíduos que compõem a sociedade, estão sendo criadas as condições 

futuras da sociedade. As consequências dessas ações, porém, podem ser experimentadas nesta 

mesma vida ou numa existência futura, mediante a reencarnação do ser, que mantém sua 

individualidade e aquisições, inclusive ético-morais.  

O Espiritismo explica que a humanidade colherá o que anda semeando. Se existe o 

desejo de uma sociedade justa, caberá à criatura humana contribuir eticamente para a 

implementação de um novo modelo de desenvolvimento que leve em consideração não só o 

aspecto econômico, senão também os aspectos sócio-ambiental e ético-moral. As leis morais 

apresentadas por Kardec no livro terceiro de O Livro dos Espíritos servem de fundamento 

para cada um dos três pilares do desenvolvimento sustentável: o crescimento econômico, a 

preservação do meio ambiente e a justiça social. As leis do progresso e do trabalho podem 

orientar o rumo para os contextos sociais se erguerem sob outros paradigmas. E se as leis de 
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conservação, reprodução e destruição (da forma, porque tudo se transforma no universo) são 

guias para a preservação do nosso meio ambiente físico e espiritual, por seu lado as leis de 

sociedade, igualdade, liberdade, amor, justiça e caridade são o alicerce para estabelecer as 

bases das instituições de uma sociedade justa. Propondo lei ético-morais, o espiritismo aponta 

deveres intrínsecos ao ser, contemplando dimensões intrapsíquicas e, também, extrínsecos a 

si, contemplando as coletividades. 

Sérgio mostra-nos esse duplo aspecto de suas rupturas. Para ele, a ruptura se dava 

também no plano do entendimento, no plano que Sérgio nomeia de filosófico, e é então que o 

informante se reporta aos questionamentos que passa a fazer com relação às concepções de 

justiça divina, em termos de Teologia: 

 
Eu passei em torno de dois anos lá, nessa experiência com os jovens; depois, aos 

dezessete anos fui morar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, aos dezoito, eu 

cheguei a frequentar o Shalom, e naquela época eu comecei a despertar a 

consciência filosófica, principalmente sobre a questão da Teologia Dogmática do 

Catolicismo, e em torno de algumas questões eu comecei a questionar a respeito do 

Céu e o Inferno, da Punição Eterna; essas coisas eu comecei a questionar. E então 

comecei a me afastar um pouco da Igreja, aos dezoito anos e dezenove. (Sergio 

Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

 

O questionamento se aprofunda quando Sérgio defronta-se com a questão da 

mediunidade, a capacidade de entrar em relação com os espíritos que já não possuem corpo 

físico e que se acham em outro plano vibratório. 

Podemos ver que a assunção da mediunidade – o aflorar da mediunidade como 

nosso informante do Grupo Mãos à Obra fala foi determinante para um encaminhamento ao 

espiritismo e, nele, ao trabalho voluntário: 

 

Quando foi em 1995 a minha mediunidade aflorou, e com o meu primo Carlos 

Fiuza, fomos assistir um filme, e ele me ensinou uma técnica de desdobramento. E 

eu naquela época não sabia o que era desdobramento, eu nunca havia ouvido falar de 

mediunidade, nem de espiritismo, e eu me desdobrei, e fiquei num estado alterado 

de consciência. Passei praticamente uma semana acordado e apresentei uma série de 

fenômenos que aconteceram comigo, e então eu sabia que estava saindo do ar. 

Fiquei muito diferente e os meus pais ficaram muito preocupados porque eu era 

muito novo, e aí eles me levaram a um psiquiatra, e aí comecei toda uma caminhada 

de medicamento e tudo mais. E aí foi diagnosticado transtorno bipolar, e em 1997 

após ser diagnosticado e medicado, fui morar no Rio de Janeiro e passei sete meses 

morando com minha tia. 

Quando eu voltei, voltei desempregado e aí comecei a fumar, comecei a ficar 

deprimido, e aí tive o contato com um amigo chamado Marcelo Gentil; ele então, 

numa tarde, onde eu me encontrava fumando na varanda, disse: - Serginho, rapaz, 

encontrei um lugar maravilhoso, encontrei a minha paz, encontrei Jesus. Aí pensei: 

esse cara virou evangélico; e ele insistiu: - Vamos comigo, Serginho? O local se 

chama GEPE – Grupo Espírita Paulo e Estevão. (Sergio Pinto, um dos fundadores 

do Grupo Mãos à Obra) 
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A mediunidade e sua percepção, pelo pensamento espírita, confere uma 

possibilidade de crescimento ao sujeito e de equacionamento de fenômenos comumente pouco 

compreendidos em outras referências religiosas.   

Nessa altura da fala com a história de vida e formação de Sérgio, vê-se que a 

compreensão do espiritismo como cristianismo contribui para a assertividade dele com 

relação à adesão ao espiritismo, segundo se pode ver: 

 
Aí perguntei: - Marcelo, como é que lá? E ele me chamou para ir para a palestra que 

iria ser realizada lá.  Só que no Rio de Janeiro, neste período de sete meses, o 

sobrinho do meu pai, o filho do meu tio Ney, ele já era Espírita e lá ele tinha me 

levado à Casa Espirita André Luiz. Eu já tinha lido o “Nosso Lar”, e eu já havia me 

interessado pelo Espiritismo. Quando eu voltei foi que o meu amigo Marcelo me 

chamou para conhecer o GEPE. 

Quando eu cheguei para assistir à minha primeira palestra, no ano de 1998, o 

palestrante era o Senhor Wanderley Pereira; eu naquela época não entendia nada de 

espiritismo, e nunca havia ouvido falar de mediunidade. Aí quando eu cheguei lá, na 

palestra, ele falou Jesus para lá, Jesus para cá, e aí ao terminar a palestra eu 

perguntei a ele: - Rapaz, aqui vocês aceitam Jesus, trabalham com Jesus? Aí ele 

disse: - Rapaz, sem sombra de dúvidas, aqui é uma casa cristã, assim é a Doutrina 

Espírita. Aí eu disse: - Pronto, vou colocar minhas malinhas aqui. (Sergio Pinto, um 

dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

Tem-se, então, que considerar outro ponto determinante na relação de Sérgio com o 

espiritismo e, particularmente, com a mediunidade, senão vejamos: 

 
Aí comecei a estudar o ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita); comecei 

a Estudar a Mediunidade. Na época, eu estava muito preocupado ainda com a 

questão da bipolaridade. Eu me lembro muito bem que na primeira ou na segunda 

aula do GEM –Grupo de Estudos Mediúnico, eu procurei o dirigente, chamado Sr. 

Monteiro, e o contei que havia sido diagnosticado com o Transtorno Bipolar, ai eu 

perguntei se eu podia frequentar a Mediúnica e ele falou : - Faça, meu filho. E aí eu 

fui fazendo de tudo; e aí quando vamos entrando na Doutrina Espírita, vamos 

aprendendo o valor da caridade, e aí começa a minha história com a caridade. Meu 

primeiro trabalho voluntariado que participei na casa espírita, foi no Leprosário de 

Antônio Diogo, e lá aprendi a ser acolhedor, uma vez que aquelas pessoas vivem 

uma situação dramática e vivem isoladas; e aquela ação me fazia muito bem. (Sergio 

Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

Temos aqui a experiência da caridade como experiência de trabalho voluntário 

que traz um sentido espiritual para estas ações, como se pode ver: 

 
(...) com o estudo da doutrina espírita aprendemos que os processos concernentes ao 

psiquismo são bastante complexos, pois a mediunidade não pode ser 

desconsiderada; e no GEPE (Grupo Espírita Paulo e Estevão) descobri que sou 

possuidor de uma mediunidade ostensiva. Aí depois do trabalho no Leprosário, 

passei a me envolver com o trabalho do Papel Noel durante a festa de natal que era 

desenvolvida no GEPE, onde realizarmos uma festa de natal com as crianças 

assistidas pela casa.  Trabalhei como Papai Noel durante três anos durante essa fase; 

e foi para mim uma experiência fantástica, pois quando entrávamos no hospital, para 

encontrar com os pacientes debilitados e desesperançosos, tristes, sozinhos e 

abandonados, só o fato de encontrar o Papai Noel, pegar na mão e olhar nos olhos, 
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gerava uma transformação. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à 

Obra) 

 

Aqui vemos a vivência da caridade como parte de um processo de compreensão 

da doutrina espírita, mas também como processo de autocriação de si: 

 
Eu sempre fiz todo o meu trabalho de caridade, desde o início. Eu sempre coloquei 

aquela frase na minha cabeça, que Jesus falava, aquela história que ele conta que: 

“Toda vez que estive nu, tu me deste de vestir; toda vez que estive sozinho, e foste 

me visitar ... Aí fala assim no final: “Todas as vezes que isso fizestes aos meu mais 

pequeninos, é a mim que tu fazes”. 

Então, alguma coisa dentro de mim sempre falava isso; quando eu fazia isso, no 

Hospital, no Leprosário, eu sempre buscava levar o lado Espiritual, não a coisa 

mecânica por traz de si só, mas eu buscava ver nos olhos das pessoas a figura de 

Jesus. E aquilo era um trabalho magnético de passe, que eu sentia naquele trabalho 

de papai Noel, eu me sentia como estivesse dando um passe naquelas pessoas. 

(Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

Sabe-se que há o corpo físico e o períspirito (corpo espiritual) do Espírito imortal 

que somos. O corpo físico é material; possui instintos comuns aos animais e é animado pelo 

mesmo princípio vital. Vejamos: “Há no homem três coisas: 1º O corpo ou ser material, 

análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; 2º A alma ou ser imaterial, 

Espírito encarnado no corpo; 3º O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário 

entre a matéria e o espírito” (KARDEC, 1995a p. 23). Mas, a liberdade e o trabalho sendo 

fonte da evolução humana, isso conduzem à ideia de que o sujeito humano se depura, seu 

Espírito evolui se utilizando do corpo: “O homem quintessencia o espírito pelo trabalho e tu 

sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos” (KARDEC, 

1995a p. 49). 

Observemos como é articulada a compreensão racional espírita com o trabalho e 

como o trabalho leva a um lugar específico – o voluntário, junto aos excluídos socialmente de 

bens produzidos por todos. Vejamos como vai se dando a compreensão mais larga da própria 

responsabilidade neste âmbito “No decorrer desta minha história, fui evoluindo na parte 

doutrinária da doutrina espírita; aí depois, em 2000, surgiu o Grupo Mãos à Obra” (Grifo 

nosso). Neste aspecto, temos, sempre, a centralidade - como acontece no Espiritismo -, da 

figura de Jesus, senão vejamos: 

 

Se eu não me engano, eu entrei no “Grupo Mãos à Obra”, em 2002. A minha 

primeira viagem, você até foi com a gente junto com outros trabalhadores. Mas o 

“Mãos à Obra” surgiu com a minha esposa junto com a Fernanda Botelho, que eram 

as evangelizadoras. Em 2000, minha esposa Cristiane, junto com minha cunhada 

Bianca, a Fernanda e o Daniel... tiveram a ideia de fazer um Natal diferente com as 

crianças, com a comunidade da escola Fabiano de Cristo, que é do Polo Bezerra de 

Menezes; e aí eles faziam oficinas, faziam dinâmicas, uma série de coisas, aí 

começou tudo nessa simples viagem.  
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Quando fiz minha primeira viagem, fomos num ônibus, era um grupo maior, o Sr. 

Monteiro foi. Aí se eu não me engano, a Olga, que hoje é trabalhadora da FEEC, 

sugeriu o nome “Mãos à Obra”, e aí o nome ficou até hoje.  

Teve um Natal no Polo Espírita em Jaguaretama que me marcou muito; foi o Natal 

de 2004, você estava ate lá; eu fiz uma árvore com garrafas pets, fizemos um natal 

bem lúdico; onde desde o início não era apenas um ato mecânico da doação de 

presentes, aquela coisa mercantilista do Papai Noel... No começo, quem era o papai 

Noel era o Luis Polini. O natal no Polo sempre foi uma festa muito amorosa e 

sempre ressaltando a importância de Jesus, a gente sempre dizia que o natal sempre 

tinha como referência máxima Jesus. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo 

Mãos à Obra) 

 

Neste movimento de compreensões, chega Sérgio a Bezerra de Menezes e sua 

relação maior com sua vida e obra, que vai comparecendo no trabalho voluntário do GEPE, a 

partir de relacionamentos que apresentam sua referência:  

 
Na minha história pessoal, a minha relação com Bezerra de Menezes começou muito 

com a influência de uma grande trabalhadora do GEPE chamada Eleudi; que por 

muito tempo coordenou o Polo; na época onde a minha mediunidade estava aflorada 

e eu me encontrava tendo várias percepções mediúnicas. Ela me apoiou muito, me 

acolheu inclusive na casa dela, ela me educou a fazer o evangelho diariamente e foi 

lá que eu descobri a paixão por Bezerra de Menezes.  Naquela época eu escutava no 

GEPE alguma referência sobre Bezerra de Menezes, porém foi com ela que eu 

comecei a ter uma relação maior e espiritual com o médico dos pobres; na busca da 

minha suposta cura. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à Obra) 

 

Ressalte-se aqui, novamente, mas já sob outro enfoque, o aspecto mediúnico nesta 

procura do espiritismo e da caridade – da ação concreta aos excluídos, e como vai 

comparecendo, dessa forma, o trabalho do Pólo de Jaguaretama: 

 
Passei muitos anos no começo, dentro da casa Espírita, com a mediunidade 

deseducada e com os medos que eu tinha, e eu sempre busquei muito esse lado da 

cura, e a caridade teve um papel fundamental no meu processo de equilíbrio 

psíquico e emocional. Com certeza, o trabalho voluntário ajudou muito nesse 

processo da minha estabilização espiritual.  

É importante ressaltar que tive uma percepção quando trabalhei na evangelização do 

GEPE da Praia do Futuro; percebi que o povo da Praia do Futuro, o povo da 

Messejana e o povo de Jaguaretama parece ser o mesmo povo. Sinto através da 

vibração emanada por eles, que se tratam do mesmo grupo de Espíritos que 

reencarnaram em locais diferentes. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo 

Mãos à Obra) 

 

Na avaliação que resulta por fazer de sua vida, o informante mostra que o trabalho 

voluntário é, então, colocado como “divisor de águas” em sua vida, como podemos vir 

observando, e como Sérgio expressa claramente: 

 
Para mim, o trabalho voluntário foi um divisor de aguas na minha vida, e o papel de 

Bezerra para mim foi fundamental. Tenho uma relação pessoal de profunda gratidão, 

amor e respeito com este Espírito. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos 

à Obra) 

 

E é dentro desse escopo que vemos ser trazida por Sérgio a idéia da própria 
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educação espiritual sendo feita, ressaltando-se, sobretudo, o exercício do trabalho voluntário, 

no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes. 

 
Acredito em Bezerra de Meneses como uma figura que representa o espiritismo no 

Brasil, através da expressão da caridade. Ele influencia não só ao Grupo Mãos à 

Obra, mas influencia a todo o movimento espírita, especialmente o movimento 

Espírita de Jaguaretama, onde se situa o Polo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes. Considero que o Trabalho Voluntário que realizo no Grupo Mãos à Obra, 

contribuiu bastante para a minha educação espiritual. Pois através dele passei a me 

valorizar mais, a ser valorizado, e passei a fazer parte de uma fraternidade de 

pessoas que coadunam com o meu mesmo pensamento de se desenvolver 

espiritualmente e fazer o bem ao próximo. Anteriormente de entrar neste grupo, eu 

não era valorizado, não me valorizava como pessoa e não tinha verdadeiros amigos 

onde existia uma boa relação. (Sergio Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à 

Obra).  

 

Na análise do Grupo Mãos à Obra, o nosso informante reitera o crescimento 

emocional do grupo, mesmo sujeito a conflitos, sempre ressaltando a vivência da caridade, no 

trabalho voluntário, com seu caráter de união e solidariedade, sobretudo, entre as pessoas que 

o fazem. 

 
Posso afirmar, hoje, que o Grupo Mãos à Obra, que vem crescendo bastante ao 

longo destes quinze anos, atualmente é uma grande família. A relação entre os 

participantes é muito forte, onde o laço de união se estabeleceu entre os membros do 

grupo. 

Ao longo dos anos, o grupo sofreu com um episodio de cisão; entretanto a 

irmandade entre os participantes foi mais forte e o grupo continua caminhando em 

paços largos perante as suas ações desenvolvidas. 

A Caridade realmente transforma o ser humano para melhor. Pois temos uma visão, 

no começo, de que iremos ajudar o próximo, mas na realidade nós recebemos muito 

mais do que doamos; daí o grande beneficiado sermos nós mesmos. 

Sem o trabalho em prol dos outros, nós espíritas seriamos mais um grupo de teóricos 

sobre os Espíritos, e considero esse modo de pensar profundamente vazio. (Sergio 

Pinto, um dos fundadores do Grupo Mãos à Obra).  

 

Na reflexão sobre trabalho no capitalismo temos, por meio do conflito entre 

capital e trabalho, a desumanização (concentração e renda, exploração da mão-de obra alheira, 

condições de pauperização das coletividades devido á mais valia), que acontece, apesar de que 

isso não é algo absoluto, e o trabalho ainda humanize sempre não se devendo apostar nisso 

(CABALLERIA, 2002; HARVEY, 1992; IAMAMOTO, 2001). 

Temos podido ver que a Educação proposta pelo Espiritismo está alicerçada em 

uma forma diferenciada de perceber o mundo. Para o trabalhador voluntario que é espirita, 

como se pode depreender, o mundo, assim como os seres que neles habitam passam a ser 

considerados em sua multidimensionalidade, sendo um ser espiritual.  

O mundo, pois, não é só material; de acordo com a visão espírita o mundo possui 

uma faceta Espiritual, onde lá habitam os espíritos desencarnados; espíritos esses que estão 
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presentes em todas as circunstâncias da vida, e que se relacionam, portanto, com aqueles que 

enfrentam as adversidades, como ocorre com as pessoas que vivem nos assentamentos do 

entorno do Pólo Espírita Bezerra de Menezes.  

Já presenciamos o contar de casos de diversas pessoas que moram nos 

assentamentos e que já vivenciaram o apoio espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o médico 

dos Pobres. Pessoas que estavam, inclusive, beirando a morte e que foram assistidas 

espiritualmente por um espírito com as caraterísticas físicas e espirituais de Bezerra. Por 

exemplo, mulheres em processo de parto que não conseguiram contar com a assistência 

médica da região, e que no momento de grandes dificuldades foram visitadas espiritualmente 

pelo Médico dos Pobres. Muitos são os casos contados nos assentamentos. 

Repetindo minhas idas ao Pólo de Jaguaretama, vê-se como a figura Bezerra de 

Menezes é bastante importante naquela região. Não apenas por ter sido um nativo do local e 

ter com o tempo se tornado um homem que alcança uma esfera quase mitológica ao 

representar a possibilidade de amor em uma sociedade de desigualdades, mas também um 

homem que representa a proposta de transformação pelo amor, que todos anseiam viver, 

mesmo inseridos na sociedade de classes.  

                    Assim, Bezerra de Menezes é importante no local, tanto por atuar como benfeitor 

espiritual em torno daqueles que são abandonados pelo poder público da região, realizando 

curas espirituais e mesmo do corpo físico, como também por ser referência de luta e de 

superação das condições sociais adversas e da alienação ao problema do outro. 

Temos aqui um outro componente do Mãos à Obra, que passa a realizar outro 

trabalho social voluntário, com o Grupo Sementes, em Jaguaretama. Para ele, o que o 

encantou no espiritismo foi o trabalho voluntariado espírita como trabalho social, como ele 

diz: 

 
Meu nome é Marcos Torres, tenho 43 anos. Sou professor e conheci a Doutrina 

Espírita através de uma amiga, no ano de 1998; através dela fui convidado a assistir 

uma palestra pública, e de lá fui me encantando pela filosofia espirita, passei a 

tentar essa vivência espirita, que é muito difícil, porque requer estudo, requer uma 

autoanalise, uma auto-percepção muito grande. Dentro desse meio de estudo e de 

busca, que é a pesquisa em torno do conteúdo do espiritismo, eu encontrei o trabalho 

social - através do trabalho voluntario espírita. 

Por volta do ano de 1999, eu fui convidado a conhecer o Polo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Meneses – PODEBEM, situado em Jaguaretama; fiquei curioso, 

não sabia muito sobre Bezerra de Menezes, e aí pela primeira vez eu fui a 

Jaguaretama. Achei uma região muito árida, até mais árida do que hoje; e de uma 

forma até um tanto esquisita fiquei encantado como as pessoas poderiam sobreviver 

numa área tão seca. E aí fiquei numa curiosidade de saber mais sobre a vida destas 

pessoas, e passei a vir sempre durante dois a três anos consecutivos numa caravana 

de Natal, que acontecia em dezembro no Polo de Divulgação Espirita Bezerra de 

Meneses, que atualmente é chamado apenas de Polo. A partir da caravana vi a 
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necessidade de continuarmos esse trabalho, em outros moldes, mas isso só após 

2007. De 1999 até 2004 fiquei a fazer o trabalho com o Grupo Mãos à Obra fazia. 

(Grifo nosso) 

 

Na fala de Marcos comparece novamente a visão de coletividade do trabalho 

voluntário e neste âmbito relacional, ele focaliza o trabalho de grupo, como se pode ver: 

 
(...) Meu pensamento vinha muito influenciado pelo trabalho voluntário que havia 

desenvolvido em Paracuru, através de Sopões, através de visitas a comunidades 

menos abastadas, onde existia muita dificuldade em virtude do tráfico de drogas. 

Então, eu cheguei em Fortaleza com uma visão de coletividade e de trabalho em 

grupo bem diferente, mas eu entrei numa espécie de adaptação e em exatamente no 

ano de 2009 eu retorno a fazer uma viagem com o mesmo núcleo de trabalhadores, 

acrescentado do casal Elizangela e Ricardo que tinham entrado em 2007. Fizemos 

essa viagem. E fomos impactados pelo grande número de crianças no local. (Grifo 

nosso) 

 

Segue o informante Marcos mostrando como era o começo do Grupo Mãos à 

Obra e como foi aumentando o número de colaboradores e o aumento da capacidade de 

atender às crianças e os outros partícipes do Pólo de Jaguaretama. Perceba-se que há uma 

ênfase novamente no sentimento coletivo que se aprende no trabalho voluntário: 

 

Era um impactante o número de crianças no local. No Natal isso ficou patente. E 

havia um pequeno número de brinquedos que tínhamos arrecadado; aquilo me 

incomodou muito, porque como a minha visão era coletiva e muito grande, eu vim 

de uma comunidade de sopa, onde nos servíamos a sopa para cerca de 120 crianças e 

mais uns 70 adultos, quando eu cheguei em Jaguaretama eu me deparei com poucos 

brinquedos quebrados e outros consertados pelo próprio grupo, que era pequeno.  

(...) Mas o que foi necessário fazer, nós fazíamos: Kits, os Kits de brinquedos, as 

lembranças, etc. E fomos nos empenhando para que a arrecadação fosse melhor. 

Lembro muito bem que a Cris fez um vídeo sobre o milagre da multiplicação dos 

brinquedos, quando nós chegamos em Fortaleza, na primeira reunião que 

realizamos. Dei a sugestão que deveríamos realizar uma divulgação mais efetiva do 

Grupo Mãos à Obra, pois nesta época o grupo não tinha divulgação e nem uma 

logomarca, o Mãos à Obra não tinha nada que hoje é representado pelo atual projeto. 

Então, o Ricardo constrói uma logomarca fantástica, uma mão, nada melhor que o 

símbolo de uma mão para denotar o auxílio perante o próximo. E ele coloca uma 

coloração que tem uma tonalidade cor de céu, então isso faz que a mão se torne 

divina, tem toda uma simbologia em cima disso, e o interessante é que qualquer 

pessoa que coloca a mão na marca dá certo. Então era uma coisa moldada em cima 

de um sentimento muito bom coletivo. (Grifo nosso) 

 

A questão do sentimento e sua educabilidade é de suma importância na reflexão 

espírita. BARSANULFO (2007, p. 47), em um estudo intitulado “Princípios que 

fundamentam a educação do espírito”, observa este aspecto do fazer e do experimentar no 

aprender: 

 
O ato de aprender implica no fazer e no experimentar. O trabalho de fazer 

movimenta as energias do pensamento, da inteligência e da consciência, 

promovendo no Espírito uma sensibilidade que passa a ser percebida pelos atos que 
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realiza. (...) A aprendizagem não é um processo superficial que se estabelece por um 

conjunto de informações a serem decoradas e assimiladas, sem alterar os níveis de 

inteligência; tem um caráter transformador, que modifica a maneira de pensar e agir 

do Espírito. 

 

Como observa Eurípedes Barsanulfo (2007, p. 51): 

 
Quando o ser vive sem conhecimento que o estimule a mudar a sua conduta mental, 

não renova suas vibrações, estagnando o pensamento e consequentemente a vontade. 

Isso causa uma diminuição nas energias que compõem o campo mental, passando a 

refletir na personalidade do Espírito. A personalidade torna-se apática, causando a 

abertura dos fulcros da memória, que libera seus conteúdos doentes, surgindo os 

transtornos mentais. Isso ocorre devido à ausência de um conhecimento pautado na 

verdade e nas vivências que enriquecem estruturas íntimas do campo mental.   

 

Se Marcos pensa em termos do valor do grupo, sua preocupação em termos de 

futuro – “sou muito futurista”, diz – e de projeção da ação social voluntária no tempo e espaço 

é claramente expressa: 

 
Eu sou muito futurista, faço uma projeção de uma marca hoje, mas estou pensando 

nela estourada daqui a dois anos; com duzentas pessoas, ou trezentas pessoas, 

acompanhando a marca, então isso uma coisa que vem comigo mesmo; quando eu 

comecei a dizer que nós deveríamos divulgar e que em breve nós teríamos um 

cadastro das pessoas, o grupo achou que talvez isso não funcionasse. Só que para 

nossa surpresa, nos tivemos uma arrecadação de 500 brinquedos; e já no ano de 

2010, nós passamos para uma arrecadação que até o final de novembro já tínhamos 

arrecadado mais de 1500 kits de brinquedos fora as 300 mochilas contendo sete itens 

escolares para cada criança. Tínhamos um sentimento muito parecido do proposto 

pelo Grupo Mãos à Obra. (Marcos Torres, Ex-integrante do Grupo Mãos à Obra).  

 

Veja a leitura que Marcos faz de sua transformação interior, no trabalho voluntário 

espírita. 

Esse trabalho no Mãos à Obra com certeza serviu para a minha transformação 

interior e para a minha educação como ser Espiritual. Hoje percebo que todo o 

trabalho voluntário que eu faço através do Grupo Sementes na execução do Projeto 

Flautas de Jaguaretama, ele foi um trabalho que eu precisei passar por um estágio 

dentro do Grupo.  

Então, no Grupo Mãos à Obra nós tínhamos montado uma escala onde ocorreriam 

seis viagens por ano; e em cada viagem dessas teríamos de criar uma ação. Depois 

nós implantamos uma segunda ação fixa que era o Evangelho nas casas; que era uma 

espécie de evangelho terapia feita nas casas de assentamentos; que tentava levar um 

pouco da paz e da moral cristã, através da reflexão em torno do evangelho, segundo 

o espiritismo. Isso junto aos moradores dos assentamentos.  No caso, nessa época, 

era o assentamento Santa Bárbara, que ficava colado ao Pólo Bezerra de Menezes. 

Nesse tempo fizemos no Grupo Mãos à obra pintura das casas dos assentados que 

necessitavam. (Marcos Torres, Ex-integrante do Grupo Mãos à Obra).  

 

Afirma, ainda, Marcos, que esta experiência com o Grupo Mãos à Obra gestou o 

trabalho voluntário que vai fazer a seguir, dentro de marcos de tentativa de ultrapassagem da 

exclusão social. Pode-se dizer que o trabalho voluntário estimula outras experimentações de 

ações dessa natureza social e onde está em pauta a questão da mudança social, de modo a 
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realizar inclusões. 

É desse modo que, tentando focalizar o aspecto formativo na dimensão da arte, 

Marcos forma o Grupo Sementes e então passa a atender comunidades de Jaguaretama, como 

ele explicita: 

(...) Trabalhamos inicialmente com cento e cinquenta (150) crianças, e hoje temos 

quase trezentas (300) crianças no Projeto Flautas de Jaguaretama, que passei a 

realizar, pelo Grupo Sementes... E com cento e cinquenta (150) padrinhos nós 

sustentamos uma média de trezentos (300) a quatrocentos (400) jovens aqui em 

Jaguaretama, através dos projetos musicais. Padrinhos são pessoas que colaboram 

dentro do possível, com o apoio necessário para estarmos dando continuidade a esse 

projeto de caridade. São trabalhadores que colaboram mensalmente e dão essa 

manutenção ao projeto. 

 

Vemos, a partir daí, como a associação da ideia de caridade chama a figura de 

Bezerra de Menezes, senão vejamos: 

 
Sobre a figura de Bezerra de Meneses, consideramo-lo o patrono e é muito 

interessante o amor que a cidade tem por Bezerra. (...) A Figura dele é muito 

importante em Jaguaretama como figura de caridade e amor ao próximo. 

 A amabilidade da face de Bezerra de Menezes e a sua história como exemplo da 

prática da caridade auxiliou que ele se tornasse essa grande figura que motiva os 

trabalhadores do movimento espirita a se envolverem com o trabalho voluntariado. 

E no caso de Jaguaretama, a figura de Bezerra de Menezes foi responsável por trazer 

o espírita para cá. (...) É um processo natural, você vem em Jaguaretama, você 

observa o sofrimento das comunidades e você é tocado. Se você consegue fazer algo 

por uma única pessoa aquilo vai te modificar. (Marcos Torres, Ex-integrante do 

Grupo Mãos à Obra).  

 

A ideia de transformação do sujeito está associada, portanto, à da diretiva ético-

moral do ser.  

Pestalozzi (INCONTRI, 1997) já nos falava, na apresentação de sua Teoria do 

Amor pedagógico, das camadas do ser: a natural (instância biológica, que inclui os instintos e 

os sentidos humanos), a social (que se vincula ao extrato sócio-político dos sujeitos) e a 

moral, que dirige a evolução do ser, incluindo aqui a dimensão ética e a afetiva, como também 

a da inteligência, em um construto que deve se encaminhar para a autonomia das pessoas. 

Para o autor Pestalozzi, a Educação deveria ter como meta a elevação do ser humano à 

verdadeira dignidade de um ser espiritual, direção que deve ser motivada pelo amor. É nesse 

sentido que se pode ler no relato do ex-participante Marcos Torres, de modo expandido e bem 

específico, o papel pedagógico da reflexão espírita. 

 
Neste contexto, percebemos o papel pedagógico da doutrina espírita; pois Allan 

Kardec nos fala do papel fundamental que a educação tem para o aprimoramento 

espiritual dos Indivíduos; uma educação que, segundo o codificador do Espiritismo, 

está calcada nos valores morais. Em termos práticos percebemos que o trabalho 

voluntario é um caminho para o exercer na prática esses valores morais, pois 

moralidade não se ensina ao próximo através das palavras, mas se ensina através do 
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exemplo e através de um despertar de consciência. E o despertar de consciência se 

dá através da sensibilização, da vivência do amor. E essa vivência em torno dos 

valores morais é muito bem adquirida através de uma prática pedagógica que 

consideramos como trabalho voluntário espirita e que coloca o ser humano no 

contato com a consciência solidária, junto a outros seres humanos. (Marcos Torres, 

Ex-integrante do Grupo Mãos à Obra).  

 

O entrevistado Jaime Luís Lessa Borges, é outro sujeito que nos traz o valor 

reflexivo e de pesquisa da biografização. 

 
Meu nome é Jaime Luís Lessa Borges. Sou natural de Quixeramobim; moro em 

Fortaleza desde 1974 e cheguei ao GEPE e ao estudo da doutrina espírita através do 

meu filho. Ele esteve por aqui numa palestra e achou respostas que há muito 

buscava e não tinha encontrado em nenhum lugar; e me convidou para conhecer. 

Então, eu resolvi vir para uma palestra pública e conheci o Espiritismo mais ligado a 

essa parte do estudo. Até então eu tinha uma certa afinidade com a visão 

Espiritualista, porém eu não tinha uma ideia formatada sobre o assunto. E então 

encontrei essa visão bem definida no estudo da Doutrina Espírita aqui no GEPE. Aí 

me interessei, vi umas duas ou três palestras, e aí fui buscar informações onde 

poderia me aprofundar, e fui convidado a fazer um ATE, e passei uns quarenta (40) 

dias frequentando essa atividade. Tudo aconteceu rápido demais. Saí do ATE para o 

ESDE; no primeiro mês de ESDE eu fiz um curso de trabalhador; na primeira aula 

de curso, quando desci já fui trabalhar no passe, não parei mais. Eu acho que fui 

bem direcionado ao despertar pela forma que fui conduzido pela espiritualidade, 

pois você entrar num centro Espirita e ser direcionado no primeiro trabalho a 

trabalhar no passe, faz com que você seja direcionado a começar uma doação, e você 

começa a se sentir fazendo parte do processo. Daí para o envolvimento do trabalho 

social foi um pulo, pois eu acho que o trabalho voluntário espirita, é a forma mais 

prática do mundo material se adentrar no espiritual. (Jaime, Integrante do Grupo 

Mãos à Obra).  

 

Veja o laço proposto: o trabalho voluntário é a melhor forma de o mundo material 

adentrar no espiritual – diz Jaime Lessa. Pode-se dizer que situamos aqui uma ideia de 

formação do ser espiritual que somos como sendo um aspecto fundamental a ser trabalhado 

em educação? Seria como se considerássemos o trabalho como algo que confere humanidade 

à condição humana e que pode ser vivido dessa forma voluntária, também, de modo a 

modificar o sujeito em sua humanidade. 

 
O trabalho voluntário é a forma que nos sentimos com o suor escorrendo e o 

resultado das energias fluindo em você e no outro.  

Eu comecei a entender que a melhor forma de fazer a reforma intima é acolher a 

necessidade básica do espiritismo por meio do trabalho voluntário. Era o que me 

aproximava mais da fraternidade, da humildade, do olhar para o outro, do amar ao 

outro como eu amo a mim e aqueles que estão mais próximos. E daí partiu essa 

coisa, e você não consegue mais parar dentro deste processo - eu me engajei 

rapidinho a um projeto da casa chamado Mãos à Obra, que tem um trabalho de 

assistência social ligado a um lugar relacionado às raízes do Espiritismo no Ceará 

que é a cidade de Jaguaretama, onde nasceu Bezerra de Menezes. E aí foi uma 

experiência única. Todos aqueles que trabalham em ação social, na hora que fazem a 

primeira viagem, colhem as energias de Jaguaretama, e são levados assim a 

conhecer a história do Espiritismo, relacionando aí a atuação de Bezerra de 

Menezes. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos à Obra). 
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Jaime então situa como seu trabalho voluntário é parte de um trabalho coletivo 

maior, que traz inclusive a dimensão utópica para nos levar mais longe. Traz a esperança 

como aspecto fundamental do desenvolvimento que o trabalho voluntário proporciona. 

 
Meu engajamento com o Grupo Mãos à Obra começa em 2008. Eu entrei pouquinho 

depois que entrou o André, o Stelio; quando eu entrei no Mãos à Obra ele tinha uma 

assistência a um número de crianças relativamente pequeno, pois o número de 

trabalhadores era reduzido; e as pessoas conseguem desenvolver o trabalho à medida 

que se dedicam e destinam um tempo e tal. E aí acho que não entrei no Mãos à Obra, 

eu fui convocado a entrar no Mãos à Obra, eu fui conduzido a colaborar com o 

Mãos à Obra ; com uma visão diferente - que eu tenho em enxergar as coisas de 

uma forma ampla, grande, e que convergem com outros pensamentos, que entraram 

muito comigo. Essa visão proporcionou um crescimento na assistência, um enxergar 

que a gente pode mais; é uma coisa que sempre digo, quando tenho a oportunidade 

de ser ouvido dentro do grupo, é que a gente ainda não começou a trabalhar 

verdadeiramente. (Grifo nosso) 

 

A seguir, então, Jaime faz uma avaliação que o situa notempo presente, nos 

seguintes termos: 

 
Hoje nós prestamos uma certa assistência a cerca de 800 a 1000 crianças, mas o meu 

sentimento é que a gente não começou a trabalhar, nós estamos fazendo um estágio 

para aquilo que está por vir; como quem andou pelo polo pela primeira vez e chegou 

no meio do mato e disse: aqui vai ter uma cidade. E a maioria das pessoas não 

enxergava essa cidade; dizia Benvindo Melo. 

Benvindo dizia que naquela mata fechada de caatinga iria brotar uma cidade, que 

iria gerar esperança no coração e que poucas pessoas acreditavam nisso.  

 

Veja-se que é recorrente o sentimento, na reflexão de Jaime, sobre trabalho 

voluntário; o sentimento é computado como parte dessa avaliação de si no universo do 

trabalho social.  

Também se percebe claramente o valor do que ele chama de energias espirituais – 

esse laço com o mundo espiritual feito de modo tão concreto, tão sentido. 

 
O mesmo sentimento eu tenho dentro do Grupo Mãos à Obra; eu sempre digo a 

todos que estão lá. O sentimento que eu tenho é que estamos passando por um 

estágio para começar verdadeiramente a trabalhar, e podemos fazer muito mais do 

que isso; as energias espirituais nos proporcionam formas de trabalho para mais; 

então eu creio que outras pessoas ainda irão surgir, outros pensamentos irão se 

manifestar, e isso ainda vai muito mais longe do que isso. Eu fui extremamente 

necessário para uma etapa, para um momento, mas outras pessoas virão, para que 

aconteçam outras etapas, e outras assistências. 

No começo da nossa conversa eu pontuei que o trabalho voluntário espírita eu 

enxerguei como a forma mais efetiva de transformação moral; como eu sou muito 

prático e objetivo, braçal perante a execução das coisas, eu não sou cara que tem um 

perfil de ser um grande estudioso da doutrina espírita; eu encontrei, pois, nesse 

caminho a identificação para o meu perfil.  

Então, o Jaime de hoje tenha certeza que ele é 98% um Jaime que eu não conhecia. 

O Jaime de antes deste trabalho era um Jaime em busca de alguma coisa, que tinha 

certeza que existia uma lacuna a ser preenchida, mas não entendia qual era, não 

tinha encontrado qual era, e não sabia o porquê da busca. (Grifo nosso) 
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Vê-se, aí, como é importante a relação pensamento e prática social; entender a 

própria ação prática é algo ressaltado em Jaime. Isso reverbera no outro. Em educação, 

sempre se tentou unir teoria e prática, mas às vezes colocando a prática dentro de muros 

diversos do mundo social e suas demandas.  

 
E aí quando você encontra esse trabalho voluntário, você começa a se sentir útil. 

Você começa a se sentir fazendo parte no processo; fazendo parte ao mesmo tempo e 

entendendo que você é uma célula dentro deste organismo, dentro do coletivo. Você 

começa a entender os motivos, o que o trabalho voluntário traz que leva a isso. E aí 

na verdade tem-se uma oportunidade de transformação moral. Você começa a 

entender melhor os conceitos como família, o que são amigos, o que é a sua conduta 

moral na sociedade, qual é a sua responsabilidade com o outro em termos gerais, na 

sua empresa, na sua casa, no seu ciclo da hora de lazer, em todos os sentidos; você 

começa a ser visto de outra forma, porque eu repito, às vezes em casa a melhor 

forma de você servir é dando o exemplo, porque você pode contar a história mil 

vezes, mas se você não praticar o que está dizendo, você nunca vai ser lembrado na 

hora da execução disso.  

Se você executa, você não precisa nem falar muito. Porque você é um exemplo do 

que está fazendo. Então, eu tento todos os dias ser um exemplo do que eu penso; no 

trabalho, em casa, aqui na casa Espírita; dentro do Grupo Mãos à Obra, porque 

quando você é modelo, quando você é exemplo, você pode apontar, você pode 

cobrar, você pode mostrar porque você faz. Então, enquanto você faz, você sabe do 

que se trata. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos à Obra).  

  

Repare-se que a metáfora sempre alude a caminho que se anda e devem-se trazer 

outros, apontar, mostrar, oportunizar possibilidades; também temos a metáfora da floresta que 

se adentra e que leva para frente. E a de alimento espiritual que se reparte. 

 
Estou falando de uma coisa que eu não participo, eu estou dizendo que o caminho é 

esse, o formato é esse, porque eu fui lá e fiz, errei, aprendi, e estou facilitando para 

que outros possam ir além disso, porque como aprendi, tenho obrigação de passar 

essa informação. 

Mas têm lições que eu não sei ainda, então eu preciso desses, que vão me ajudar; 

esse mato agora já foi tomado, eu estou querendo agora é a floresta para frente. 

Então esses que estão com mais sede e conhecimento é que tem que ir em frente, e 

os mais novos vão atrás para poder aprender com eles. Então, o trabalho social não é 

só você fazer, é você gerar oportunidade para que as pessoas também conheçam e 

provem deste pão que estou comendo. Porque esse pão alimenta, fortalece a fé; 

deixa-te uma pessoa melhor, e aí vai. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos à Obra).  

 

A floresta para frente é uma imagem que mostra como o presente pode estar cheio 

de utopia. Freire (2006) chama de inédito viável aquilo que nunca aconteceu, mas que poderia 

muito bem acontecer, e que se situa na dimensão da utopia. Mas uma utopia diferente: que 

pode ser exequível, sim; capaz de fazer acontecer por nosso impulso. Quando partimos dos 

percebidos destacados, seguimos por nossas situações-limite e vamos juntos transpô-las. 

É então que temos um sujeito coletivo – os participantes se situam como um 

sujeito coletivo, neste trabalho voluntariado espírita. Um sujeito coletivo que se distingue por 

um assumir conscientemente o intercâmbio espiritual e uma preparação espiritual, também, 
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para a ação conjunta, além de assumirem a articulação e a construção de um pensamento 

coletivo de gestão e reflexão sobre o vivido.  

 
O Grupo Mãos à Obra é uma reunião de amigos, que se identificaram com o 

trabalho voluntariado espírita; hoje temos um cadastro de simpatizantes com mais de 

mil (1000) pessoas, mas nós temos um grupo, de cerca de oitenta (80) a cem (100) 

pessoas, que são os que se aproximam mais para fazer as coisas acontecerem. E nós 

temos aí um grupo de 20 mais ou menos, que são os pensadores (que colocam os 

outros a pensar); e são eles que articulam a ação e as pessoas; são os que 

denominamos por coordenadores – os que implementam os planejamentos para que 

as coisas aconteçam. Acho que isso é um processo natural em qualquer lugar.  

 

Parece que a fala do sujeito se refere ao planejamento como um momento de 

pensar em grupos a ação social em curso no Grupo Mãos à Obra. Mesmo porque este 

pensamento devolve a cada período ao grupo sua história. Um grupo cujos participantes saem, 

ora voltam ora chegam mesmo, disso decorrendo que os novos, sobretudo, precisam se 

apropriar do pensamento sobre o que fora executado, experimentado até então. 

 
Dentro desse processo ocorrem sempre mudanças; coordenadores entram e saem, e 

há sempre um processo de reciclagem, pois a vida da gente é assim - hoje pode e 

amanhã não pode, depois a gente pode; problemas pessoais, problemas profissionais, 

e sempre há essa mudança e até a falta de vigilância espiritual. Você é convidado a 

caminhar por outros caminhos. Cabe aos participantes do trabalho, e ao grupo e à 

equipe também olhar para isso. É tanto que hoje o grupo busca dentro da prática da 

execução da obra um fortalecimento espiritual - o evangelho no lar. Na casa dos 

participantes de coordenação, para sermos inspirados pelos nossos mentores a 

desenvolver os trabalhos.  

O Grupo Mãos à Obra é uma célula que traz várias expertises que são inerentes a 

cada participante. Nós temos administradores, nós temos médicos, nós temos 

psicólogos, nós temos enfermeiros, nós temos engenheiros, nós temos vendedores, 

nós temos arquitetos, professores, nós temos pessoas de todas as áreas. Então cada 

um contribui, com a sua expertise, para que possamos montar um modelo de 

organização em que o grupo possa ter a maior eficiência possível, já que nós 

vivemos da boa vontade das pessoas, da vontade de ajudar.  

 

Não existe nenhum foco na questão financeira, na busca de recursos. Nós 

mexemos com a emoção, com a vontade das pessoas, com o despertar dos irmãos. É um 

compartilhamento material e sentimental de amor, a vontade que se dirige em prol da 

caridade. Essa é a busca em todos os processos. Quando surge uma pessoa que se propõe a 

desenvolver um trabalho daqui de Fortaleza para Jaguaretama, pensando que está indo doar 

alguma coisa, ela quando chega para executar o trabalho descobre ao final do trabalho que ela 

recebeu muito mais do que doou.  Não dá nem para mensurar o volume, o quanto isto 

significa como experiência. 

O que se tem chamado de caridade no espiritismo – e que no texto acima o sujeito 

participante do Grupo Mãos à Obra nomeia de “compartilhamento material e sentimental de 
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amor” é lido sempre de um modo que nos faz verificar que: 

- Há um aspecto de gratificação do sujeito no próprio ato de realizar o trabalho voluntário, o 

que implica a consideração de fatores subjetivos que são mobilizados na ação coletiva; 

- A ação coletiva é valorada como processo que leva em conta, sobretudo um 

compartilhamento material e sentimental de amor que se tem dado uma acepção de caridade; 

- O sujeito entra na ação coletiva com seus saberes (suas expertises, como nomeia o partícipe 

do Grupo Mãos à Obra) e com seu sentimento, com seu amor e compartilhamentos – o que 

quer dizer que vão sendo mobilizadas múltiplas dimensões do sujeito; 

- A organização do trabalho voluntário, se tem coordenações e planejamentos, é, contudo, 

movida dentro de uma estrutura mais horizontalizada;  

- A experiência vivida no trabalho voluntário é uma lógica da ação, que supõe a reflexividade 

no curso mesmo desta movimentação do sujeito pelo fazer que realiza grupalmente. 

 
Eu lido com corporações e pessoas há muito tempo, e uma das coisas que eu 

identifiquei quando eu entrei foi que existia uma centralização na administração do 

grupo. E talvez isso fosse uma das causas do trabalho ter ainda uma dimensão 

pequena; onde o foco estava de acordo com a possibilidade de quem guiava. Então, 

uma das primeiras metas estabelecidas por mim era: quanto mais somos, melhor 

pensamos e melhor fazemos através do trabalho. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos 

à Obra).  
 

Esta ideia da horizontalização maior que acontece no trabalho voluntário, em 

geral, e que vimos passar a acontecer no trabalho voluntário que é feito pelo Grupo Mãos à 

Obra em Jaguaretama, caracteriza-o, em grande medida, quanto ao seu valor como 

experiência. 

 

Então, uma das primeiras coisas que desejei implementar foi a coordenação; onde 

essa coordenação não pode ser feita por três, quatro, cinco ou seis pessoas. (...) A 

ideia era criar uma política em que as pessoas que desejam se doar um pouco mais 

participassem.  

Muita gente tem vontade de trabalhar, entretanto nem todos detêm tempo. Porém 

existem outras pessoas que conseguem e que possuem um poder de gerenciamento; 

que conseguem se doar à responsabilidade assumida no trabalho social e também a 

suas obrigações familiares, trabalhistas e etc. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos à 

Obra).  
 

    

Tem-se outra característica aqui do trabalho voluntário espírita: ele mobiliza 

outras dimensões do sujeito, bem como outros saberes. Mobiliza, inclusive, o desejo de vida 

em grupo que todos têm, onde exercitamos nossa semelhança e nossa diferença no processo 

de compartilhamentos. Vejamos melhor como isso acontece, trazendo primeiro a compreensão 

de Pichón Rivière.  
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Pichon-Rivière (1998) define o grupo como um conjunto de pessoas, ligadas no 

tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõem, explícita ou 

implicitamente, a uma tarefa, interatuando em uma rede de papéis com o estabelecimento de 

vínculos entre si. Grifaria a palavra vínculo – que vimos ser algo que faz parte da construção 

do Mãos à Obra – e a idéia de termos um grupo interno – a gente os “chama” mentalmente em 

muitos momentos, como se carregasse ele “dentro”.  

Para o psicanalista argentino, o grupo se põe como uma rede de relações com base 

em vínculos entre cada componente, e todo o grupo em seus vínculos interpessoais funciona 

desse modo.  

O grupo se une, pois, em torno de uma tarefa, que é compreendida em nível 

consciente, mas que também implica uma dimensão afetiva que existe no inconsciente do 

grupo. Este aspecto da vida de grupo deve levar-nos a ver que muito de nossas ações e 

atitudes no grupo advêm de processos inconscientes, daí a ocorrência de vínculos fortes, mas 

também de conflitos devidos, em particular, às projeções que acontecem entre as pessoas.  

Assim, como observa Pichon-Riviére (1988) há um nível de funcionamento do 

grupo que é o nível da lógica das ações, como retoma Dubet (1994), em seus estudos sobre a 

Sociologia da Experiência e como nos referimos anteriormente. Mas há o nível relacionado à 

execução de tarefas, bem como outro nível em que estão envolvidas as emoções e a dinâmica 

psíquica do grupo, seus medos e fantasias.  

Os objetivos conscientes do grupo delimitam a sua tarefa externa. Mas ele 

também tem uma tarefa interna, que é trabalhar com os processos vividos, em nível 

consciente e inconsciente, que fazem avançar, mas também que podem dificultar ou mesmo 

impedir a realização das tarefas externas coletivas. 

Os processos vividos no grupo geram uma ressonância, ou seja, o processo 

individual entra no campo grupal provocando identificações e reações em cadeia, conforme a 

distância psíquica entre os membros. Vimos até aqui como eles se denominam família 

espiritual, amigos que realizam tarefas e como o fazer de um implica-se no de outros – o de 

Cristiane, por exemplo, ressoa no mundo de Sérgio. Vimos que ela vinha da experiência do 

trabalho voluntariado espírita, e ele contava das suas vivências dessa natureza, no catolicismo. 

O mundo de um ressoou no de outro e a vinculação foi intensa.  

Acabamos de observar também no Grupo Mãos à Obra, na fala de Jaime Lessa, 

que pontua o valor do intercâmbio mediúnico e do evangelho no lar. Estas experiências 

resultam por vir a ser práticas que unem o grupo, no dizer de seus participantes. Assim, um 

membro serve de suporte para processos psíquicos de outros membros do grupo, sempre 



 

137 

tendo tudo como centro a caridade, nos termos em que Bezerra de Menezes exemplifica.  

Prosseguindo, vemos que, para Rivière (1988), o trabalho com o grupo visa à 

integração de duas dimensões: a verticalidade, que se refere à história de cada participante, e 

que o leva a uma reatualização emocional no grupo e a um processo transferencial; e a 

horizontalidade, que se refere ao campo grupal, que se desenrola de modo consciente e 

inconsciente, e que vai sendo modificado pela ação e interação dos membros. 

Revière (1988), a partir dessa noção de grupo desenvolve a técnica de Grupo 

Operativo, que consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo 

de aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa uma leitura crítica 

da realidade, o que leva a uma atitude investigadora, a uma abertura para as dúvidas e para as 

novas inquietações.   

Pichon-Rivière (1998) afirma que no grupo operativo instrumentaliza-se um 

processo que passa fundamentalmente pela diminuição dos medos básicos, com o 

fortalecimento do Eu e uma adaptação ativa à realidade. Poderíamos dizer que há 

semelhanças do grupo operativo com o modo de funcionar do Grupo Mãos à Obra? Parece-

me que o informante Sérgio Pinto colocou como foi afetado por sua mediunidade, e 

certamente viveu-a de outra forma, após o encontro com o Grupo Mãos à Obra, como uma 

“adaptação ativa à realidade”.  

Como tarefa grupal, por seu lado, tem-se a construção de um Esquema 

Conceitual, Referencial e Operativo comum, condição necessária para a comunicação e a 

realização da tarefa coletiva, segundo Pichon-Rivière (1998). A tarefa, para este autor, 

depende, portanto, do campo operativo do grupo: sua percepção, sua interação, sua 

linguagem. Podemos acrescentar que o esquema referencial e operativo pode tomar 

referenciais espirituais – e isso será importante quando penarmos em grupos e sua 

operatividade. O campo de ação vivido pelo Grupo Mãos à Obra tomava sua referência do 

pensamento espírita – era ele que ia fortalecendo cada um, movimentando condições para a 

atuação de cada pessoa no grupo, em uma ação que o espiritismo chama de caridade. 

Mas se a realização da tarefa acrescenta experiência ao grupo, ela também o força 

a rever seus conflitos e formas de organização, de forma que o processo grupal envolve uma 

constante desestruturação e reestruturação desse campo e dos sujeitos nele envolvidos. Viu-se 

na fala de Jaime Lessa, acima mencionada, que havia no Grupo Mãos à Obra maior 

centralização de tarefas, e isso foi se desestruturando para dar lugar a outras configurações 

organizacionais com participações mais horizontais.  

Pichon-Rivière (1988) ensina, ainda, que no processo do grupo há os momentos 
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da pré-tarefa, da tarefa e do projeto. A pré-tarefa é o momento em que predominam 

mecanismos de dissociação, com a finalidade de defender os sentimentos de culpa e 

ambivalência, a situação depressiva básica, as dificuldades de tolerância, a frustração e a 

postergação. A tarefa é o momento em que se rompe a estereotipia e se elabora a pré-tarefa, 

avançando na elaboração de seu objetivo. Nesse momento, alcança-se maior operatividade e 

criatividade, podendo-se sistematizar objetivos e realizar tarefas propostas e/ou novas. No 

momento do projeto, uma vez alcançado um nível de operatividade, o grupo pode se planejar 

para a ação coletiva. 

 O grupo vai se edificando, então, cada vez mais consciente e flexível quanto aos 

seus papéis, centrando-se no rompimento de estereótipos e na modificação de vínculos 

internos e externos. Centram-se, então, as tarefas e diálogos no campo grupal. Cada indivíduo, 

ao expressar-se, é porta voz de uma dimensão ou especificidade do campo grupal – e isso é 

valioso, como estamos a ver no Grupo Mãos a Obra Retomemos o que vimos de trazer nas 

biografias educativas. Em um membro do Mãos à Obra, comparece mais a reflexão sobre 

mediunidade; em outro, a reflexão sobre o funcionamento mais horizontal do grupo e as 

formas de espiritualidade que unem os componentes, como o evangelho no lar e a 

evangelização infantil. Em outro participante do grupo, a responsabilidade social, em 

vinculação com a ideia reencarnacionista é que parece alcançar importância maior.   

Observa Pichon-Rivière (1998), em sua teoria dos vínculos e dos grupos 

operativos, que os momentos do grupo não seguem uma lógica linear e cumulativa. Pelo 

contrário, todo grupo apresenta ambivalências, regressão, dispersão diante da constante 

demanda de sustentar seu processo e refletir sobre ele. Isso significa que ele tem de estar 

continuamente se reorganizando e se recriando. Ou seja, é necessário que se proceda a revisão 

– em um sentido imaginário – de seus ideais para que se possa reconstruí-los no contexto, 

procurando a realização da tarefa. Pudemos ver, nas falas dos participantes do Máos à Obra, 

que a atividade centrada nos festejos do Natal passa a ser seguida de uma sistemática procura 

de sedimentar ações de promoção humana e social durante a vida e o ano inteiro, o que 

envolveu, até mesmo, a fundação de uma escola no lugar. 

Pichon-Rivière (1998) apresenta a concepção de uma espiral dialética relativa aos 

momentos do grupo, ou seja, diante da situação grupal, uma interpretação é gerada e provoca 

uma desestruturação, e, a seguir, o grupo responde tentando se transformar para dar conta de 

seu processo, passando por uma reestruturação, em uma nova situação “emergente”. Cada 

ciclo abrange e supera o anterior, como se pode ver na fundação, mencionada há pouco, da 

Escola Fabiano de Cristo. Nas palavras de Riviére: 
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A espiral dialética abrange o todo do processo grupal, como um movimento 

constante entre processos internos ao grupo. Esse movimento pode ser observado 

tomando como referência os indicadores do processo grupal, quais sejam: 

afiliação/pertença, comunicação, cooperação, tele, aprendizagem e pertinência.                       

(PICHON-RIVIÈRE,1998, p.89) 

 

Para o autor, ainda há que se considerar sobre o assunto, a pertinência, que se refere à 

produtividade do grupo, à sua capacidade de centrar-se em seus objetivos de forma coerente 

com seus outros processos. A realização de objetivos em um contexto requer pertinência do 

agir, que se afasta tanto do conformismo quanto da ruptura total com o contexto. Esses 

processos do grupo não são estanques e nem lineares. Há um constante ir-e-vir entre os 

momentos. Para Pichon-Rivière (1998), são aspectos do processo grupal que interatuam de 

forma dinâmica permitindo mudanças no seu desenvolvimento. 

Henri Wallon (1968) também dá grande ênfase ao meio social e às interações com 

o meio. Ressalta que as relações do homem com o meio são de transformações mútuas e as 

circunstâncias sociais e sua existência influenciam fortemente a evolução humana. O meio é 

compreendido como o complemento indispensável do ser humano. Para este autor, as 

interações são fundamentais tanto para a construção do sujeito como do conhecimento, e 

ocorrem ao longo do desenvolvimento de acordo com as condições orgânicas, motoras, 

afetivas, intelectuais e socioculturais. Portanto, é por meio da interação que se dá a construção 

do eu, que é condição fundamental para a construção do conhecimento (BASTOS, 1995). 

Neste sentido, podemos dizer que há uma rede de interações entre os indivíduos. 

A partir destas interações, o sujeito pode referenciar-se no outro, encontrar-se com o outro, 

diferenciar-se do outro, opor-se a ele e, assim, transformar e ser transformado por este.  Temos 

observado este mosaico ou rede de afetos e ações conjuntas na vida do Grupo Mãos à Obra! 

A palavra interação pressupõe a ação que se exerce com duas ou mais pessoas, nos 

remetendo, portanto, a uma ação recíproca. A ação de interagir é uma ação social, na medida 

em que envolve mais de um sujeito, em que a ação de cada um é dirigida para o outro ou 

decorrente da ação deste, como estamos a ver acontecer no dinamismo do Grupo Mãos à obra. 

Neste sentido, pode-se dizer que as ações são reciprocamente orientadas e dependentes entre 

si. A reciprocidade nas interações possibilita a partilha de significados, de conhecimentos e de 

valores, configurando-se, assim, no contexto social e cultural dos diferentes grupos. Através 

do partilhar de significados das diferentes interações é que se estrutura o social e o cultural. É 

neste contexto que o sujeito interage construindo-se socialmente e, ao mesmo tempo em que 

se constrói, participa ativamente da construção social (WALLON, 1968).  
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Ainda Henri Wallon sublinha a importância dos grupos na evolução psíquica, e 

podemos ressaltar a relevância do processo de construção da pessoa, na qual se realiza a 

conquista fundamental da diferenciação eu-outro, processo de todo grupo que evidencia 

vínculo entre seus componentes. O eu, para se constituir, precisa diferenciar-se do outro, 

libertar-se gradualmente do sincretismo e adquirir a noção do próprio corpo, para, só assim, 

processar a consciência de si (WALLON, 1975). 

 

O grupo aparece também como objeto privilegiado na elaboração do conhecimento 

pela significação histórica: pelo fato de nos havermos constituído como sujeitos, em 

uma trajetória de experiências grupais, ou seja, pelo lugar importante das relações 

com os outros (o processo e interação) na constituição de nossa subjetividade, de 

nosso psiquismo (GAYOTO, 1992). 

 

Na concepção de Pichon-Rivière, o grupo apresenta-se como instrumento de 

transformação da realidade, e seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão 

se constituindo, na medida em que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma 

participação criativa e crítica e a poder perceber como interagem e se vinculam.  

Para Pichon-Rivière (1988), a teoria do vínculo tem um caráter social na medida 

em que compreende que sempre há figuras internalizadas presentes na relação, quando duas 

pessoas se relacionam, ou seja, uma estrutura triangular. O vínculo é bi-corporal e tripessoal, 

isto é, em todo vínculo há uma presença sensorial corpórea dos dois, mas há um personagem 

que está interferindo sempre em toda relação humana, que é o terceiro. Neste sentido, vínculo 

é uma estrutura psíquica complexa.  

O vínculo é uma estrutura complexa de relação que vai sendo internalizada e que 

possibilita ao sujeito construir uma forma de interpretar a realidade própria de cada um. Na 

vivência com os outros nós nos constituímos por meio de uma história vincular que vai se 

tecendo nessa relação. (...) (GAYOTTO, 1992). 

 
Então um conflito sempre ocorre em qualquer tipo de sociedade; na célula familiar, 

na célula do trabalho, na célula fraterna dos amigos, porque nós todos somos 

diferentes, não somos iguais; mas nós temos que buscar sempre o equilíbrio e 

respeitar a opinião do outro, e escutar a opinião do outro. Eu não sou obrigado a 

concordar com isso, a não ser que eu tenha esse ponto de vista também, mas eu não 

tenho o direito de estar apontando ou questionando alguma coisa com pré-conceito.  

Logo, todo tipo de ação e de atitude deve ser colocado em debate em grupo, e o 

grupo decide o que tem que ser feito. Então, no momento em que você abre para a 

discursão, você deixa de ter pensamentos individuais e você acaba eliminando os 

conflitos em 90%.  Porque você sozinho não resolve nada; então quando o grupo 

decide...  Então, foi estabelecido há um tempo atrás que nós iríamos ter reuniões 

mensais para tomada de decisão, e que as decisões tomadas em reunião iriam ser 

acatadas e respeitadas pela maioria.  Então, você junta este tipo de ação e o dividir 

responsabilidade passa a ser fundamental na elaboração de um processo feito em 

torno de ações em bloco. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos à Obra) 
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Na ação contada por Jaime, por exemplo, sobre o bazar realizado em Jaguaretama, 

tem-se que um dos membros do grupo é gerente de arrecadação; fulano outro é gerente de 

contagem; sicrano é da parte de organização da ação lá no local; um outro é responsável pelo 

transporte, outro pela alimentação... E aí o grande problema que ocorre em ação social, que é 

das pessoas não se sentirem úteis, participativas, é superado na ação do trabalho voluntário. 

Nele, faz-se parte daquela ação como alguém de dentro do processo, que tanto age como 

reflete sobre o que está em curso. A pessoa, nesse sentido, tem que deixar de ser telespectador 

e passar a ser um trabalhador. 

 
Quando escutamos alguns relatos principalmente dos trabalhadores que se 

envolvem, eu vejo muito mais transformação de pessoas que pensavam que estavam 

fazendo caridade, do que aqueles que estavam lá recebendo. Eu pessoalmente vi 

relatos de pessoas passando por conflitos pessoais, e que chegam lá e se identificam 

com o trabalho realizado. E vemos a reflexão deles dizendo: rapaz, eu pensei que 

tinha problemas; agora vejo que meu problema é pequeno diante da realidade destas 

pessoas. Eu sou rico de saúde. Isso que eu estou fazendo realmente não é nada. Eu 

tenho é que doar é muito mais. As pessoas que estão aqui trabalhando são muito 

mais ricas do que eu. Elas talvez não tenham o material, porém de ensinamentos e 

maturidade, energia e equilíbrio são muito mais ricas do que eu. Nesse contexto do 

trabalho voluntário, as pessoas que tem titulação acadêmica percebem que na hora 

do trabalho, esses títulos não são tão importantes, pois o importante é o trabalho 

desenvolvido pelo grupo. (Jaime, Integrante do Grupo Mãos à Obra). 
 

 

Veja-se o âmbito subjetivo sendo observado, sempre que os aspectos de interação 

e inserção em realidades junto à ajuda ao próximo são considerados: 

 

Eu me considero muito observador diante os comportamentos dos trabalhadores 

perante as atividades desenvolvidas. Percebo a mudança de postura emocional e 

comportamental de cada um ao longo do tempo. 

Percebo nos trabalhadores a mudança de paradigma diante a realidade; a mudança 

de se ver e de se envolver com o mundo. Assim como a mudança em torno do ato de 

se relacionar com as pessoas que estão no mundo. Não é uma mudança apenas 

teórica de se falar ou de pregar a doutrina Espírita; mas uma mudança de fazer com 

o próximo o que o espiritismo propõe através do exercício fraterno da caridade. Uma 

caridade alicerçada no acolhimento e na irmandade perante o próximo. (Jaime, 

Integrante do Grupo Mãos à Obra). 

 

A compreensão do trabalho voluntário como humanização é claramente expressa 

abaixo por outro integrante, e a experiência vivida vai auxiliar a evolução do ser, que vem de 

muitas romagens reencarnatórias, em busca de sua perfectibilidade.  

 
Considero o Espiritismo como sendo uma obra de educação, pois ele não propõe um 

projeto de salvação ou de redenção, mas um projeto de educação da humanidade, ou 

seja, o espiritismo propõe um processo de evolução e de aperfeiçoamento intelecto-

moral através de um processo educativo.  

Entendo que a essência do Espiritismo é pedagógica, pois o seu sentido é nortear o 

homem em torno da plenitude espiritual, que se dá através da experiência adquirida 
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em múltiplas existências reencarnatórias, por meio de um despertar espiritual 

consciente.   

Penso que o entendimento espírita da educação, considera-a como meio mais eficaz 

para chegarmos à perfeição espiritual, e que esse meio perpassa sempre pela ação 

em prol do próximo. Diante esse contexto percebemos aí a grande importância do 

trabalho voluntário espirita, que pode ser visto como sendo uma prática educativa 

que motiva o despertar espiritual daqueles que ainda estão mergulhados no sono 

comportamental, onde a conduta alicerçada no egoísmo, na vaidade, e nos demais 

vícios morais, ainda se encontram ativos e manifestos perante o próximo. É o 

trabalho voluntário espirita, para mim, uma prática educacional fundamental que 

permite ao indivíduo dar um passo adiante para a felicidade, o que permite a 

aquisição de uma visão mais ampla e diferenciada em torno do sentido da vida e em 

torno do significado do nosso papel no mundo. (Eliane Lessa, Integrante do Grupo 

Mãos à Obra). 

 

Voltemo-nos agora para os Círculos Reflexivos, pois eles nos darão elementos 

para aprofundarmos mais a reflexão sobre o trabalho voluntário espírita em Jaguaretama, no 

Pólo Bezerra de Menezes.  
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 4 AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO VOLUNTARIADO NA 

PESPECTIVA DOS PARTICIPANTES DO GRUPO MÃOS A OBRA NO CONTEXTO 

DO TRABALHO REALIZADO NO POLO ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES. 

 

Eu perguntara como o trabalho voluntário dialogaria com as pessoas do Grupo 

Mãos à Obra, como espíritas que eram. E, no correr do Ciclo Reflexivo, após ser mencionado 

pelos informantes, perguntei da importância de Bezerra de Menezes para o trabalhador 

voluntário deste grupo, na execução das atividades realizadas no Pólo de Divulgação Espírita 

Bezerra de Menezes, lugar de nascimento do homem que veio a ser chamado Médico dos 

Pobres e palco das ações voluntárias promovidas por este grupo de amigos que estavam 

munidos pelo pensamento Espírita.  

Desde o início, portanto, tem-se agora sublinhada por mim, a partir da fala dos 

sujeitos da pesquisa, a atenção ao Pólo como lugar do sertão cearense exposto a sofrimentos 

sociais, como se pode ir desvelando: 

 
Eu vim para o Pólo exatamente por conta da minha devoção à figura de Bezerra de 

Meneses. Iniciei minha jornada dentro do Espiritismo dentro de uma casa Espirita 

em São Paulo, onde o mentor espiritual deste Centro Espírita era o Dr. Bezerra de 

Menezes. Quando cheguei a Fortaleza a primeira coisa que fiz foi buscar um Centro 

Espirita. Lá, falaram-me do PODEBEM – Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Meneses, em Jaguaretama, região sofrida do sertão cearense.  

 

Pode-se ver como o lugar onde nasceu Bezerra de Menezes, dantes chamado 

Riacho das Pedras, alude à seca região, que era um lugar - segundo assinala o biógrafo Klein 

(2000) – onde se dera grande extermínio de populações indígenas, que se aliaram ora aos 

Montes, ora aos Feitosas dos Inhamuns. Os Montes e os Feitosas, em guerra de posse de 

terras, utilizavam os indígenas para guerrear em seus nomes. Isso resultou por causar 

extermínio massivo destas populações indígenas: 

 
Jaguaretama é o nome atual do município onde nasceu o menino Adolfo. Sua 

fundação data de abril de 1784, com a denominação de Riacho do Sangue. No 

entanto, o município só foi criado, coincidentemente, no dia 29 de agosto, do ano 

de1865, com sede no núcleo de Riacho do Sangue, reerguido em vila com o nome de 

Riachuelo. 

O nome anterior- Riacho do Sangue – é oriundo do rio ou riacho que tem essa 

denominação e se chamava Riacho das Pedras. O Historiador João Brígido, afirma 

que o rio passou a ser conhecido como riacho do sangue em consequência de 

terríveis carnificinas, ali ocorridas, entre índios que serviam aos Montes e Feitosas, 

famílias que, durante aos, se hostilizaram e digladiaram pelo interior da província. 

(KLEIN, 2000, p.25) 

 

O sertão e as suas vicissitudes, como suas possibilidades, sempre fora um lugar 

para onde o pensamento de Bezerra de Menezes se voltara – e o lugar de fala que é o Círculo 
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Reflexivo o aponta de partida como “região sofrida”, como se vê. O conjunto de tabuleiros, a 

vegetação e xique-xique, as margens aluviais dos rios não raro periódicos fazem do município 

onde nasceu Bezerra de Menezes, o chamado Apóstolo da Caridade, um lugar típico da vida 

que marcará o nordestino que vive no sertão, como anota seu biográfo Klein (2000, p.27):  

 
Distante duzentos e onze quilômetros de Fortaleza, situa-se em pleno sertão. O 

município [Jaguaretama, antigo Riacho do Sangue, e, anteriormente, Riacho das 

Pedras] é banhado pelo maior rio do estado – o Jaguaribe, e pelo maior afluente 

deste – o Banabuiú, afora numerosos riachos tributários de ambos. O seu território é 

composto de tabuleiros, cobertos de xiquexiques e ótimas forragens nativas, que 

justificam o aumento numérico de criações. As margens aluviais de seus rios são 

apropriadas para o cultivo da agricultura. 

 

Tem-se da terra nativa de Bezerra de Menezes uma descrição típica do sertão 

nordestino. E o afeto e o compromisso que Bezerra de Menezes teve, mesmo já residindo 

como estudante e depois como médico, no Rio de Janeiro, para com seu povo do sertão 

nordestino, nunca diminuiu. Mesmo não mais regressando ao Ceará, Bezerra permaneceu 

sempre informado dos problemas e dificuldades enfrentados pelos seus conterrâneos, além de 

acompanhar a vida de alguns familiares e amigos cearenses, com quem partilhava amizade e 

que o visitavam com frequência.  

Após formar-se em Medicina, no ano de 1856, e ingressar na vida política, na 

década de sessenta, como observa Klein (2000), cresceram-lhe a fama e o prestígio, que nunca 

procurou, mas que eram resultantes de sua probidade moral e da extremada devoção à pobreza 

na capital do país (KLEIN, 2000, p.43). Trazendo-nos estas referências, o biógrafo Klein 

(2000) anota mais que a fidelidade de Bezerra de Menezes para com os sertanejos e seus 

sofrimentos o fez escrever um livro com o título “Breves Considerações sobre as secas do 

Nordeste”, publicado em 1877, como se pode constatar: 

 
Neste tempo, Bezerra, profundamente sensibilizado ante a dor de seus patrícios, fez 

o que pôde para mitigar-lhes o sofrimento. Ciente da complexidade da resolução do 

problema naquele contexto deu o seu contributo, escrevendo Breves considerações 

sobre as secas do Nordeste, livro de quarenta e quatro páginas, editado pela 

tipografia Guimarães & Irmãos, do Rio de Janeiro, em 1877, através do qual 

avaliava os primeiros resultados do flagelo deflagrado, ao mesmo tempo em que 

apontava uma luz no fim do túnel para equacionar o problema. (KLEIN, 2000, p.49) 

 

Situadas as primeiras colocações do primeiro Círculo Reflexivo, analisemos como 

vão se sucedendo as reflexões de seus participantes: 

 
Eu fiquei muito interessada em conhecer o Pólo de Jaguaretama, já disse que pelo 

meu amor por Bezerra de Menezes. Em 2000, conheci o Tituí, que era uma pessoa 

responsável pelo Pólo em Jaguaretama, como também conheci a Selma, que era a 

evangelizadora de lá, no trabalho do Pólo, que o Sr. Monteiro e um grupo levava à 

frente.  
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Fiquei encantada com o local, as pessoas e as crianças; senti-me profundamente 

vinculada ao local e às pessoas; uma sensação de cunho interior e espiritual tomou-

me o espírito.  

Só após alguns anos, através dos ensinamentos espíritas e através de uma revelação 

espiritual que tive, passei a entender isso que eu vivera mal chegara no Pólo. 

Naquele dia, fiquei muito sensibilizada pelos poucos recursos que a evangelizadora 

dispunha para realizar atividades com as crianças; então decidi que a partir de então 

passaria ajudar de alguma forma aquelas pessoas. Comecei, então, pela ação, após 

esse encontro interior tão intenso e que já me mudava. (Grifo nosso) 

 

Tem-se nas falas do primeiro Círculo Reflexivo, claramente, essa ligação entre 

percepção espiritual interior e ação externa, coletiva, participante. No caso do Grupo Mãos à 

Obra, que começara a voltar-se ao Pólo de Jaguaretama, esta vivência interior que se volta ao 

próximo, em auxílio a seu sofrimento social e pessoal é recorrente. E nesta relação entre 

desenvolvimento da espiritualidade e ação, também é recorrente a alusão à Bezerra de 

Menezes como referência da caridade, aqui figurada como essa saída para o trabalho 

voluntário junto ao próximo. Vejamos como isso aparece, desde os diálogos que o sujeito faz 

com sua interioridade, até sua ação: 

 

Comecei com minha participação em uma campanha dentro do ESDE, do GEPE, 

para a arrecadação de brinquedos, dinheiro, tudo que fosse possível para ajudar o 

trabalho do Pólo.  Resolvi participar do Natal do Pólo, que naquele primeiro ano que 

fui foi também maravilhoso, e um grupo maior de trabalhadores resolveu então se 

engajar. E as coisas começaram a acontecer. Gostaria de ressalvar que para mim o 

motivo do meu encontro com o Pólo advém da minha admiração pelo Espírito 

Bezerra de Meneses; ele sempre teve uma importância muito forte para mim e 

sempre recorri muito a ele nos momentos mais difíceis da minha vida. (Cristiane, 

Integrante do Grupo Mãos à Obra). 

 

A ação do trabalho voluntário, que aqui estudamos quando no âmbito da 

experiência espírita, pode vir acontecendo em conjunto com revelações reencarnatórias ou de 

outra natureza mediúnica mesmo. Pode-se constatar que estas experiências espirituais 

(SAMPAIO, 2010; MELO, 2013; ERBERELLI, 2013) vão acontecendo e fazendo referência 

à própria tarefa de evolução de cada um. O que me parece importante frisar aqui é que se 

escuta muito a ideia de transformação do sujeito pela ação coletiva, embora essas 

transformações sejam vividas por cada um de modo muito particular, tendo a ver com seus 

mapas e tarefas existenciais. 

Advém das próprias casas espíritas, nos estudos e práticas mediúnicas, o chamado 

para a ação, como se pode ver: “Na casa espírita que eu frequentava; Bezerra de Menezes, 

durante os trabalhos mediúnicos que eu participava, sempre falava a respeito da necessidade 

do trabalhador espírita auxiliar o próximo. Era muito clara a chamada para a ação nas 

mensagens que vinham”. 
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Lembro de uma fase da minha vida, que eu e meu namorado nos separamos; foi uma 

fase muito difícil. Eu vim para Jaguaretama e aqui eu me perguntava se era o caso de 

eu voltar com ele; eu me encontrava muito confusa se voltava ou não. Quando entrei 

na antiga casa de Bezerra de Menezes, no Pólo, me ajoelhei; e pedi ao Dr. Bezerra 

que me ajudasse, pedi-lhe que me ajudasse a organizar meus pensamentos, pois eu 

gostaria de formar uma família. Então, eu fiz uma prece muito intensa e quinze dias 

depois eu descobri que eu estava grávida, e aí voltamos e ficamos juntos. Então, eu 

queria dizer que esse dia na casa de Bezerra, no Pólo, foi um dia que eu senti muito 

forte a presença dele, de Bezerra de Menezes.  

Lembro que no dia que rompemos meu namorado e eu estávamos na casa dos meus 

pais, e lá ele passou muito mal, uma espécie de surto, e eu fiquei muito assustada. 

Nesta hora, rezei muito para o Dr. Bezerra; e naquele momento onde eu estava em 

prece, recebi uma ligação inesperada do Sr. Monteiro, eu que nunca tivera um 

contato próximo com ele. O Sr. Monteiro, então, me disse: - Minha filha, eu estou 

lhe ligando porque eu sei que você não está bem; e aí comecei a chorar, contei tudo, 

que eu tinha acabado de realizar uma prece muito sentida naquele momento para 

Bezerra de Menezes. E o Sr. Monteiro falou palavras maravilhosas, saí muito 

aliviada daquele telefonema. Foram dois momentos chaves, que mostram da minha 

certeza do Dr. Bezerra me auxiliando, ao meu lado. Ajudando minha ação no 

trabalho voluntário no Pólo, que já me modificava em direção ao próximo. 

(Cristiane, Integrante do Grupo Mãos à Obra).   

 

O valor do trabalho voluntário como aqui se depreende, na compreensão espírita, 

parece reger-se por outro sistema de valores. Reflitamos sobre, mas antes vejamos como se 

tem feito essa discussão na reflexão sobre trabalho no capitalismo.  

Poderia-se ver, desde as entrevistas feitas, que os sistemas de valores sobre o 

trabalho variavam entre grupos imersos em contextos sócio-culturais distintos e em função de 

seu perfil demográfico. No trabalho voluntário que estava a examinar, podia-se observar uma 

menção continuada a mudanças interiores e transformações dos sujeitos, como se vinha de 

ver. Percebíamos que no Grupo Mãos à Obra as pessoas esposavam valores expressivos 

relativos ao trabalho, priorizando autonomia, interesses no trabalho propriamente dito e uma 

combinação entre habilidades e trabalho realizado, construções novas de apoio a 

determinados grupos sociais e reflexão sobre a ação feita – e que isso acontecia mesmo que as 

pessoas tivessem outros trabalhos remunerados, em outros lugares sociais. Havia algo na 

cultura do trabalho voluntário vivido junto ao ambiente espírita que se acrescia ou se 

confrontava com o pensamento da acumulação capitalista. 

Considerando que a finalidade estabelecida na sociedade capitalista é sempre a 

acumulação, o caráter geral do trabalho, que permite ao homem ser sujeito de sua ação, 

assume nesta sociedade a condição de atividade que o submete frequentemente à condição de 

objeto, já que só é possível acumular convertendo o outro em meio de acumulação. É desse 

modo que, nesse modelo de sociedade, o trabalho assume a condição de atividade alheia à 

vontade do trabalhador, portanto involuntária. 

Historicamente, após um longo período de acumulação de capitais, que ocorreu 
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durante o apogeu do fordismo9 e da fase keynesiana10, o capitalismo, a partir do início dos 

anos setenta (70), começou a dar sinas de um quadro crítico, cujos traços mais evidentes 

foram a queda da taxa de lucro, o esgotamento do padrão de acumulação taylorista11/fordista 

de produção, a hipertrofia da esfera financeira que ganhava relativa autonomia frente aos 

capitais produtivos, a maior concentração de capitais graças as fusões entre as empresas 

monopolistas e oligopolistas, a crise do Estado de bem-estar social e dos seus mecanismos de 

funcionamento que acarretou a crise fiscal do Estado capitalista e a necessidade de retração 

dos gastos públicos e suas transferências para o capital privado; e por fim o incremento 

acentuado das privatizações. 

O entendimento dos elementos constitutivos fundamentais dessa crise é de grande 

complexidade, uma vez que nesse mesmo período ocorreram mutações intensas, econômicas, 

sociais, políticas, ideológicas, com fortes repercussões no ideário, na subjetividade e nos 

valores constitutivos da classe que vivia do trabalho; mutações de ordens diversas e que, no 

seu conjunto, tiveram forte impacto.  

Essa crise estrutural fez com que, entre tantas outras consequências, fosse 

implementado um amplo processo de reestruturação do capital, com vistas à recuperação do 

seu ciclo reprodutivo, que, como veremos, mais adiante, afetou fortemente o mundo do 

trabalho. Embora a crise estrutural do capital tivesse determinações mais profundas, a 

resposta capitalista a essa crise procurou enfrenta-la tão somente na sua superfície, na sua 

dimensão fenomênica, isto é, reestruturá-la sem transformar os pilares essenciais do modo de 

produção capitalista, sem questionar a estrutura de classes sociais. 

 De acordo com Holloway (1994), a crise capitalista não é outra coisa senão os 

conflitos que tentam realizar a ruptura de um padrão de dominação de classe relativamente 

estável. Tal advento aparece como uma crise econômica, que se expressa na queda da taxa de 

lucro. Seu núcleo, entretanto, é marcado pelo fracasso de um padrão de dominação 

estabelecido. Para o capital, a crise somente pode encontrar sua resolução através da luta, 

mediante o estabelecimento da autoridade e através de uma difícil busca de novos padrões de 

dominação. Mas este não é o interesse da maioria populacional e a contradição se instala. 

                                                 
9 Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa de um produto, ou seja, ao sistema das 

linhas de produção. O Fordismo foi criado pelo norte-americano Henry Ford, em 1914, revolucionando o 

mercado automobilístico e industrial da época. 
10 O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista inglês 

John Maynard Keines, que defendia a ação do estado na economia com o objetivo atingir o pleno emprego. 
11 Taylorismo é um sistema de organização industrial criado pelo engenheiro mecânico e economista norte-

americano Frederick Winslow Taylor, no final do século XIX. A principal característica deste sistema é a 

organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de obter o máximo de rendimento e 

eficiência com o mínimo de tempo e atividade. 
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É possível ressaltar, nesta linha de raciocínio, que a resposta à crise do fordismo 

não só não resolveu a crise como a aprofundou. Os processos de reestruturação produtiva e os 

novos padrões de gestão do trabalho e do Estado desenvolveram-se apoiados centralmente na 

flexibilização do trabalho. Assim, para Harvey (1992), há uma transição histórica, constatada 

a partir do início dos anos 70, impulsionada pela crise do fordismo – como regime de 

acumulação – e pelo surgimento de um regime de acumulação flexível, cujo desenvolvimento 

não tem implicado a superação ou substituição do fordismo por outra forma de regulação, à 

medida que combina as novas tecnologias e formas organizacionais flexíveis com padrões 

tipicamente fordistas. Essa transição, que tem na flexibilização do trabalho as mudanças mais 

visíveis, só pode ser explicada por um outro fenômeno decorrente do florescimento e da 

transformação dos mercados financeiros com a gradativa hegemonia do capital financeiro no 

desenvolvimento do capitalismo, na atual conjuntura.  

Na década de 1980, essa crise torna-se aguda, manifestando-se nas pequenas taxas 

de crescimento econômico, na inflação crescente e no aumento da pobreza, inclusive nos 

países da Europa e Estados Unidos, fazendo com que as ideias liberais, ávidas de assegurar 

privilégios, retornem à cena com uma nova roupagem, o neoliberalismo. 

O neoliberalismo sustentou-se numa crítica ao Estado interventor, sugerindo o 

desmantelamento do Estado de Bem-Estar, com cortes dos gastos na área social, focalização 

das políticas públicas e a sua privatização, constituindo a proposta do Estado mínimo, na qual, 

segundo Reis, “o Estado tem que ser mínimo enquanto interventor na atividade produtiva e na 

diminuição da promoção do bem-estar, que tem que estar afinada com sua capacidade de 

financiamento” (REIS, 1998, p. 26). 

Dizendo-se sustentado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, da 

Revolução Francesa, o discurso neoliberal assevera a ocidentalização irreversível do mundo, 

pois preconiza o direito à liberdade individual, por entender a impossibilidade de o Estado 

atender à diversidade dos interesses individuais. Portanto, diriam os ideólogos neoliberais, 

somente as ações individuais, por serem ímpares, são edificadoras da liberdade e do direito às 

diferenças. No entanto, esta concepção filosófica, mergulhada no contexto econômico 

capitalista, torna essa liberdade em mais uma mercadoria de troca. Logo, só é acessível aos 

consumidores com poder de compra, gerando e agravando as desigualdades de acessos aos 

patrimônios da humanidade, construídos historicamente. 

Nesta mesma compreensão, percebe-se que o neoliberalismo é uma falácia porque 

ocorre somente para uma minoria incluída no projeto de consumo e, residualmente, para os 

que consomem na qualidade de cidadãos. O que acontece especificamente é uma distribuição 
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regressiva das riquezas, bem como a universalização da barbárie. E, assim, manifestam-se 

novamente conflitos entre etnias, religiões, raças, nacionalidades, como resposta à 

padronização e à homogeneização cultural promovida pela globalização neoliberal, além da 

negativa distribuição econômica que tem como consequência a evidente desigualdade social. 

Dessa forma, visando à reconstituição do mercado, o neoliberalismo reduz ou até 

elimina a intervenção social do Estado em diversas áreas e atividades. A nova modalidade de 

resposta à “questão social”, elaborada pelo projeto neoliberal, “quer acabar com a condição de 

direito das políticas sociais e assistenciais, com seu caráter universalista, com a igualdade de 

acesso, com a base de solidariedade e responsabilidade social e diferencial” (todos contribuem 

com o financiamento e a partir das capacidades econômicas de cada um) (MONTAÑO, 2002, 

p. 189). 

O presente domínio neoliberal tem ampliado a escala de pobreza em consequência 

desse modelo de ajuste estrutural, ao mesmo tempo em que se vê a mobilização da sociedade 

civil através do chamado terceiro setor, incentivando o trabalho voluntário na perspectiva da 

solidariedade. Percebe-se que a intenção apregoada pelo neoliberalismo, de tornar as 

oportunidades iguais, por serem livres e trazerem melhores condições de vida para todos, foi 

transferida para iniciativas particularizadas. Devemos saber disso – devemos saber como são 

lidos erroneamente nossos esforços no trabalho voluntário, como sua leitura pode ser 

desvirtuada. 

A questão da articulação entre o Estado e a sociedade civil é um processo 

elaborativo da discussão sobre o voluntariado e a solidariedade, porque existe uma relação 

entre a ação voluntária e a solidariedade e a sociedade civil, representada nesta discussão 

pelas entidades identificadas como filantrópicas, pelo “terceiro setor”, por diversas 

organizações da sociedade civil. 

E, a partir da segunda metade da década de 1970, com a manifestação da crise do 

modelo de estado social keneysiano-fordista, surgem significativas transformações na idéia, 

no estabelecimento da política social. Havia a opinião em torno do equilíbrio entre 

crescimento econômico e possibilidades de expansão do setor público, e o Estado era o centro 

no processo de regulamentação social. Este é um modelo que se findou. Tal constatação 

ensejou estudos e ações que ressaltaram a importância de dar nova vida à sociedade na 

provisão social, principalmente no denominado “setor voluntário”, e da solidariedade. 

A ocorrencia do Terceiro Setor no mundo como um todo é um fenômeno presente; 

Andrade (2006, p. 40) fala que: 
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As Políticas Sociais são um fenômeno associado à emersão da ordem burguesa, 

diga-se, ao Modo de Produção e Reprodução Social Capitalista. O Estado, fiel 

depositário da incumbência superestrutural da reprodução do próprio Sistema, é 

peça importante na resposta às demandas ocasionadas pelo reconhecimento da 

Questão Social (hipertrofia no decurso da história da sociedade burguesa). Essas 

respostas já se alinharam em um sistema político-econômico liberal, em que o 

mercado e o individualismo imperavam no trato com a Questão Social, direcionando 

as políticas sociais a um patamar mínimo.  

 

E é então que Andrade (2006, p.40) amplia sua reflexão sobre a crise do sistema 

capitalista: 
 

Com as crises cíclicas inerentes ao próprio Sistema, o liberalismo entrou em crise e 

o Capitalismo reorganizou-se em volta do chamado “Pacto Keynesiano”, este que 

ampliou o poder do Estado nas economias capitalistas - para além de um capitalista 

total ideal – tornando-o um dos capitalistas totais reais (empresário e monopolista). 

Depois de mais uma crise do capital, este vem se reestruturando (neoliberalismo) em 

sua base material (produção, globalização) e também na sua superestrutura 

(voluntariado, parcerias, terceiro setor, solidariedade, etc.), o que evidencia o porquê 

das mudanças ocorridas em relação à intervenção das políticas sociais estatais, a 

ampliação da ação das entidades não governamentais e do mercado de bens e 

serviços sociais. 

 

A amplitude e a complexidade conceitual e empírica do Terceiro Setor apresentam 

a dificuldade em conceituar suas ações, definidas na diversidade de denominações 

encontradas na literatura, tais como: organizações sem fins lucrativos, organizações 

voluntárias, instituições de caridade, de filantropia e de mecenato, organizações não 

governamentais e da sociedade civil organizada, entre outras nomeações. O setor envolve 

desde grandes universidades e cantinas de distribuição de sopa aos sem-teto, como também 

instituições culturais e associações profissionais, organizações não governamentais que atuam 

junto a movimentos sociais e outras que apresentam princípios éticos de natureza espiritual ou 

religiosa (SALAMON, 1997).  

Essa diversidade aponta a multiplicidade do fenômeno e a dificuldade em 

mensurar e instrumentalizar, reflexionar e analisar suas iniciativas dentro de uma dimensão 

única – a política. É necessário trazer outras dimensões para abordar a complexidade do 

fenômeno em pauta. A perspectiva que estamos a ver, traz-nos a ação coletiva como um 

trabalho-serviço ao próximo que permanentemente transforma o sujeito e o faz dialogar com 

o plano espiritual, como temos visto. É assim que se pode asseverar que em diferentes 

contextos, a ação voluntária e sua caracterização podem assumir diferentes formas e 

significados. 

Observemos as nuanças que se dão no trabalho voluntário espírita. Vejamos como, 

a partir desses movimentos e colocações iniciais, o grupo vai deixando circular a palavra, um 

complementando o que o outro disse ou particularizando aspectos gerais já expressos.  
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Tínhamos, eu e minha companheira, acabado de começar a participar do Grupo 

Mãos à Obra, e era um Natal. Na véspera dos preparativos do trabalho que 

estávamos para realizar; ocorre um problema que nos levou a cogitar em desistir de 

ir. Neste dia especifico, o meu filho Herike havia adoecido, e havia passado o dia 

que antecedia à viagem, durante madrugada à dentro, com febre muito alta e 

provocando sem parar. Então eu disse: - e agora, o que faremos? Nós ainda iremos 

ou não?  

No dia da viagem, sábado pela manhã, minha companheira decidiu que não iríamos. 

Eu disse: - Vamos embora, que lá nos damos um jeito. Vamos colocar ele no carro aí 

e vamos embora para Jaguaretama. Viajamos com ele mal, dentro do carro; 

chegamos em Morada Nova e ele vomitou mais, foi um momento bastante 

complicado. (Ricardo, Integrante do Grupo Mãos à Obra).  

 

Observe-se a intervenção espiritual nos mínimos atos cotidianos e, sobretudo, a 

percepção dos sujeitos que atuam no Pólo de divulgação Espírita Bezerra de Menezes: 

 

Chegamos no Pólo, ficamos hospedados na escola, e o meu filho continuou mal 

durante todo o sábado; eu, inclusive, não participei do trabalho no assentamento 

Mundo Novo neste dia, pois tive que ficar com ele. Neste dia, a Eleudir ficou 

sabendo do caso e nos chamou para irmos à casa do Doutor Bezerra, que fica no 

Pólo, pois ela gostaria de aplicar um passe em nós. Ali, iríamos fazer uma prece a 

Bezerra e pedir ao mesmo que intervisse em prol da saúde do Herike.  Realmente foi 

um dia que eu senti uma presença muito forte dele; foi um dia para mim fora do 

normal; com ela realizamos a prece e então foi aplicado o passe nele. Por incrível 

que pareça, depois meu filho ficou bom; e voltou para casa no mesmo dia, normal.  

Não podemos dizer que foi uma coisa psicológica dele, pois ele não tinha noção 

nenhuma do que estava acontecendo. (Ricardo, Integrante do Grupo Mãos à Obra).  

 

Como se vê, a leitura que os pais do menino fazem, sempre implica uma reiterada 

ideia de que o trabalho deve ser continuado e de que a presença da espiritualidade é constante 

em nossa vida, sobretudo “para realizar nossas tarefas evolutivas”. Como pontua o nosso 

participante do segundo Círculo Reflexivo: “Realmente, naquele dia eu fiquei preocupada 

com o Herike, pois ele ficou mal; e depois do acontecido na casa do Dr. Bezerra eu também 

percebi uma energia muito positiva em torno dele e de nós e uma grande sensação de paz nos 

envolveu”. 

 
Eu desde pequeno estou envolvido com o Estudo da Doutrina Espírita, entretanto 

percebi que só através do trabalho junto ao grupo Mãos à Obra consegui entender o 

sentido dos ensinamentos espíritas. Tudo que eu aprendi de Doutrina Espirita, na 

minha vivência antes da fase dentro do grupo Mãos à Obra, não se compara com o 

que aprendi na prática através do trabalho voluntario realizada pelo Grupo. Vale 

salientar que tive a vivência como coordenador de estudo doutrinário, evangelizador 

e outras variadas funções dentro das casas espiritas que já frequentei. Entretanto, foi 

no trabalho voluntário através das relações com o próximo que compreendi o 

objetivo do espiritismo em não só promover o progresso intelectual do indivíduo, 

porém através da prática da caridade via trabalho voluntário. (Elizangela, Integrante 

do Grupo Mãos à Obra).  

 

Como vimos acima, avaliando sua transformação ao longo do tempo, com o 

trabalho voluntário, o informante nos assevera que só o trabalho voluntário chamou 
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dimensões em si que não as intelectuais – aspecto que também assinalamos e que é recorrente 

na fala de todos. 

A doutrina estimula o ato fraterno de solidariedade, busca criar o vínculo real de 

humanidade entre os indivíduos e através desse processo das relações promove o 

progresso ético-moral do indivíduo que pratica o trabalho voluntário. Para mim o 

trabalho voluntário espírita fornece todo o sentido a tudo aquilo que como espírita já 

estudamos, em termos de conhecimento Espirita. (Anne Girão, Integrande do Grupo 

Mãos à Obra).  

 

Como podemos perceber no depoimento acima mencionado; solidariedade, 

vínculo real de humanidade entre indivíduos e progresso ético-moral das pessoas, são alguns 

dos objetivos alcançados através do trabalho voluntário. 

A maior parte dos sujeitos do Grupo Mãos a Obra que participaram do segundo 

Ciclo Reflexivo, trouxeram algo bastante significativo com relação ao trabalho voluntário 

espírita. Durante a realização do segundo Ciclo Reflexivo, geralmente os sujeitos se 

reportavam à dimensão da solidariedade e dos vínculos entre os próprios sujeitos do grupo; 

denotando assim, tipos de afetos e de relacionamentos que não são predominantes no trabalho 

remunerado e competitivo. 

 
O trabalho do Grupo Mãos à Obra, para mim, mexe com o emocional dos 

trabalhadores e nos estimula a sermos esforçados e focados perante aquilo que 

almejamos realizar. Para mim, realmente, o trabalho do Grupo Mãos à Obra é muito 

mais do que um grupo de pessoas, na verdade considero como sendo a minha 

família no sentido Espiritual, realmente me fornece o sentido de tudo aquilo que 

aprendo e que já aprendi dentro do processo da minha educação Espiritual através do 

Espiritismo. (Marli, Integrante do Grupo Mãos à Obra).  

  

Avançando mais, temos a ideia de família espiritual tão cara ao imaginário 

espírita, senão vejamos: 

 
Considero o Grupo Mãos a Obra um grupo onde encontro verdadeiros irmãos, 

irmãos esses que possuem o mesmo objetivo - desenvolver os ensinamentos de 

caridade propostos pela boa nova do Cristo Jesus. Caridade essa que sempre foi 

exercida e ensinada por Adolfo Bezerra de Meneses. As pessoas do grupo são 

pessoas que queremos bem; são pessoas de diversas classes sociais e que vêm de 

raízes totalmente diferentes, mas que se reúnem e conseguem ter um amor fraterno, 

sem interesse; que se olham e se amam.  

Então, assim, é muito bom, perceber que esse grupo tende a crescer; eu, 

pessoalmente, nunca havia vivenciado isso dentro de um grupo, uma relação de 

tamanho afeto e carinho entre os membros de um grupo. Realmente, este grupo é 

algo diferente.  Acredito que talvez esse apoio espiritual exercido pelo Dr. Bezerra, 

essa presença dele, talvez fortaleça aquilo que vivenciamos. (Eliane, Integrante do 

Grupo Mãos à Obra).  

 

 

Como observa Goldani (1993, p.78), o conceito de família mostra-se como um 

dos lugares privilegiados da construção social da realidade; e é através deste grupo social 
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formador que iniciamos a nossa socialização. Trata-se de um fenômeno social presente em 

todas as sociedades e um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, apesar de sua 

forma extremamente variável de constituição e funcionamento. 

Atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais, 

que irão se definir por meio de um conjunto de normas, práticas e valores que têm seu lugar, 

seu tempo e uma história, a família atua em sua circunstância e seu tempo histórico. Agência 

social formadora, por excelência socializadora, como é praticamente consenso entre as 

diversas visões sociológicas, são diversas as injunções sociais que contribuem para dar forma 

e sentido à família. Nas palavras do autor: 

 

Diversos fatores contribuem para dar forma ao que se define como família:  

- As normas e ações impostas pelo Estado (quando ele beneficia determinado tipo de 

família em questões legais, previdenciárias, e acaba legitimando este tipo e 

desestimulando outros); 

- As relações trabalhistas (quando as oportunidades no mundo do trabalho moldam 

as escolhas feitas pelos indivíduos na vida pessoal); 

- O âmbito da sexualidade e dos afetos, as representações dos papéis sociais de 

mulheres e homens, da infância e das relações entre adultos e crianças, a delimitação 

do que é pessoal e privado por práticas cotidianas, e as leis. Tudo isso interfere na 

vida doméstica e molda os papéis de homens e mulheres dentro e fora de casa. 

(GOLDANI, 1993, p.78) 

 

Ainda, no conceito de família têm-se diferentes abordagens, embora também seja 

admitida, também em linhas gerais, a saída de uma família patrimonial, calcada 

demasiadamente no patriarcalismo e no poder do patrimônio, para a consideração dos 

vínculos como aspecto fundamente das uniões familiares – estas, consideradas diferentemente 

ao logo do tempo. 

No Brasil, o conceito de família teve diferentes abordagens. Na Constituição Federal 

de 1967, anterior ao regime democrático, o artigo 167 descrevia que “a família é 

constituída pelo casamento". Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o 

conceito de família foi ampliado e passou a ser entendido como “a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes”.  

Pelo Novo Código Civil Brasileiro, instituído em 2003, a família deixou de ser 

aquela constituída unicamente através do casamento formal, ou seja, composta de 

marido, mulher e filhos. No Código de 1916, em vigência anteriormente, o 

casamento definia a família legitima e legitimava os filhos comuns.  

O novo código reconhece que a família abrange as unidades familiares formadas 

pelo casamento civil ou religioso, união estável ou comunidade formada por 

qualquer dos pais ou descendentes, ou mãe solteira. É aí que o conceito de família 

passou a ser baseado mais no afeto do que apenas em relações de sangue, parentesco 

ou casamento. (GOLDANI, 1993, p.78) 

 

Podemos aprofundar esta questão, ao considerar que na modernidade o ator social 

(os sujeitos sociais), já não se identificam totalmente com o sistema, mas constroem suas 

perspectivas sobretudo nas suas trocas relacionais cotidianas, indo na contramão do domínio 

da racionalidade instrumental. Nas palavras de Dubet (1994, p.14): 
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Afinal, o que parece dominar hoje é a ideia de distância do actor em relação ao 

sistema, como manifestam as representações pós-modernas da vida social, e como 

sugerem as teorias que afirmam que os actores constroem a sociedade nas trocas 

cotidianas, nas práticas linguísticas, nos apelos à identidade contra um sistema 

identificado com a racionalidade instrumental, com a produção da sociedade como 

mercado pela agregação de interesses (...). (DUBET, 1994, p. 14) 

 

Isso não significa que o sujeito humano seja uma subjetividade sem o outro, 

isolado das ambiências sociais do seu mundo. O sujeito social vivencia uma combinatória de 

lógicas da ação, que mostram que ele não está submetido a uma coação pura nem a uma 

liberdade completa. Observa o autor: 

 
Cada experiência social resulta da articulação de três lógicas da acção: a integração, 

a estratégia e a subjetivação. Cada actor, individual ou colectivo, adopta 

necessariamente estes três registros da acção que definem simultaneamente uma 

orientação visada pelo actor e uma maneira de conceber as relações com os outros.  

(DUBET, 1994, p. 113)  

 

Como observa Dubet (1994, p. 113): cada um destes elementos é sustentado por 

uma lógica própria e define-se num campo e num espaço particular: geralmente, as 

comunidades são nacionais, locais, étnicas..., o mercado é internacional, a cultura é hoje em 

dia a dos indivíduos. E continua o autor, mostrando como ocorreriam estas três lógicas da 

ação: 

 
Assim, na lógica da integração, o actor define-se pelas suas pertenças, visa mantê-las 

ou fortalece-las no seio de uma sociedade considerada então como um sistema de 

integração. Na lógica da estratégia, o actor tenta realizar a concepção que tem dos 

seus interesses numa sociedade concebida então como um mercado. No registro da 

subjetividade social, o actor representa-se como um sujeito crítico confrontado com 

uma sociedade definida como um sistema de produção e de dominação.                                        

(DUBET, 1994, p. 113) 

 

Proporia eu uma quarta lógica, que seria a da subjetividade relativamente 

autônoma; que não se desloca das outras lógicas em demasiado, mas convive com elas, e que, 

no entanto, vivencia superações, ainda que relativas, das outras lógicas, de modo a que o 

sujeito invista mais em sua liberdade de transformar-se, ao educar-se mudando a experiência 

social. Nesta quarta lógica da ação, o sujeito social que somos adquire certa autonomia como 

indivíduo capaz de escolher (relativamente, nunca em totalmente), o seu mundo vivido. Esta 

autonomia relativa, onde o indivíduo se autoriza a escolher suas experiências é o campo onde 

se dá a experiência do trabalho voluntário. Um campo em que a transformação do sujeito é 

uma experiência de si importante. 
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O trabalho voluntário me transformou. Graças ao Trabalho voluntário e ao estudo da 

Doutrina Espírita, hoje consigo lidar com o meu transtorno e já faz dez anos que não 

tenho crise. Logicamente agradeço muito ao Dr. Bezerra de Menezes, pois num 

momento de grande dificuldade, onde havia perdido meu emprego, havia me 

separado da minha atual esposa e me encontrava numa forte crise depressiva, eu fiz 

uma carta ao médico dos pobres, chorando, em prantos, onde pedia a ajuda. 

Eu dizia: - Bezerra, que eu nunca perca minha sanidade humana, que eu sempre 

possa superar essas dificuldades, que eu entendo que isso faz parte do processo de 

causa e efeito em torno da vida, do processo de reencarnação, eu sei que tenho que 

passar por isso, mas, por favor, me ajude a nunca mais ter um episódio como este. 

Coincidência ou não, depois dessa carta, nunca mais eu tive nada. Eu tive algumas 

visões, entretanto sei que tratando do meu transtorno bipolar de humor, eu sempre 

tive que me cuidar pela via médica, ou seja, trato o meu transtorno através do 

conjunto da obra, ou seja, tratamento psiquiátrico, mas também terapia. Participo de 

casa espirita e estudo espiritismo; desenvolvo trabalho voluntário e estou na busca 

sincera da transformação. O equilíbrio da minha família e o apoio da minha família, 

tudo isso contribui também para o meu equilíbrio intimo e a minha harmonia 

psíquica. Tenho uma gratidão muito grande ao Dr. Bezerra de Menezes e tenho 

certeza que ele me ajudou e ainda me ajuda neste meu processo. (Sergio, Integrante 

do Grupo Mãos à Obra). 
 

Observemos como esta relativa autonomia do indivíduo, que vivencia o trabalho 

voluntário, no ambiente espírita, isso aprece significar um encontro consigo mesmo que põe 

em pauta outras dimensões do sujeito, inclusive a intelectual. 

 
No convívio que tenho tido com as pessoas da Vila, é impressionante a ajuda de 

Bezerra de Menezes em suas vidas. É um fato que se repete eles sentirem a presença 

do Dr. Bezerra de Menezes em momentos chaves de suas histórias e até vê-lo é uma 

experiência narrada e reencenada continuamente. É impressionante os relatos. 

Vários narram que no momento de dificuldades como doença, por exemplo, eles 

evocam a figura de Bezerra e geralmente são atendidos e recebem a cura.  Existe o 

caso do Sr. Antonio Lucio, do assentamento Mundo Novo, que relata que se 

encontrava em estado de terminal e ele conta que pediu o apoio espiritual ao Dr. 

Bezerra de Menezes e ele lhe curou da enfermidade.(Cristhiane, coordenadora do 

Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes) 

 

Ao mencionar-se o caso acima descrito, e que envolveu a presença do Dr. Bezerra 

de Menezes, como espírito, que vem em socorro dos pobres, que clamam por sua ajuda, logo 

outro caso é contado: 

Gostaria de contar um episódio que ocorreu ontem.  

Estivemos no Assentamento Monte Alegre, no Centro Espírita Chico Xavier, onde 

desenvolvemos o trabalho de evangelização todas as sextas feiras; e ontem eu estava 

conversando com uma senhora que me contou que a filha dela não poderia ficar 

gravida pois a mesma possuía dois miomas, um em cada lado da trompa. Então, essa 

moça resolveu aparecer no Pólo no dia das cirurgias espirituais. Ela submetera-se a 

uma cirurgia espiritual no ano passado, durante a comemoração do aniversário do 

Dr. Bezerra de Menezes. Quando foi agora, ela ficou grávida e foi fazer exame no 

médico; e o médico não sabe como ela ficou grávida e não sabe como os dois 

miomas desapareceram. Fizeram exame e tudo o mais, mas o médico não conseguiu 

resposta. A moça acredita na cura dela através da ação da equipe do Doutor Bezerra 

de Menezes. (Cristhiane, coordenadora do Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de 

Menezes) 

 

Há um caminho na casa espírita para serem trabalhados os trabalhadores, em suas 
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problemáticas: o da ação transformadora de si. Na direção que Cristo aponta, com sua vida e 

evangelho.  Concebe-se que o essencial, então, é o sujeito mudar, aprender a viver mais o 

evangelho de Jesus. 

No caso de Jaguaretama, há um trabalho de curas espirituais no próprio Pólo, mas 

é narrado, criteriosamente, que o Dr. Bezerra está ajudando a um e outro em suas questões 

pessoais.  

E ajuda os trabalhos dos centros espíritas da região, além e auxiliar os do próprio 

Pólo de Jaguaretama.  

 
Esse trabalho de cura ocorre sempre através de uma equipe de trabalhadores 

espíritas que vem da Paraíba, e quem coordena espiritualmente o trabalho é o 

Espirito do Dr. Bezerra de Menezes, e junto a ele o Dr. Fritz. O Trabalho acontece 

aqui no Pólo e também no Centro Espirita Bezerra de Menezes, localizado em 

Jaguaretama. Eles aparecem sempre no carnaval e passam sempre três dias no total. 

Um dia, no Pólo e dois dias na cidade. A convite do Sr. Monteiro esses trabalhadores 

também estão vindo durante a comemoração do aniversário do Dr. Bezerra de 

Menezes. (Maria Eleudi, Ex- Coordenadora do Polo de Divulgação Espírita Bezerra 

de Menezes) 

 

Um lugar sempre retomado por todos: o da relação da teoria espírita com a prática 

espírita. É na busca dessa coerência entre o pensar e o viver que os participantes espíritas do 

Grupo Mãos à Obra vão adentrar o trabalho voluntário. 

 
Meu envolvimento com o Grupo Mãos a Obra é muito recente. De 2012 para cá eu 

me assumi mesmo espirita. Antes me sentia desestruturada emocionalmente e 

espiritualmente. Quando comecei a trabalhar no Espiritismo foi através da 

evangelização. Depois, resolvi me engajar no trabalho voluntário desenvolvido no 

Grupo Mãos à obra.  De 2012 para cá eu venho me dispondo a me aprimorar 

espiritualmente; a conhecer mais. Preciso conhecer mais o espiritismo, preciso viver 

na prática o que geralmente estudamos na teoria espirita. E, para mim, o Grupo 

Mãos à Obra é a ferramenta que utilizo para isso. 

O Trabalho do Grupo Mãos a Obra vem trazendo para minha formação um vínculo 

forte com as outras pessoas que compõem o grupo. Esse trabalho me faculta a 

condição de eu olhar para o outro e pensar sobre o que o meu próximo está 

precisando. Meu questionamento é que não se deve ter atenção somente para com as 

necessidades materiais, porém me indago o que posso contribuir através do ato da 

caridade moral. (Anne Girão, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Não é raro que as avaliações e as reflexões sobre o vivido com o trabalho 

voluntário sejam feitas utilizando-se todo o universo de explicações e conhecimentos da 

perspectiva espírita. 

 

Quando nos envolvemos com o trabalho voluntário, deixamos o homem velho que 

ainda somos para traz. Passamos a perceber que mesmo estudando muito o 

conhecimento espirita, caso não coloquemos em prática o que estudamos, ou seja, 

caso não coloquemos a mão na massa, todo este conhecimento adquirido, não nos 

permitira abandonar o homem velho que ainda somos. (Elisângela, Integrante do 
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Grupo Mãos à Obra) 

 

E narra outro integrante do grupo: 
 

O Interessante percebe que o impacto gerado pelo trabalho voluntário é tão 

avassalador que ele acaba mudando a pessoa. (Délio Pinheiro, Ex-Integrante do 

Grupo Mãos à Obra) 

 

Ao trabalhar as diversas dimensões da pessoa, o trabalho voluntário modifica o 

sujeito, como foi mencionado acima. A pessoa se põe a olhar para si e para o que pode fazer 

pelo outro, em uma tentativa de colocar em prática o que vão aprendendo do espiritismo. Isso 

resulta que toda a forma de se colocar ante a vida vai mudando.   

 
Verdade. Através do trabalho voluntário a pessoa não vê mais a vida com os mesmos 

olhos.  Você não vê mais a própria Doutrina Espírita com os mesmos olhos. Você 

passa a se tornar um agente ativo e transformador perante a ação proativa de assistir 

e de consolar o sofrimento do próximo. (Elisângela, Integrande do Grupo Mãos à 

Obra) 

 

Neste tom de auto-observação, os sujeitos se observam capazes de modificarem-

se, na direção da proposta espírita que, por sua vez, se baseia em um cristianismo com os 

acréscimos da perspectiva espírita, como se pode ver de modo reiterado: 

 
Acredito que a contribuição é grande, pois percebo que a minha transformação como 

ser foi considerável. Antes de entrar no trabalho voluntário desenvolvido pelo Grupo 

Mãos à Obra, posso afirmar que meu orgulho, meu individualismo e minha vaidade 

eram aspectos fortes da minha personalidade. Mesmo entrando na casa Espírita e 

estudando o conhecimento espírita, não considero que a assimilação das virtudes 

como a caridade, a humildade, e o senso de trabalho coletivo teriam feito sentido e 

se edificado em mim, na minha personalidade, de uma forma imediata. Passei dois 

anos para realmente sentir dentro de mim algumas reflexões, e via como realmente 

esses defeitos morais são desnecessários; geralmente eram agentes causadores do 

meu próprio sofrimento. (André Stammato, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Prossegue o participante do terceiro Círculo Reflexivo, neste tom de auto-exame 

que vemos caracterizar – uma reflexividade em serviço, como posso propor pensar – o 

trabalho voluntário, quando nesta pauta espírita de educação: 

 
Certo dia fui convidado a participar de um trabalho voluntário que seria 

desenvolvido pelo Grupo Mãos à Obra; o meu papel nesse dia seria apenas carregar 

sacos de brinquedos. Quando cheguei ao grupo e senti o propósito do trabalho, algo 

aconteceu dentro de mim! Senti que mesmo estudando a doutrina espírita há algum 

tempo, senti que aqueles ensinamentos não haviam sido realmente vivenciados. 

Senti que através do trabalho voluntariado proposto pelo grupo eu percebi que era 

possível exercitar na prática tudo aquilo que moralmente eu estava aprendendo na 

doutrina Espírita, ensinamentos como a caridade, o amor ao próximo, e também 

aprendi na prática que era possível eliminar os preconceitos, tais como o orgulho e a 

vaidade.  Se hoje, como trabalhador do Grupo Mãos à Obra, eu ainda sou orgulhoso, 

afirmo com toda convicção que antes de vivenciar este trabalho eu era muito mais, e 

antes de conhecer os ensinamentos espíritas eu era mais ainda orgulhoso. Tenho 

certeza que através do trabalho voluntário gradativamente vamos quebrando 
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gradativamente a parede do orgulho que equivocadamente fomos construindo ao 

longo de várias existências. (Andre Stammato, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

A ideia reencarnacionista alarga a compreensão de sermos sujeitos que constroem 

sua evolução ao longo das experiências vividas e, como se percebe, vai sendo gradativamente 

assumida de modo auto-possuída: 

 

Percebo que na sociedade, infelizmente, não somos ensinados a ajudar o próximo, e 

já na casa espírita somos motivados através do trabalho voluntário sobre a égide da 

moral espírita; somos impulsionados a acolher e a ajudar com fraternidade ao 

próximo. Para mim, o trabalho voluntário desenvolvido pelo grupo vem nos levar à 

vivencia prática de ensinamentos que realmente nos transformam e, portanto, nos 

educam como seres espirituais.  

Considero que o meu processo de transformação e de educação espiritual foi muito 

mais intenso nos últimos cinco anos, através da oportunidade de trabalho no Grupo 

Mãos à Obra que durante toda minha vida.  Sinto-me ainda pequeno espiritualmente, 

porém me sinto muito melhor como ser humano. Sinto-me um pequeno trabalhando, 

e isso me traz uma dignidade e uma paz de Espírito muito grande. (Andre Stammato, 

Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

E nos traz a força e singeleza de um exemplo de simplicidade em um Natal 

passado em Jaguaretama: 

 

Um fato impactante que vivenciei e que considero importante na minha percepção 

perante o meu processo de educação Espiritual foi o primeiro Natal que participei. 

Eu, realmente, naquela época não conseguia descrever o que era aquilo, aquela 

vibração, aquela sensação, aquela emoção. Era impressionante como era fácil extrair 

sorrisos e bem-estar nas pessoas. Eu me perguntava: - Meu Deus! Por que eu não fiz 

isso antes? 

Entendo que o marco para minha transformação como ser foi esse respectivo natal, 

pois percebi que a partir dali eu poderia realizar alguma coisa perante o próximo. 

Percebi que as algemas na minha inércia em trabalhar a caridade haviam sido 

quebradas. (Andre Stammato, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Pelas falas, isso é recorrente: o trabalho voluntário modifica a forma como a 

pessoa via a vida e, também, a doutrina espírita. Pode-se dizer que a pessoa passando a se 

situar como “agente ativo e transformador” mediante a “ação proativa de assistir e consolar o 

sofrimento do próximo” está a realizar uma das tarefas fundamentais da educação. A de 

realizar, como observava Freire (1992) à vocação ontológica do sujeito de ser mais. 

É que para Freire (1992), “o homem não está apenas no mundo”, mas “com o 

mundo”. Essa parceria situa a vocação humana de ser mais, de humanizar-se pela ação 

transformadora do mundo. Ao participar conscientemente da história, exercendo sua liberdade 

mediante sua ação transformadora das realidades onde atua, tornando-se sujeito da história, 

passa de objeto a sujeito ativo dos contextos onde vive. E repare que, em Freire, o 

compromisso com o outro e as mudanças das realidades é algo subjacente à natureza o 
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humano e, pois, antecede o compromisso profissional, como se pode ver: 

 

Esta é a razão pela qual, o verdadeiro compromisso que é sempre solidário, não pode 

reduzir-se jamais a gestos de falsa generosidade, nem tampouco ser um ato 

unilateral, no qual quem se compromete é um sujeito ativo no trabalho 

comprometido (...). Pois bem, se nos interessa analisar o compromisso do 

profissional com a sociedade, teremos que reconhecer que ele, antes de ser 

profissional, é homem. Deve ser comprometido por si mesmo. (FREIRE, 1992, p. 

46)  
 

É interessante perceber que, no que se refere à alteridade como dimensão 

importante do ser mais, as falas dos informantes do Grupo Mãos de Obra que se envolvem 

com o trabalho voluntário, mostram que este arrasta sempre outras pessoas, sobretudo do seu 

círculo próximo de relações. 

 
Com relação ao arrastamento, posso confirmar que isso é um fato; meu marido 

passou sete anos sem entrar num centro espírita. Toda vez que ele vinha me deixar, 

ele ficava na porta da casa espirita e não entrava. E hoje ele é um frequentador 

assíduo da casa espírita e um trabalhador do Grupo Mãos à Obra. E isso tem 

modificado nossa vida. (Klaudia Karla, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

E, detendo-se neste aspecto de transformação de si, Klaudia Karla (Kaká), assim 

menciona este assunto novamente, adentrando a reflexão sobre a mudança realizada com o 

trabalho voluntário como experiência de si:  

 
Um dia, uma amiga me emprestou um livro espírita e a partir de então comecei a me 

identificar com o conhecimento espírita. Mais adiante, ela me levou ao GEPE e lá 

começa toda minha jornada dentro da doutrina espírita. Entrei pelo ESDE (Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita). Nesta época meu marido era contra eu estar 

frequentando a casa espírita; entretanto, fui persistente. Em 2004 me tornei 

evangelizadora da infância no centro espírita. 

Como pessoa eu era muito estressada e elétrica, com passar do tempo vivenciando o 

trabalho voluntário fui mudando, fui ficando calma. As pessoas do meu círculo de 

amizade me perguntavam o que estava acontecendo comigo. E de tanto eu mudar, 

meu marido veio conhecer e participar. (Klaudia Karla, Integrande do Grupo Mãos à 

Obra) 

 

Retorna o tema da caridade como sendo um lugar de onde os sujeitos dialogam 

com a referência de Bezerra de Menezes, ora referem-se à doutrina espírita mesma, ora ao 

trabalho do Pólo de Jaguaretama que o Grupo Mãos à Obra realiza. E é importante vermos 

renovadamente, nos participantes do Terceito Círculo Reflexivo, em suas falas, o caráter do 

trabalho voluntário como uma experiência de si, uma experiência de transformação movida 

pela caridade junto aos que sofrem: 

 

Com o nosso envolvimento com o trabalho voluntario desenvolvido pelo grupo 

Mãos à Obra, percebemos o poder de transformação que a prática da caridade tem 

sobre cada um de nós. O Espiritismo, então, para mim passou a ter muito mais 
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sentido. 

Quando visitei pela primeira vez à casa de Jaguaretama, do Dr. Bezerra de Menezes, 

senti o clima espiritual do ambiente e me senti profundamente vinculada ao local e 

às pessoas de lá. Passei a contribuir, então, de modo mais sistemático, com esse 

trabalho que emana o ato de amor perante o próximo. (Stelio Neto, Integrande do 

Grupo Mãos à Obra). 

 

Bezerra de Menezes utilizando o pseudônimo de Max escreveu no Jornal O paíz, 

de agosto do ano de 1887 até dezembro de 1894, durante sete anos seguidos, portanto, artigos 

onde publicava sobre a doutrina espírita. De forma contundente articula a doutrina de Jesus 

com o pensamento espírita que o traduz e critica o que chama de “interesses de classe” como 

sendo uma trava à sua compreensão:  

 

As grandes ideias encontram sempre grande oposição, principalmente se deslocam 

erros enraizados – principalmente se encontram ”interesses de classe”. (...) O 

Espiritismo, ninguém com bons fundamentos o poderá contestar, é, como moral, o 

fac-símile da doutrina de Jesus (...) Espiritismo não pede, por favor. Se alguma coisa 

pede, é simplesmente justiça, justiça para si, em bem da humanidade, como a 

doutrina de Jesus, de que é a tradução, em espírito, e o complemento. (MARTINS, 

2004, p.207) 

 

Vale assinalar que Bezerra de Menezes passa a escrever mais um ano, no Jornal do 

Brasil - ano de 1895 desde janeiro até novembro - e, a seguir, na Gazeta de Notícias, de 

dezembro de 1895 até outubro de 1897. Durante todo esse tempo, Bezerra de Menezes 

escreveu também no O Reformador, revista cuja publicação concerne à FEB - Federação 

Espírita Brasileira - órgão que presidirá em 1889; em 1890 e 1991 sendo vice-presidente e, 

por fim, em 1995, voltando a presidi-lo. 

A arquitetura da razão, edifício teórico assentado no caráter tríplice de filosofia, 

ciência e religião espírita, se moverá pela experiência com a caridade, que no trabalho 

voluntário atinge dimensões costumeiramente relegadas em outras experiências do sujeito 

social, como a ético-moral e a da ação, com seu arcabouço reflexivo.  

Chamando de “aprender espírita” a este laço da razão com a prática social do 

trabalho voluntário, assim se refere outro partícipe do Grupo Mãos à Obra: 

 
Fui de família espírita. Meus pais tinham um Centro Espírita. Quando cheguei em 

Fortaleza fui fazer o tratamento espiritual no GEPE, para os meus filhos. Porém, 

percebi que quem estava precisando era eu.  Depois, com o tempo fiz o ESDE e 

comecei a trabalhar no ATE.  

No ano passado me engajei no grupo Mãos à Obra. Inicialmente pensei em ajudar 

alguém, porém com a vivência dentro do grupo percebi que na verdade era eu que 

estava sendo mais ajudado. 

Ao chegar ao Polo de Jaguaretama, senti a forte energia espiritual do local, e entendi 

que através do trabalho voluntário temos a oportunidade de colocar em prática tudo 

aquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Percebi através do trabalho do 

Grupo Mãos à Obra que o aprender espírita, fruto da proposta educacional espírita, é 
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o amor em ação. (Amaro, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

       Aprofundando esse “aprender espírita”, que remete a uma proposta 

educacional cujo centro é a caridade, volta-se outro participante do Grupo Mãos à Obra ao 

diálogo interno com Bezerra de Menezes: 

 

Vou falar de um momento desse aprender, de um momento chave em que senti essa 

aproximação com Bezerra. Como a maioria dos que estão aqui, talvez eu não possua 

a mediunidade ostensiva aflorada. Entretanto, sinto que tenho certa sensibilidade. O 

grupo uma vez passou por um momento crítico; onde houveram deserções, uns 

desânimos, uns conflitos de ponto de vistas, cada um buscando um foco diferente e 

culminou que, num belo dia, o grupo se apresentou para acabar. Nós não sentíamos 

vibração da maioria querer essa continuação e percebi uma força muito intensa em 

não querer fazer mais parte disso. Se fosse assim ia acabar, tomar outro rumo. E daí 

toda essa reflexão que escutamos hoje, sobre quando nos propomos a fazer alguma 

coisa pelo outro, não é verdade de fato. Pois quando estamos fazendo algo em prol 

do outro, na verdade estamos tentando fazer por nós mesmos, no sentido de nos 

melhorarmos. (Jaime Lessa, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Aqui se vê a chamada do sujeito ao sentido de sua ação e a seu fazer como 

autotransformação. Isso marca a diferença da noção de transformação, tão importante em 

educação. Há uma dialética que torna unidas ação social espírita e transformação de si, já que 

no trabalho voluntário vemos essa retomada do sujeito à direção de seu caminho evolutivo. 

Temos, também, aqui, uma aliança da responsabilidade ou compromisso em conexão com 

ideia de que desenvolvemos nossas capacidades na ação que faz sentido e se volta para o 

Outro. Nesse movimento de autotransformação o sujeito se percebe ser interexistente (PIRES, 

2004 b) e abre-se ao mundo espiritual, com ele dialogando, como observa Jaime: 

 
Eu percebi um chamado no sentido de me dizer que algo estava sobre minha 

responsabilidade; e eu desde que aqui entrei via a capacidade que esse grupo possuía 

de poder fazer muito mais do que até hoje faz. Desde o primeiro dia. Na verdade, 

estamos ensaiando para começar a realizar o verdadeiro trabalho.  Pois o trabalho 

ainda não começou, por enquanto estamos ainda brincando. Considero que Bezerra 

está nos dando um tempinho para podermos aprender e nos aperfeiçoar. E o trabalho 

ainda vem, ainda vem, ainda vem. E aí eu me dispus a não deixar o grupo acabar, e 

fazer com que a maioria acredite nisso também, pois o grupo estava passando por 

um momento de conturbação e equívoco mental.  Nos colocamos no sentido de 

mostrar que o projeto do Grupo Mãos à Obra não é nosso, o projeto é espiritual, mas 

é de responsabilidade individual, pois nós seremos todos cobrados por nossas 

escolhas, embora sejam nossas ações que vão promover as mudanças. 

Então eu acho que Bezerra conversou comigo nesse dia. (Jaime Lessa, Integrande do 

Grupo Mãos à Obra) 

 

 

 

É neste momento que eu, como sujeito não neutro, participante do Grupo Mãos à 

Obra e coordenando o Círculo Reflexivo em curso, expus também a mim como um sujeito 

que se abria para a autotransformação e, pois, para a escuta ao que se poderia aprender junto 
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ao mundo espiritual que sintonizava comigo em situações concretas, como pude dizer:  

 
Gostaria de trazer para vocês um pouco da minha historia com relação a esse 

trabalho que estou desenvolvendo junto a vocês. 

Então, meu contato com o Grupo Mãos Obra advém da minha participação durante a 

segunda viagem ao Polo, acho que em 2001. Na verdade, eu já tinha vindo antes, 

pois no final da década de noventa eu tinha feito uma viagem com um grupo de 

médiuns chefiado pelo Sr. Monteiro, onde este grupo realizou a primeira reunião 

mediúnica na casa em que morara Bezerra de Menezes, em Jaguaretama. Nesta 

reunião, Bezerra de Menezes se manifestou, e falou sobre o compromisso que os 

trabalhadores espiritas possuem com o desenvolvimento do Polo. Eu, naquele 

momento, me senti um tanto quanto chocado, pois não me via com nenhum tipo de 

relação com aquela estrutura, uma vez que eu era muito novo na época e me via 

apenas vinculado ao GEPE. Só após muitos anos que entendi como era possível, 

sim, ajudar o Pólo, e vi meu compromisso com isso. Foi então que conseguir trazer 

para ele vários cursos do SENAC e discuti isso dentro da proposta educacional que 

aqui se implementava. 

(Sésio Santiago, Pesquisador) 

 

E, continuando a expor minhas aproximações com o centro do trabalho 

voluntário, que é ação e autotransformação, expus mais: 

Durante quatro anos, eu fiquei à frente da Diretoria do ESDE (Estudo Sistematizado 

da Doutrina Espírita) do GEPE (Grupo Espírita Paulo e Estevão), e era um trabalho 

que não me permitia estar envolvido com este projeto do Pólo, por causa das minhas 

demandas dentro do GEPE.  Nessa mesma época eu solicitei uma reunião mediúnica 

para mim (problemáticas com doenças graves, depressivas, de meu pai), e veio uma 

mensagem de Bezerra de Menezes dizendo que chegava a hora de ser realizada uma 

minha contribuição com o Pólo Bezerra de Menezes, com o trabalho junto ao grupo 

de pessoas que ia desenvolver a ação no Pólo.  Realmente, nessa época eu consegui 

entender a mensagem. (Sésio Santiago, Pesquisador) 

 

No âmbito dessa reflexão sobre si, onde a ideia de experiência nos traz a 

subjetividade dos sujeitos de modo prático e contundente, como categoria chave no trabalho 

voluntário, temos de modo límpido este movimento de autoconhecimento se elastecer e 

abarcar sempre o diálogo com o aprendizado de ser espírita, em curso na vida. Veja-se aqui o 

aprendizado do que seria humildade e, como quem chega ao ponto central, o aprendizado 

vivido do que seria família espiritual: 

 
Eu e o André nos conhecemos exatamente através do trabalho do Mãos à Obra e me 

apaixonei por ele como irmão.  E no dia em que começamos a trabalhar juntos nas 

ações desenvolvidas pelo grupo, o sentimento de família espiritual, começou a ser 

edificado de uma forma muito intensa. Vejo que através deste trabalho voluntário 

passamos a desenvolver... aprendemos a sermos humildes. A oportunidade de 

trabalho voluntário oferecido pelo Grupo Mãos à Obra foi para mim uma 

oportunidade de aprender, na prática, o sentido de ser humilde.  

O Trabalho da caridade eu já conhecia, pois já era desenvolvido na minha família; 

entretanto, percebo que o trabalho voluntário nos moldes espíritas traz algo muito 

especial, pois como espírita o olhar que temos do significado da vida se amplia. 

Uma vez que entendemos que não estamos em canto nenhum por acaso, aprendemos 

que a oportunidade de nos relacionarmos com o próximo através de um trabalho 

voluntário é também uma oportunidade de nos lapidarmos espiritualmente através de 

um processo de educação espiritual. E é também é uma grande oportunidade de 
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resgatarmos conscientemente determinados débitos que contraímos em outras vidas, 

que percebemos ainda estar em nós como imperfeição a ser superada.                                             

(Inês, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Outra trabalhadora do grupo Mãos à Obra reporta-se ao grupo como vínculo, e 

mostra este lado do pensamento espírita que propõe pensemos construir laços como se 

fôramos família espiritual, saindo de uma posição exclusivista com relação à visão dos laços 

consanguíneos. 

A trabalhadora frisa que este caráter de família espiritual que os vínculos tomam 

no grupo Mãos à Obra se move em um contexto bastante prático, onde a relação e afetividade 

entre seus membros não fica circulando entre si, mas se expande na direção do fazer de 

consolar e cuidar do Outro que a palavra caridade, na acepção espírita encerra: 

 
Eu vim de Recife sozinha; sem família, sem ninguém. Quando cheguei a Fortaleza, 

nos dois primeiros anos, sentia-me totalmente órfã. E hoje, fazendo parte do Grupo 

Mãos à Obra eu não me sinto mais assim, morando aqui em Fortaleza. Exatamente 

por causa das pessoas que fazem parte do grupo, pois elas viraram parte de minha 

família. Pois quando estou mal elas estão ao meu lado, quando estou bem elas estão 

ao meu lado. E hoje percebo que essas pessoas me completam de um jeito, que 

quando penso em voltar para Recife, pesa-me tanto em deixar essas pessoas, que 

muitas vezes durante esses anos eu desisti de voltar para minha terra natal. (Marli,  

Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Após narrar sua vinda para Fortaleza, Marli observa ter mudado seu sentido de 

família, como expansão que o conceito de família espiritual adquiriu em sua prática de vida: 

 
O sentido de família para mim sofreu uma alteração, pois antes meu pai, minha mãe 

e minha irmã eram os meus alicerces. Hoje, as pessoas que convivo dentro do Mãos 

à Obra são também os meus alicerces. Percebo com clareza que aquilo que o 

espiritismo nos ensina como Família Espiritual, uma família que transcende os laços 

sanguíneos, aqui no grupo Mãos à Obra se apresenta num sentido bastante prático; 

pois existe uma relação de afetividade muito profunda entre os participantes. 

Eu, pessoalmente, sinto isso pelas pessoas que aqui fazem parte. Sinto que eles são 

meus parentes espirituais, que por graça dos bons espíritos tivemos a oportunidade 

de nos reencontrar nessa existência e seguir em direção ao nosso próximo. (Marli, 

Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Dentro desse espírito, a participante do Círculo Reflexivo se compreende parte de 

um núcleo espiritual que se vincula inteiro ao trabalho voluntário: 

 
Um grande presente que considero que tive através do trabalho voluntário 

desenvolvido pelo Grupo Mãos à Obra foi a oportunidade de ver o meu núcleo 

espiritual (filhos, marido, noras e etc.) todos trabalhando em prol do próximo. É algo 

muito gratificante mesmo! 

Para mim, a oportunidade que estou tendo no Grupo Mãos à Obra é a oportunidade 

de estar aprendendo ensinamentos grandiosos para minha vida, e que me facultam a 

educação do meu ser como espírito, através dos exemplos que vivencio no trabalho 

voluntário. O aprendizado que vivencio aqui no grupo não prova apenas de um 
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universo teórico que é esboçado pelo pensamento espírita; mais acima de tudo da 

prática dos ensinamentos que aqui vivenciamos. A vivência desses ensinamentos 

através do trabalho voluntário realmente nos remete uma transformação como seres 

espirituais, uma transformação que nos permite sermos seres mais humanos, mais 

fraternos, mais integrados com o próximo. (Inês, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Estamos a mostrar como a educação comparece trazendo os vínculos, vividos de 

forma ativa, no contexto experiencial do Grupo Mãos à Obra, como se está a ver. A família, na 

sociedade contemporânea, tem mudado: de caráter predominantemente patrimonial, chega-se 

a uma família de base mais relacional (MELO, 2013), na qual as uniões são vividas, 

sobretudo, com base na afeição e na escolha pessoal dos cônjuges, sem que sejam tão 

determinantes os fatores patrimoniais. A mudança do papel social da mulher implicou que este 

seu papel na família fosse mais ativo, e que ela acessasse maior poder de negociação de seus 

desejos e escolhas - o que anteriormente não era tão possível.  

Vemos que os atores sociais do Grupo Mãos à Obra tecem sua teia de afetos 

permeada pela educação espírita, a grande família que o grupo cultiva, extensão da outra, 

quando não parte dela. É assim que se vê ir e voltar entre todos a ideia de se pertencerem uns 

aos outros como uma grande família espiritual.  

Assim, pensamos ter a lente capaz de nos ajudar a adentrar os aspectos da 

inspiração educacional que embasam as referências do Polo de Divulgação Espirita Bezerra 

de Menezes, locus onde estudamos o aspecto educacional presente no trabalho voluntário 

desenvolvido pelo Grupo Mãos a Obra, trazendo à cena a perspectiva espírita. A caridade em 

ação, compreendida como Bezerra de Menezes a vivenciou, como vimos, também, nas falas 

que permeiam todo o movimento de compreensão da pesquisa, une-se a este conceito de 

família espiritual.  

Conforme elucida Melo (2013), de acordo com o pensamento espírita, a família 

espiritual é formada por espíritos que ao longo das reencarnações desenvolvem experiências 

em comum e cultivaram afetos, estabelecendo laços. A lógica sustenta que não é o sangue que 

nos irmana, mas a afetividade que une os espíritos, haja vista os laços consanguíneos nem 

sempre compõem a família espiritual das pessoas, quer dizer, nem sempre com eles o sujeito 

evidencia maior afeto. 

Kardec (2002a, p. 191) observa, no item 8, do capítulo XIV de O Evangelho 

Segundo o Espiritismo: 

 
O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o Espírito 

existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho. Fornece-lhe 

apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e 

moral, para fazê-lo progredir. 
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O pensamento espírita, portanto, deixa claro que as pessoas “de outro sangue”, 

como se diz vulgarmente, podem ser muito mais ligadas aos sujeitos com quem partilham o 

trabalho voluntário, que outros laços consanguíneos, dependendo da anterioridade do afeto 

construído e do esforço de (re)construção feito no presente. Observa-se, mais, que a partir do 

grupo muitos laços de amor surgiram (ou ressurgiram) e que este esforço e olhar “de dentro” 

ao grupo pode sustentar em muito o trabalho voluntario feito, objetivo do Grupo Mãos à 

Obra.  

Constata-se, portanto, que há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços 

espirituais e as famílias pelos laços corporais. Segundo o pensamento espírita, as primeiras 

são duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através 

das várias reencarnações (KARDEC, 2007 a). As segundas, se frágeis como a matéria, podem 

se findar com o tempo e, frequentemente, se dissolvem moralmente, desde a vida.  

 
Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consangüinidade, mas os da 

simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os Espíritos antes, durante e após 

a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes, 

podem ser mais irmãos pelo Espírito, do que se o fossem pelo sangue; podem se 

atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos 

podem se repelir, como se vê todos os dias; problema moral que só o Espiritismo 

podia resolver pela pluralidade das existências. (KARDEC, 2007a, p. 191). 

 

Segundo o Espírito Barsanulfo (2005, p.56), psicografado por Amui: “As 

referências energéticas são construídas pelos sentimentos que o Espírito mantém ao 

relacionar-se com seus semelhantes.” O pensamento Espírita admite aproveitar a oportunidade 

na convivência familiar para transformar os laços de parentela apenas corporal em parentela 

espiritual.  

Os ensinamentos Espíritas afirmam que quando todos nos amarmos, 

transformando-nos em parentes espirituais, atingiremos o verdadeiro amor fraterno de Cristo.  

Melo (2013) assevera que a família adquire um significado muito mais amplo do 

que a simples convivência entre pessoas unidas por laços consanguíneos, e que esta família 

espiritual parte da comunhão de afetos, troca de amparo e responsabilidades.  

Segundo se pode ver, as experiências a que somos expostos em nosso cotidiano 

são desafios de aprendizagem que podem nos tornar mais afeitos ao amor, e, portanto, com 

maior capacidade de transformar a simples parentela corporal em família espiritual. Isso 

requer olhares em comum para objetivos semelhantes e trabalho de construção de afetos, onde 

sentimentos possam dar base a ações conjuntas, no caso do trabalho voluntário.  
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Diz Barsanulfo (2005), psicografado por Amui, que na vida do Espírito a 

reencarnação traz o planejamento reencarnatório, que envolve toda uma programação que 

permite ao ser aprender e desenvolver-se no seio de sua família e do mundo social maior. As 

aprendizagens reencarnatórias, desse modo, envolveriam novos padrões de pensamento e do 

sentimento que, enfim, expandiriam a capacidade de amar do Espírito.   

Com origem em uma crítica à idéia de família constituída como um fim em si 

mesmo, como um modelo fechado, de bases patriarcais, estamos a ver (MELO, 2013) que 

também o patriarcalismo não possui a absoluta dominância que se apregoa; que sempre houve 

experiências que mostraram outros formatos familiares e que rompiam com o patriarcado. Já 

se observa, até mesmo, como vimos no Grupo Mãos à Obra, a configuração do novo espaço 

psíquico e social que Maturana (2004) nomeia de cultura “matrística”.  

De acordo com o que é apresentado por Maturana (2004), a cultura de bases 

“matrísticas” parte da ideia de que a emoção que estrutura a coexistência social é o amor e o 

padrão da intimidade do feminino; hoje, isso nos leva a refletir como este emocionar-se pode 

ser grifado em novas bases. Isso é referência nova, capaz de suplantar patriarcalismos.  

Partindo da família de origem, observamos que a chegada ao Pólo de divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes, sob a inspiração do imaginário de Bezerra de Menezes e sobre a 

influência do conhecimento espírita, levou os sujeitos do Mãos à Obra a uma reconstrução, 

que se deu por diversos motivos. Primeiro, o exemplo da prática da caridade e do amor ao 

próximo transmitido pela figura Bezerra de Menezes, criando e nutrindo os vínculos no grupo 

e fora dele. Alimentando sua expressão afetiva e espiritual. Segundo, todo um convívio na 

obra de caridade sob a influência da moral espírita como um todo, baseia-se na compreensão 

de que somos espíritos em evolução e temos o pensamento crístico por modelo e guia.  

Adentramos a ideia de que somos, pois, espíritos e daí compusemos na prática 

uma compreensão de família como constituição espiritual que traz sua socialidade e 

afetividade, e sua ação conjunta na caridade, neste caso, mediada pelo trabalho voluntário, 

para ser alvo comum a todos. 

Aprender juntos a se autoconhecer e autoaperfeiçoar parece ser sublinhado em 

todas as falas e isso não se dá no vazio, mas na socialização de tarefas e devires coletivos. 

Apontando os limites das matrizes biologicistas, trouxemos para a discussão do trabalho 

voluntário espirita, hoje, referências para lidarmos com a complexidade do conceito de 

família espiritual, formada por espíritos que vivem experiências comuns e criam afetividade.  

Vejamos como o amor guia outra componente do Grupo Mãos à Obra a 

compreensões de si, na experiência do trabalho voluntário que de certo modo vêm permeando 
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todo nosso percurso de escuta às narrativas e reflexões dos sujeitos nos Círculos Reflexivos e, 

anteriormente, nas entrevistas. 

 
Quando chegamos à casa espírita através do meu filho; nos não fomos para lá por 

causa da dor, porem pelo amor. E no mesmo ano que entramos no GEPE, fomos 

convidados a participar do Mãos à Obra, e foi muito legal. Íamos participar do 

primeiro Natal. Quando chegamos na casa espírita e fomos participar do trabalho 

desenvolvido pelo Mãos à Obra. Eu lembro como estava feliz. Eu comentava com 

meu marido Jaime que era isso que eu gostaria de fazer! Era esse tipo de trabalho 

que estava faltando na minha vida.  

Durante o primeiro Natal que vivenciamos em Jaguaretama, lembro-me da sensação 

que tive no momento que entrei pela primeira vez na casa do caminho, onde fui 

recebido pelas crianças dos assentamentos próximos; senti-me como se estivesse 

sendo abraçada espiritualmente - era uma energia que me envolvia que me 

impressionou bastante. (Eliene Lessa, Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

Segundo o espírito Barsanulfo (2005, p. 56), psicografado por Amui, “As 

referências energéticas são construídas pelos sentimentos que o Espírito mantém ao 

relacionar-se com seus semelhantes.” O magnetismo, portanto, trazido à baila na reflexão 

sobre o amor, da participante do grupo, na visão espírita adquire proeminência. Não é, 

contudo, uma percepção fora do mundo do compromisso social, como se pode depreender da 

fala de Eliene Lessa, que evoca o que ela chama de saída de uma “zona de conforto social” 

como sendo um aspecto que modifica as pessoas na experiência do trabalho voluntário: 

 
Percebi que ao longo do tempo, através do trabalho voluntário, que realmente essas 

ações eram aquilo que eu sempre busquei. Sinto que esse tipo de trabalho, 

transformou minha vida para melhor; sinto que o trabalho voluntário foi o meio que 

me permitiu sair de uma zona de conforto social, e através do trabalho em prol do 

próximo eu pude aprender a me autoconhecer e a me autoaperfeiçoar como espírito 

encarnado, como nos ensina a Doutrina Espírita. (Eliene Lessa,Integrande do Grupo 

Mãos à Obra) 

 

A saída do conforto social se dá neste percurso de autoconhecimento e 

autoaperfeiçoamento. E podemos ver que o autoconhecimento não fica na esfera 

contemplativa, mas na operosidade concreta de quem sai de fato de uma zona de conforto 

social. E que para sair desse casulo havia de se fazer a pergunta pelos que são alvo de nosso 

olhar:  

 

Vivenciamos ao longo do tempo (de 2010 até hoje) várias dificuldades, porém nunca 

senti vontade de desistir. Vivenciei uma época em que realmente tive muito medo do 

Grupo Mãos à Obra acabar. Nessa fase, eu não fiquei preocupada comigo, mas me 

perguntei: - E agora, se o grupo acabar? O que vai acontecer com aquelas crianças 

que esperam o nosso trabalho? O que vai acontecer com aquelas evangelizadoras 

que pegam as estradas embaixo do forte sol com o ideário de evangelizar as crianças 

dos assentamentos? 

O Grupo estava vivendo um momento muito complicado em virtude de algumas 

pessoas que tinham um posicionamento ideológico diferente. Lembro que fiquei 
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muito preocupada. Porém, Jaime e os outros membros conseguiram reverter a 

situação. Conseguimos unir o grupo novamente, pois todas as lideranças estavam 

afastadas e mergulhadas em seus problemas pessoais. Nesse período os 

trabalhadores não conseguiam enxergar o grande propósito do trabalho desenvolvido 

pelo Mãos à Obra, um trabalho que se destinava a propagar o amor naquela região 

de Jaguaretama, um trabalho que objetivava nos aperfeiçoar espiritualmente através 

da educação espiritual de todos nós. 

Uma educação pautada no afeto, uma educação que nos impulsiona a conhecer 

nossos sentimentos e adquirir o controle das nossas reações emocionais; uma 

educação que nos leva a exercitar a sensibilidade perante o próximo. (Eliene Lessa, 

Integrande do Grupo Mãos à Obra) 

 

 

Aqui podemos ressaltar como o trabalho voluntário de certo modo reorienta o 

sujeito para o sentido do seu trabalho; um sentido mais humanizado, que refaz o sujeito – o 

que é o verdadeiro sentido do trabalho humano. Ao exercitar a sensibilidade perante o 

próximo, ao valorar conteúdos relacionais, essencialmente, em uma ação de caráter coletivo, 

reflexivo e solidária, basicamente experiencial, pode-se dizer que produz no sujeito uma 

relação dialógica com sua dimensão espiritual. E com o aspecto crístico do existir humano, no 

que ele tem de mais engajado. Como afirma Paulo Freire, em seu estudo “Educação como 

Prática de Liberdade: 

Ao existir o homem dinamiza o seu diálogo num eterno dar e receber. No 

relacionamento do homem com o homem, nasce a fraternidade e o consenso de 

ajuda mútua; no relacionamento com o mundo, estabelece-se uma ponte de 

conhecimento e fruição; e com o Criador, aspira-se à eternidade e busca-se respotas 

existenciais. (FREIRE, 2001, p.48) 

 

Dessa maneira é que o trabalho voluntário põe a pessoa em um lugar de reflexão 

transformadora, mediado por uma ação coletiva concreta em direção à caridade, conforme 

compreendida na perspectiva espírita. O trabalho passa, nesse sentido, a formar um modo de 

existir sedimentado na solidariedade que oportuniza, portanto, que a pessoa veja os fins de sua 

ação: o outro e sua partilha com ele na ação de humanizadora do mundo.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pensamos se uma conclusão é suficiente para condensar as percepções de como o 

trabalho voluntário opera na educação espírita, vivida pelos sujeitos do Grupo Mãos à Obra, 

que atuam no Pólo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes. 

Constatamos através desta pesquisa que, no mundo do trabalho voluntário os 

sujeitos humanos, em suas relações e ações coletivas produzem saberes essencialmente da 

ordem da existência (“saberes de vida”). Vimos que estes saberes são eminentemente 

relacionais, e surgiram a partir das práticas refletidas e coletivizadas, vividas entre os 

componentes do Grupo Mãos à Obra.  

Percebeu-se a necessidade de articulação dos saberes do trabalho profissional de 

cada um dos voluntários, junto a suas inserções sociais nesta ação coletiva. No entanto, o 

saber da existência, relacional por excelência, percebeu-se que situa o sujeito em outro lugar 

para olhar a si mesmo, quando esta experiência de si foi abordada comportando a dimensão 

espiritual, na perspectiva espírita.  

Concluiu-se que há aspectos chaves trazidos aos sujeitos que se educam mediante 

a experiência no trabalho voluntário, quais sejam: que os percursos de autoconhecimento das 

pessoas, que ele implica, se dão na ação concreta e que assim a reflexão não se separa da ação 

em curso. Viu-se que este percurso de autoconhecimento, gerado no trabalho voluntário não é, 

pois, contemplativo e não se queda na passividade, mas exercita sua sensibilidade perante o 

próximo e as situações de sofrimento social. Vimos, permeando todo este campo de ação, que 

envolve o trabalho voluntário, que este é uma experiência que implica novo olhar 

epistemológico ao sujeito da educação, que é um ser espiritual que possui uma dimensão 

espiritual.  

Compreendermos o sujeito dessa forma mais integral, impulsiona o sujeito a 

conhecer seus sentimentos, em contextos relacionais precisos. Desse modo, compreende-se 

que o trabalho voluntário considera a dimensão afetiva, além da cognitiva, da éticomoral e a 

do fazer, este fazer, então, visto e tomado em outra moldura que não seja a que reitera a razão 

instrumental, mas põe em foco um fazer que reinventa o sujeito, humanizando-o no trabalho.  

Constatou-se que a aproximação para com a dor do outro e o sofrimento social, na 

prática solidária vivida com o trabalho voluntário espírita, ao alimentar-se do diálogo com a 

prática mediúnica (que inclui os âmbitos vibratórios em conexão), pode ser formadora, uma 

vez que é uma forma de ação prática e coletiva. 

Viu-se que o trabalho voluntário espírita auxilia a superar fragmentações, comuns 
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aos contextos do capitalismo, desse modo ajudando a compreensão dos sentidos do trabalho, 

uma vez que lida com saberes eminentemente relacionais, o que possibilita ofertar elementos 

para a construção de uma nova cultura do trabalho e de uma sociedade de novo tipo. Ao 

aumentar a horizontalidade das relações, nas práticas com foco na solidariedade juntos às 

populações dos assentados que residem junto ao Pólo Bezerra de Menezes, constatou-se que a 

fenomenologia mediúnica dialogava com a figura do Médico dos Pobres e com a experiência 

de cada um.   

Através desta investigação, nesta escuta aos trabalhadores voluntários do Grupo 

Mãos à Obra percebemos como tais integrantes, ao fazerem suas leituras de si, no curso do 

trabalho voluntário, perceberam-se em transformações mediadas pelos saberes da dimensão 

espiritual. Assim é que passam a valorar gratificações intangíveis e inegociáveis, em 

confronto com a lógica da mercadoria, alcançando outra lógica solidária.  

Examinando as transformações dos sujeitos da pesquisa, com base essencialmente 

nos relatos colhidos (nas Biografias Educativas, assim como também nos Ciclos Reflexivos) 

verificamos, também, que o trabalho voluntário, experienciado pelo Grupo Mãos à Obra, 

possibilita a consolidação do aprendizado dos ensinamentos espiritas, sobretudo no lidar com 

a fenomenologia mediúnica.  

Na verdade, o trabalho voluntário, quando possui a característica de ser uma 

prática refletida, proporciona ao sujeito uma maior escuta de si, uma vez que o coletivo 

assume dimensões afetivas, ético-morais, sociais e espirituais, convocando o sujeito a 

transformações de natureza multidimensional.    

O fato de se caracterizar por maior horizontalidade nas relações, e conceder aos 

sujeitos partícipes do trabalho maior poder de reflexão e decisão coletiva, interfere nos meios 

e fins das ações feitas, proporcionando uma experiência coletiva em trabalho, mais 

humanizadora. 

Viu-se que a dimensão politica, na história dos assentados que vivem junto ao 

Pólo, nos traz uma historia de luta por terra e por questões especificas dos povos moradores 

de barragem, que constituem saberes solidários de inegável valor. Esta construção da luta das 

populações com as quais lida o Grupo Mãos à Obra, que atua junto ao Polo de Divulgação 

Espírita Bezerra de Menezes, compõe uma memória de esforços coletivos. Acrescenta-se, 

contudo, pelo que vimos nesta pesquisa, que a solidariedade quando já conquistados os 

territórios dos assentados, precisa ser reavivada. E assim é que se percebeu nesta pesquisa que 

a solidariedade foi reacendida pelas relações e pelas realizações vividas no trabalho 

voluntário. Uma solidariedade que observou-se assentar-se em dois pilares básicos:  
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- A educação espírita, compreendida como ideário que alimenta a dimensão 

espiritual dos participantes do Grupo Mãos à Obra, em sua relação com os assentados, no 

contexto do Pólo acima referido;  

- E o prisma da caridade, do modo como é compreendida pelo espiritismo, e 

convocada, no caso em estudo, pela referência magnânima do Médico dos Pobres Dr. Bezerra 

de Menezes. 

Como achado importante tambem destacamos a caridade como processo de 

autoconhecimento e de autotransformação do trabalhador, com base no seu aprendizado que 

fora mediado pela ação/reflexão/ação em torno das atividades desenvolvidas no trabalho 

voluntário. 

Constatou-se, ainda, que o trabalho voluntário recria a esperança dos sujeitos, 

mediatizada pela ação solidária. Quando vinculado ao pensamento espírita, vivido como fonte 

reflexiva, mantenedora da ação solidária, o trabalho voluntário resulta por auxiliar a real 

compreensão do espiritismo na vida. 

Neste contexto, entende-se que o trabalho voluntário sedimenta a educabilidade 

do sujeito que, ao realizar ações coletivas concretas e solidárias, fazem um percurso reflexivo 

capaz de colocá-los como sujeitos de sua própria história. Também, ao proporcionar uma base 

reflexiva permanente, que se vincula às ações junto ao sofrimento pessoal e social, executadas 

no trabalho voluntário, o movimento de transformação das pessoas adquire contornos 

específicos, por aprofundarem-se com o estudo e a prática da fenomenologia mediúnica, 

alicerçada na Doutrina Espirita.  

Todo esse percurso de compreensão da Educação, que nesta pesquisa observamos 

mediatizado pelo trabalho voluntário do Grupo Mãos à Obra, impulsiona-nos a considerar 

fundamental adentrarmos, hoje, mais conscientemente, na reflexão sobre o Paradigma do 

Espírito, que propõe o sujeito humano como ser espiritual – e esta conclusão nos remete à 

tarefa de aprofundar estudos neste sentido.  
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