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ESPIRITISMO
A ARTE DA EVOLUÇÃO
A EVOLUÇÃO DA ARTE

PROPOSTA DE ABORDAGEM
Considerações Iniciais
 Ciência Explicativa x Ciência Interpretativa
 A Arte no Centro Espírita
 A Cultura e a Visão de Mundo Espírita
 A Arte Espírita em Desenvolvimento
 A Arte na Pedagogia Espírita
 Conclusões


CONSIDERAÇÕES INICIAIS



Sobre as experiências, limitações e propostas do expositor;
De onde vem o arcabouço destas reflexões?


















ALLAN KARDEC
LEÓN DENIS
J. HERCULANO PIRES
DORA INCONTRI
WALTER ALVES DE OLIVEIRA
REVISTAS, ARTIGOS E SITES ESPÍRITAS
GRUPO DA CULTURA DO ESPÍRITO (SANTOS, FRANCA,
REGISTRO E SACRAMENTO – EURÍPEDES BARSANULFO)
COMECELESP – DÉCADA DE 90
FECEF – FRANCA/SP
ABRARTE – BRASIL
FEMUIN, IDEARTE, CORAL MARIA DE NAZARETH
TOQUE NA ALMA
OBRAS PSICOGRAFADAS POR CHICO/DIVALDO
OBRAS DE AUTORES ENCARNADOS – ESPÍRITAS E SECULARES
BONS FILMES, BOAS MÚSICAS, BONS ESPETÁCULOS...

CIÊNCIAS EXPLICATIVAS E
CIÊNCIAS INTERPRETATIVAS








As ciências exatas e aplicadas têm o dever de explicar
com a exatidão possível todo e qualquer fenômeno
material.
As ciências humanas e sociais diferem destas por
pertencerem ao campo da interpretação. O objeto de
estudo está integrado ao pesquisador, que é o ser
humano.
Elas buscar situar o indivíduo no seu contexto
histórico, social e humano. Com isso, busca-se um ser
mais sábio e condutor de sua própria evolução, por ter
uma posição mais definida frente aos desafios do
existir.
As artes pertencem ao fazer e saber humano,
portanto, as interpretações a seu respeito
amadurecem e evoluem.

ONDE NASCE MEU FAZER ARTÍSTICO?
O artista espírita deve saber que sua atividade
influencia e é influenciada no ambiente que a exerce;
 Nem tudo será bem aceito, nem todas propostas serão
entendidas de imediato. Tempo, perseverança, educação
e diálogo.


Adaptada
(conservadora)

Vanguarda
(contrastante,
questionadora)

A CULTURA E A VISÃO
DE MUNDO ESPÍRITA
Cultura é tudo que o ser humano faz, seja material
ou espiritual, seja pensamento ou ação.
 É o conjunto de crenças, comportamentos, valores,
instituições e regras morais. Uma identidade própria
de um grupo humano em um território e num
determinado período.


A CULTURA E A VISÃO
DE MUNDO ESPÍRITA


Visão de Mundo contém:
 Uma explicação do mundo;
 Uma futurologia (para onde estamos indo?)
 Respostas para questões éticas (o que devemos
fazer?)
 Metodologia (como devemos atingir nossos
objetivos?)
 Uma teoria do conhecimento (o que é verdadeiro e o
que é falso?)
 Concepção de tudo que constrói esta visão do
mundo (os alicerces e pilares)

A VISÃO DE MUNDO ESPÍRITA
É INTEREXISTENCIAL

ARTE E CONTEXTO HISTÓRICO






A Arte sempre expressou as ambições, sonhos e valores de
cada cultura;
Sempre foi SENHORA ou SERVA de sua época e da visão
de mundo dominante;
Evolui, como evolui o sentimento do homem na Lei de
Adoração.
ARTE PRÉ
HISTÓRICA

ARTE GREGA PAGÃ

ARTE CRISTÃ –
IDADE MÉDIA

RENASCIMENTO

Experiência
concreta

Culto ao indivíduo

Ensino da religião
católica

Efervescência das
idéias

Fenômenos da
natureza

A beleza humana

Morte do humano

O conhecimento em
favor do homem
A quebra do
obscurantismo

ESTAMOS VIVENDO OS PRENÚNCIOS DA ARTE
DA ERA DO ESPÍRITO

FINALIDADES DA ARTE

A ARTE TENDE A SER
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PEDAGÓGICA (ex. Idade Média –
Ensino do Catolicismo)
RELIGIOSA (ex. Arte Barroca –
Contrarreforma Protestante)
POLÍTICA (ex. Terceiro Reich –
Nazismo)
SOCIAL (ex. Anarco-Sindicalismo)
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O ESPIRITISMO NA ARTE




“O Espiritismo veio abrir na Terra uma Nova
Era. Todas as atividades humanas serão
influenciadas pelos seus princípios, pela visão
nova do mundo e da vida que ele nos oferece.”
León Denis, filósofo francês.
“Mais importante do que o auxílio que a arte pode
oferecer ao Espiritismo, é a transformação que
este causará, e já está causando, na Arte.” Flávio
Fonseca, maestro brasileiro.

O ESPIRITISMO NA ARTE
“O BELO
CRIANDO
O BEM”
ARTE ESPÍRITA

REFLEXOS NAS
ATIVIDADES HUMANAS
(PRÁXIS)

VISÃO DE MUNDO
(INTEREXISTENCIALISMO)

“O BEM
RECRIANDO
O BELO”

CULTURA ESPÍRITA
– CIÊNCIA,
FILOSOFIA E
RELIGIÃO
(PENSAMENTO,
SENTIMENTO E
AÇÃO)

O ESPIRITISMO NA ARTE


O pedagogo da liberdade Paulo Freire afirmava: "Educação não

transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas
transformam o mundo".


PARAFRASEANDO LIVREMENTE:



“Espiritismo não transforma a Arte. Espiritismo muda
pessoas. Pessoas transformam o mundo e sua Arte. E a Arte
transforma o SER.”

SEIS PRINCÍPIOS ESPÍRITAS
EXISTÊNCIA DE DEUS
EXISTÊNCIA E IMORTALIDADE DO
ESPÍRITO
EVOLUÇÃO INFINITA

PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS
PLURALIDADE DOS MUNDOS
HABITADOS
COMUNICABILIDADE COM OS ESPÍRITOS

SEIS VALORES ESPÍRITAS
CARIDADE

FÉ RACIOCINADA

JESUS COMO GUIA E MODELO

AMOR E INSTRUÇÃO

SER ACIMA DO TER

VALORES HUMANOS UNIVERSAIS

ÉTICA E ESTÉTICA
ÉTICA (ESSÊNCIA)

ESTÉTICA (FORMA)

Verdadeira

Coerência

Amor

Clareza e Simplicidade

Equilíbrio

Originalidade

Otimismo

Fidelidade ao Espiritismo

Superação

Comunicabilidade

Pacifismo

Respostas

Vivência Moral

Não panfletária

Religiosidade e sintonia

Técnica sem perder a
essência

TRAJETÓRIA DO ESPÍRITO


-

“ De modo geral, todos os homens terão de buscar os
valores artísticos para a personalidade?
Sim; através de suas vidas numerosas (...)
-

Questão 171, O Consolador, Emmanuel/Chico Xavier –
Editora FEB

Como os MÉDIUNS, que todos somos em maior ou
menor grau, também somos todos artistas numa
trajetória infinita e evolutiva, em níveis diversos de
capacidade de expressão. Portanto, uma pergunta que
devo sempre fazer como ARTISTA:
 Quais são as minhas prioridades na
ARTE ESPÍRITA ?


TRAJETÓRIA DO ESPÍRITO
UMA REFLEXÃO DE PRIORIDADES
OU A ARTE DE ENTENDER AS SUTILEZAS
OFICINA DE ARTE

OFICINA DO ESPÍRITO

•Plástica
•Beleza
•Mensagem

•Sentimento
•Renovação
•Aprendizado

•Base – Romances Mediúnicos

•Base – Allan Kardec

•Arte com temática Espírita

•Arte genuinamente Espírita

•Tenho conhecimentos espíritas

•Sou Espírita

•Apresentar ao público

•Doar-me ao público
•Modificar a mim mesmo

•Temas
•Os dois planos, comunicações, amores e ódios

•Temas
•Sou Espírito, estou evoluindo, necessito mudar

•Reencarnes

•Ambientação. Reencarnação e planejamento
reencarnatório

•Mediunidade: Fenômeno, culpa, carma,
merecimento

•Mediunidade: ferramenta necessária para
transformação do dia a dia por meio do estudo e
conhecimento

• Dedicação para apresentações primorosas em
festividades e festivais

•Reforma íntima, modificação, trabalho constante

• Assuntos do cotidiano são tratados com
roupagem espírita

•O Espiritismo é aplicado, sentido e vivido nos
assuntos cotidianos (ato de coragem)

• Taxas de inscrição e ingressos

• Grátis

A ARTE ESPÍRITA EM
DESENVOLVIMENTO
PRINCIPAIS CORRENTES ENCONTRADAS
 Arte para divulgação e entretenimento;
 Arte profissionalizada – para públicos irrestritos,
com técnicas e visão de mercado;
 Arte somente para Espíritas – mais comum;
 Arte engajada – Fazer O QUE O PÚBLICO QUER
ou fazer O QUE O PÚBLICO PRECISA ?;
 Arte para a Cultura do Espírito Eterno – Essência e
vivência acima das questões técnicas. O resultado é
um SER MELHORADO e não um evento artístico
aprimorado. (Pedagogia Espírita).


A ARTE ESPÍRITA EM
DESENVOLVIMENTO
Congressos
 Criação de ONGs
 Associações de Artistas
 Encontros
 Oficinas
 Festivais
 Crescimento de grupos em todo o país
 Notícias do Além falam da expansão e necessidade
de melhoria das artes para contagiar os Espíritos em
missão que reencarnam na Terra.


A ARTE ESPÍRITA EM
DESENVOLVIMENTO
















Qual a postura que devemos adotar neste momento
histórico do Espiritismo e do Planeta Terra?
Humildade;
Entendimento e respeito;
Estudo, visão crítica e perseverança;
Bom ânimo com as dificuldades;
Confiança nos propósitos dos Espíritos do Bem;
Despretensão pessoal (anular a vaidade e ego exacerbados);
Modificação do público mais próximo (A MIM MESMO);
Aprender com os erros e acertos;
10% Inspiração e 90% Transpiração;
Beber das boas fontes culturais espíritas e não espíritas;
Separar o Joio do Trigo.

A ARTE NA PEDAGOGIA ESPÍRITA



A Arte pode ser funcional, ter utilidade?
A melhor Arte é a funcional, não do ponto de vista
material, mas espiritual. Isto é, a Arte verdadeira é
útil ao espírito, como elemento de evolução. Mas há
também a funcionalidade material; a arquitetura, por
exemplo, é uma Arte que tem uma utilidade física ao
homem, além das possíveis qualidades estéticas.
Quanto mais o espírito evolui, mais ele se expressa
artisticamente, porque tudo o que ele faz, é belo e toda
a Arte que produz é útil às leis da evolução. Algum
dia, atingiremos um estágio de evolução em que cada
pensamento, cada palavra, cada ato nosso será uma
obra de Arte. Deus é assim. Ele criou o Universo e em
tudo o que existe, colocou o elemento estético: a
harmonia, o equilíbrio, a beleza de suas leis, a
coerência do conjunto. (Dora Incontri)

A ARTE NA PEDAGOGIA ESPÍRITA
















A arte é forte elemento de interação vertical, onde a alma interage com as
energias espirituais superiores, propiciando a criança o desenvolvimento de
seu potencial anímico e ampliando sua faixa vibratória;
Estimula a capacidade criativa, traçando ao mesmo tempo canais para sua
expressão;
É uma forma de crescimento interior e desenvolvimento das potências da
alma;
Representa forte elemento de estímulo a energia criadora do Espírito, que é
uma das maiores forças que impulsiona a evolução;

Sensibiliza e oferece estímulo à vontade direcionada para os ideais
superiores;
Pode liberar energias bloqueadas, canalizando-as para níveis superiores e
estimulando essa energia a vibrar de forma superior;
Pode ser usada como terapia, liberando bloqueios, causas profundas de
estados depressivos;
Propicia a vivência de estados vibratórios ou sentimentos que o intelecto
apenas, por si só, não atingiria.


WALTER OLIVEIRA ALVES

A ARTE NA PEDAGOGIA ESPÍRITA
















A arte é forte elemento de interação vertical, onde a alma interage com as
energias espirituais superiores, propiciando a criança o desenvolvimento de
seu potencial anímico e ampliando sua faixa vibratória;
Estimula a capacidade criativa, traçando ao mesmo tempo canais para sua
expressão;
É uma forma de crescimento interior e desenvolvimento das potências da
alma;
Representa forte elemento de estímulo a energia criadora do Espírito, que é
uma das maiores forças que impulsiona a evolução;

Sensibiliza e oferece estímulo à vontade direcionada para os ideais
superiores;
Pode liberar energias bloqueadas, canalizando-as para níveis superiores e
estimulando essa energia a vibrar de forma superior;
Pode ser usada como terapia, liberando bloqueios, causas profundas de
estados depressivos;
Propicia a vivência de estados vibratórios ou sentimentos que o intelecto
apenas, por si só, não atingiria.


WALTER OLIVEIRA ALVES

A ARTE NA PEDAGOGIA ESPÍRITA


Se o ser humano desde o nascimento estiver preso
a um ideal, podemos calcular os novos tesouros
que a ele se prenderão. A arte ideal é uma forma
de prece, seu pensamento atrairá amigos
invisíveis bastante elevados e para estes será fácil
realçar o brilho da chama acesa anteriormente, e
da alma do artista brotarão obras inspiradas pelo
belo e pelo divino.”
 Léon Denis

A ARTE NA PEDAGOGIA ESPÍRITA


Esquema Sintético

VIVÊNCIA E
CONTÁGIO
MORAL

SAÚDE FÍSICA E
ESPIRITUAL

DESPERTAR DAS
POTÊNCIAS DA
ALMA

SOCIABILIZAÇÃO

COMPREENSÃO
PELO
SENTIMENTO

A ARTE NA PEDAGOGIA ESPÍRITA


Esquema Sintético

AMOR E RESPEITO
EXEMPLIFICAÇÃO PACIENTE
LIBERDADE COM DIREÇÃO
ESPIRITISMO COM FONTE DE INSPIRAÇÃO
TÉCNICA COMO MEIO E NÃO FINALIDADE
FALAR AO SER ETERNO
ENVOLVER-SE NO FAZER ARTE
APLAUSOS À CONSCIÊNCIA

Seara do
Educador

CONCLUSÕES
















As artes são atividades humanas, portanto, sujeitas mais a interpretações do
que explicações exatas;
O Artista Espírita deve conhecer, em princípio, a si mesmo, ao seu grupo e o
contexto da Casa Espírita onde atua para equilibrar sua atividade, sem abrir
mão da verdade que se busca.
Estamos construindo uma Cultura Espírita, cuja Visão de Mundo é balizada
por seus princípios e valores interexistenciais. A Arte Espírita está
diretamente ligada a esta Cultura, ora transformando-a ora sendo
transformada por ela.
Das finalidades da Arte, a principal é a elevação do estado moral e de
sensibilidade do Ser Humano, que lembre-se de passagem, é um Espírito
Eterno.
A forma da Arte Espírita pode ser variada, mas seu conteúdo tem de refletir
as conquistas do Espírito e o seu devir.
Em todo o momento, o Artista Espírita, que todos somos em algum grau,
deve distanciar-se criticamente de seu objeto de expressão para analisar com
isenção seus sentimentos, seus objetivos, seus resultados e suas metas.
A Arte Espírita deve ser o “O Belo Criando o Bem, e o Bem Sustentando o
Belo”.
Estamos para Arte Espírita, neste momento, como aqueles que abrem os
sulcos para que outras pessoas, num futuro próximo, venham plantar e todos
colherem frutos de uma Nova Era – tenhamos humildade e perseverança!

CONCLUSÕES








Assim como o Ser em evolução, sem a experimentação artística não
se completa, a PEDAGOGIA ESPÍRITA não pode ser integral se
dela não se utilizar.
Na PEDAGOGIA ESPÍRITA, a meta é a vivência, a interiorização
de conceitos elevados, a transformação, o equilíbrio. A técnica pode
ser uma aliada, mas nunca uma busca obsessiva, pois os resultados
esperados são o desabrochar e evolutir dos educandos, e não a
beleza plástica.
Quanto melhor preparado para utilizar-se da arte em sua prática,
melhores resultados, não esquecendo porém, que o maior feito
artístico do educador é o ATO DE EDUCAR – PELO
PENSAMENTO, SENTIMENTO E AÇÃO.
Devemos proporcionar o que há de melhor em se tratando de
expressões artísticas aos EDUCANDOS, sem preocupação com seus
vôos que ocorrerão como artista, nesta ou em outras etapas da
eternidade.

NAS PÁGINAS SEGUINTES, UMA
PARTE INTRODUTÓRIA À MÚSICA
COM VISÃO DE MUNDO ESPÍRITA E
UMA EXEMPLIFICAÇÃO DE TEMA
COM QUATRO PROPOSTAS DE
CONTEÚDO DIFERENCIADAS

A MÚSICA ESPÍRITA
A arte musical é uma prática mais antiga que a
agricultura;
 Não existem comunidades humanas sem atividade
musical;
 A música de caráter espiritual elevado é a energia
que a alma utiliza para se sintonizar com a
harmonia divina.
 “Aviso: as palavras não são capazes de traduzir
a substância musical. Se fossem, não seria
preciso a música”.


A MÚSICA ESPÍRITA
A música reflete a alma do compositor ou intérprete.
 Nas vibrações do seu discurso musical, o artista
imprime a idade de sua crença, a energia da sua
psiquê, as cores tímbricas do seu desenvolvimento
gradativo na sabedoria.
 Como artífice de uma mensagem que borbulha em
seus ouvidos internos, aproveita a forma usual ou
cria outra que o satisfaça a intenção.
 Uma visão: “ a música é um médium do espírito, o
médium mais sutil, já que penetra até os átomos do
homem, através de toda a pele, do corpo inteiro, e
não apenas através dos ouvidos, e pode fazê-lo
vibrar, colocando-o em contato com seu criador”.


A MÚSICA ESPÍRITA
QUANTO À
QUANTO À ESSÊNCIA

VALORES E PRINCÍPIOS
ESPÍRITAS

FORMA

QUANTO AO USO

E ESTILO

OS MAIS
VARIADOS
POSSÍVEIS

OS MAIS VARIADOS
POSSÍVEIS

EVANGELIZAÇÃO

AMBIENTAÇÃO
QUE COMPLEMENTARÃO
E TRANSFORMARÃO A
ARTE CRISTÃ –
SEGUNDO KARDEC

DIVULGAÇÃO

ELEVAÇÃO DAS IDÉIAS
E SENTIMENTOS

UM TEMA
QUATRO CAMINHOS
Lado Oculto
Jaime Togores e Marcos Canduta

A flor que brinda os olhos com fulgor
Beleza no olhar, veludo no sentir
As pétalas não surgiram do ar
As folhas num agir, a vida operar
No silêncio do solo a impulsão
O esforço da raiz que os olhos não verão

A criança no seio um botão
Herdando o florescer de íntima união
Mas não é só a forma, há o ser
A mente, o coração, raiz a se estender
Por que cortar a vida que já vem ?
Não é o quê ou que, a alma lhe fez quem
Deixar fluir o ato criador
Aceitar o papel de ser um co-autor

A esperança está em vias
Há tanta ânsia em renascer
Um lado oculto descortina
O que nos olhos a retina
Não consegue perceber

UM TEMA
QUATRO CAMINHOS
GÊNESIS
Saulo Albach

Geração, geratriz
Ovo-vida, gênesis
Pai e mãe
O dom da vida
Um filho, um ciclo
Um renascer
Amor, enlace
Relação, fecundação
A vida está presente
No instante da concepção
Alma e corpo juntos
No instante da Concepção

UM TEMA
QUATRO CAMINHOS
Piedade
Grupo Arte Nascente

Você, que sentiu uma lâmina
Invadir lá no ventre
Tirar-te a vida
Entenda não adianta vinganças
Não adianta rancores
A coragem te guia
Vá, esqueça os horrores
Planeje de novo
Luta, persevera

Perdoa, teus pais tão ingênuos
Que se dizem espertos
São crianças ainda
A piedade é o cingir de uma águia
Rasgando a amplidão etérea
Condoída desses seres que
rastejam no solo da Terra
És ave cândida pura de neve
Cujo olhar meigo não reflete
Os ardores das feras

UM TEMA
QUATRO CAMINHOS
Sangria Inaceitável
César Tucci
Onde andará o bom senso desta gente
que aprova assim uns certos hábitos brutais
e vê no extermínio de uma vida humana
mais uma destas coisas naturais?
o que vai ser da função maternidade?
será que mãe vai se tornar um termo morto?
e mais crianças morrerão dia após dia
nesta sangria inaceitável do aborto...
por quanto tempo vamos desprezar ainda
coisas que já sabemos ser realidade?
àquele pequenino feto já se liga
uma alma, uma vida de verdade
alguém que quer e que precisa vir à Terra
e renascer, voltar de novo a ser criança
que bate à nossa porta e traz a esperança
de aprender, soltar os traumas que ele encerra
por que negar a este irmão a nova chance de
voltar?
por que negar ao mundo uma vida até?
como é que o egoísmo pode ir tão fundo

matando aquele que um fruto nosso é?
alguém que bem provavelmente fez mil planos
de conquistar valores íntimos profundos
quem sabe até de ajudar o nosso mundo
vencer a guerra, a miséria e os desenganos
pai, eu não posso acreditar que em nossa era
exista alguém que despedace um filho seu tamanho mal!
e enterre a sua vida, o seu destino
num matadouro disfarçado de hospital...

UM TEMA
QUATRO CAMINHOS
Capítulo VII de O Livro dos Espíritos
 RETORNO À VIDA CORPORAL




I – Prelúdio do Retorno




(Questões 330 a 343)

II – União da Alma com o Corpo. Abortos.


(Questões 344 a 360)

MUITO OBRIGADO.
QUE JESUS SEJA NOSSO
GUIA E MODELO
NA ARTE DA
VIVÊNCIA DO AMOR!
CRÍTICAS VERDADEIRAS E CONSTRUTIVAS PARA:
mjoanoni@terra.com.br
CONHEÇA:
http://bandatoquenaalma.wix.com/toquenaalma
BREVES REFLEXÕES SOBRE O ESPIRITISMO NA ARTE
Link: http://www.youtube.com/watch?v=mYvw6Z2Y6S0

