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Casa do Caminho da Caridade e Fraternidade  
 

CONTEXTO  HISTÓRICO  DO  SÉCULO  XIX  NA  EUROPA 



Aspectos  Históricos / Filosóficos 

 CULTURA GREGA  (Séc. V  –  Séc. III AC ) 

 

 IMPÉRIO  ROMANO  ( Séc. III AC – Séc. V ) 

 

 IDADE  MÉDIA  ( Séc. V  -  Séc. XV ) 

 

 RENASCIMENTO (Séc. XV  -  Séc. XVI ) 

 

 ILUMINISMO  (Séc. XVII  e  XVIII ) 

 

 ROMANTISMO (final Séc. XVIII ) 

 

 REALISMO  ( Séc. XIX ) 

 

 POSITIVISMO ( Séc. XIX ) 

 

 



Caixa 

 

 

LINHA  DO  TEMPO 

Sec.   III AC                                V 

Antiguidade 

Clássica 

- Grécia - 

Império Romano - 800 anos 

Idade Média – 1000 anos 

Renascimento – 200 anos 

Iluminismo – 100 anos 

Romantismo   Realismo  Positivismo  Marxismo  Anarquismo 

V XV 

XV XVI 

XVII XVIII 

XVIII XIX 

(datas aproximadas) 



Grécia – Sócrates (469 – 399 AC) 

 Filósofo dos mais influentes de todos os tempos 

 Adotava maiêutica = “parto das idéias” 

 Culpado pelo crime de não reconhecer os deuses do Estado e de 

introduzir divindades novas e corromper a juventude. 

 “Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo de Deus ...” 

 “Só se descobre a verdade pelo uso da razão.” 

 “Ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, pois 

a sabedoria e a virtude são inseparáveis.” 

 

“Conhece-te a ti mesmo.” 

   (Xenofonte: pórtico do Oráculo de Delfos) 



 discípulo de Sócrates 

 alicerce da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental 

 Busca a verdade plena (em algo estável) verdades essenciais no interior do 

próprio homem (alma) no mundo das idéias 

 O homem está em contato com 2 tipos de realidade: a inteligível = imutável 

 a sensível = coisas que afetam os sentidos são realidades dependentes, 

mutáveis e são imagens da realidade inteligível. 

 Homem = corpo (material) + alma (divino) 

 “mito da caverna” – homens acorrentados a falsas crenças, preconceitos e 

idéias enganosas 

Grécia – Platão (428 – 347 AC) 



 Um dos fundadores da filosofia ocidental (Idade Média até Renascimento) 

 Conhecimento: Lógica, Física, Psicologia, Biologia, Metafísica, Ética, Política e 

Astronomia 

 Teoria da alma: alma é a forma primordial do corpo que possui vida: 

  “é a essência do corpo” – o intelecto não se restringe ao corpo, vai além. 

 “mulher é um ser incompleto, um meio homem = passiva (homem = ativo) 

 Cosmos como gigantesca esfera à qual se prendem as estrelas 

 - planetas giram ao redor da Terra (geocêntrica) 

Grécia – Aristóteles (384 – 322 AC) 



República  e  Império Romano  
Séc. III AC  até  Séc. V 

 Catolicismo Romano 

 Ligação da Igreja com Estado: Constantino I = Édito de Milão (313) = 

elimina perseguição aos cristãos  e  I Concílio de Nicéia (325) = artigos de fé 

 Fanatizar o povo impondo suas concepções 

 Preferências pelas solenidades exteriores 

 Acordo com as doutrinas pagãs (absorção de festas e rituais) 

 Modificação das tradições cristãs com adaptação dos textos e introdução dos 

dógmas, culto aos ídolos da Igreja. 

 Queda do Império Romano pela invasão dos bárbaros (visigodos, álanos, 

vândalos, suevos, burguíndios) 



Império  Romano – Séc. V 



Aspectos  Históricos / Filosóficos 

 CULTURA GREGA  (Séc. V  –  Séc. III AC ) 

 

 IMPÉRIO  ROMANO  ( Séc. III AC – Séc. V ) 

 

 IDADE  MÉDIA  ( Séc. V  -  Séc. XV ) 

 

 RENASCIMENTO (Séc. XV  -  Séc. XVI ) 

 

 ILUMINISMO  (Séc. XVII  e  XVIII ) 

 

 ROMANTISMO (final Séc. XVIII ) 

 

 REALISMO  ( Séc. XIX ) 

 

 POSITIVISMO ( Séc. XIX ) 

 

 



Idade  Média 
Séc. V (Queda do Império Romano) ao Séc. XV 

 Europa Ocidental: - declínio do comércio marítimo 

                                   - invasões bárbaras 

                                   - queda do Império Romano 

 

             

  Toda cultura influenciada pela Igreja : Imagem do mundo: “Orbis 

terrarum”   – T no O, em contraposição à cartografia grega. 

  Cultura grego-latina restrita aos monges – especulações teológicas 

 e pouco conhecimento objetivo (científico). 

  Estrutura social  

 Clero: poder religioso e político 

 Senhores feudais: donos das terras cedidas pelos reis 

 Vassalos / Camponeses: pesados tributos pelo uso da terra e proteção militar 



ERATÓSTENES  (276 – 194 AC) 

Representação da fração formada pelas 

 cidades Alexandria e Siena (5000 estádios) 

 (Equador = +/- 40.000 km) 

Mapa-Mundi – Eratóstenes – Séc. II AC 



Mapa-Mundi de Cláudio Ptolomeu (90 – 168) 



Mapa-Mundi Séc. XIII 

 

 

Mundo conhecido – Séc. XIII 

(Jerusalém ao centro) 



Mapa-Mundi San Beato - 776 A.D. 



 

 Passagem da Idade Média para Moderna: final Séc. XV (?) 

 

 Crítica aos valores medievais 

 

 Renovado interesse pelo passado greco-romano clássico 

 

 Itália – Séc. XIV 

 

 Séc. XV e XVI – Europa Ocidental 

Renascimento 
 



Europa: ano 1500  



1 - Surgimento de academias laicas e livres, paralelas às universidades 

confessionais, onde imperavam versões cristianizadas do pensamento de 

Platão, Aristóteles, Plotino, etc, e as discussões sobre a fé e a razão, 

formando clérigos e teólogos defensores das idéias eclesiásticas. 

 

 

 

Renascimento 
Itália – Séc. XIV - renovado interesse pelo passado greco-romano clássico 

                   Séc. XV e XVI – Europa Ocidental 

2 - Preferência pelas discussões em torno da clara separação entre fé e razão,  

     natureza e religião,  política e igreja. 

     - os fenômenos naturais devem ser explicados sem recorrer à intervenção 

       divina e sem submetê-los aos dogmas cristãos. Ex. Geocentrismo. 

     - a observação, a experimentação, as hipóteses lógico-racionais, os cálculos 

       estatísticos e os princípios geométricos são instrumentos para compreender os 

       fenômenos naturais. (Giordano Bruno, Copérnico, Leonardo da Vinci)      



4 – Alteração da perspectiva da fundamentação do saber: da visão teocêntrica 

(Deus como centro, princípio, meio e fim do real) para a naturalista e humanista. 

Renascimento 

3 – Interesse pela ciência ativa ou prática, em lugar do saber contemplativo. 

      Conhecimento racional (técnicas) para transformar a realidade natural e 

política.       Capitalismo: maior capacidade produtiva. 

- “naturalismo” – coisas e homens, enquanto seres naturais, operam segundo 

       princípios naturais e não por decretos divinos providenciais e secretos. 

5 – Descobrimento do Mundo e do Homem: criar seres humanos livres e 

      civilizados, cidadãos, mais que sacerdotes e monges. 



Renascimento  -  A Reforma 
 Martinho Lutero (1517) – padre em Wittemberg (Alemanha) 

           (excomungado em 1521 -  bula "Decet Romanum Pontificem"  

  

                               Idéias básicas:  

 destrói a crença na fé cristã, nos dógmas, ritos (missa e batismo) e 

     autoridade papal (para ungir e coroar os imperadores) 

 questiona-se o privilégio de somente alguns poderem ler e interpretar  

     os livros sagrados. 

 escolas protestantes para alfabetizar os fiéis para lerem a Bíblia. 

 Henrique VIII (Inglaterra - 1534) – Anglicanismo (divórcio de Catarina de Aragão) 

 João Calvino (França - 1509 – 1564) – Reitor da Universidade de Paris 

- Contra as indulgências, em oposição ao Catolicismo Romano – 95 teses 

- Disputa de poder entre governantes e a Igreja 

- Salvação individual e não pela Igreja 
 



            Concílio de Trento: 1545 a 1563 (19º concílio ecumênico). 

      - Proibição de venda de indulgências. 

      - Manutenção dos dogmas e reafirmação da infalibilidade papal. 

      - Companhia de Jesus para fazer frente à escolaridade protestante: Inácio 
        de Loyola (Espanha, 1534) – jesuitas: Manoel da Nóbrega e Anchieta. 
 
      - Enfatiza o direito divino dos reis, fortalecendo a tendência de novas 
        monarquias de direito divino: reis usavam inquisição como instrumento 
        político. 
 
      - Inquisição / Tribunal do Santo Ofício – original de 1184 (Concílio de 
              Verona) até Séc. XIX - perseguição e condenação dos “hereges”. 
 
      - As obras dos filósofos e cientistas passam pelo Santo Ofício para 
                      receberem o direito de publicação. 

      - Obras protestantes são sumariamente proibidas (Index)                          

 

 

Renascimento  -  Contra-Reforma 



Renascimento: Personalidades 

O método cartesiano:  

 verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou 

    coisa estudada; 

 analisar, ou seja, dividir ao máximo as coisas, em suas unidades mais simples 

    e estudar essas coisas mais simples; 

 sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo  

    verdadeiro; 

 enumerar todas as conclusões e princípios utilizados, a fim de manter a 

ordem do pensamento. 

 Filósofo, físico e matemático francês. 

 Pai da matemática moderna: geometria analítica e  

   sistema de coordenadas cartesianas. 

 Fundador da filosofia moderna: racionalismo – “a dúvida é 

   o primeiro passo para se chegar ao conhecimento.” 

 Busca provar a existência do próprio eu:  (eu que penso, 

   logo existo) e de Deus: “Deus criou o universo como um 

   perfeito mecanismo de moção vertical e que funcionava 

   deterministicamente sem intervenção desde então.” 

(1596 – 1650) 

Renè Descartes 



Renascimento: Personalidades 

 Cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, filósofo e 

   teólogo: mais influente na história da ciência. 

 lei da gravitação universal: o Universo é regido por leis  

    físicas  e não por interferências divinas. 

 primeiro telescópio de reflexão em 1668 

 primeiro observou o espectro visível: refração da luz 

 enunciou a teoria corpuscular de propagação da luz 

(1643 – 1727) 

Isaac Newton 

"A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido 

origem segundo o plano de um Ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica 

sendo a minha última e mais elevada descoberta." 



Iluminismo 
França  -  Séc. XVII e XVIII 

 Originado na Inglaterra a partir da Revolução Inglesa (1688), com os filósofos 

empiristas, difundindo-se na França até a Revolução Francesa (1789). 

 Propunha o domínio do pensamento racional sobre o Teocentrismo que 

             predominava na Europa desde a época Medieval. 

 
Objetivo: pregar luzes nas trevas em que se encontrava a humanidade 

 contra a Igreja e o Estado absolutista 

 defesa da liberdade econômica (contra o mercantilismo) 

 liberdade de expressão: política e social (praticar qualquer religião) 

 atropocentrismo: homem como centro e não Deus 

Influências - Independência dos Estados Unidos (1776) 

   - Revolução Francesa: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 

   - Constituição Polaco-Lituana de 3 de maio de 1791                    



Revolução  Industrial: Reino Unido – Séc XVIII 

 Superação da era da agricultura 

 Máquina substitui o trabalho humano 

 Trem substitui força dos cavalos – potência 

     dos motores em HP = “horse-power” 

 Evolução tecnológica 

 Liberalismo econômico = capitalismo 

 

 

 Consequências: 

 Concentração de força de trabalho nas fábricas: salários 

 Rápido crescimento econômico 

 Crescimento da população urbana: conforto e cultura 

 Aumento da renda per capita 

- carvão 

- ferro 

- mão-de-obra 

- capital 



SOCIEDADE  VIGENTE  NA  EUROPA 

 ABSOLUTISMO: poder político concentrado nas mãos do rei 

  - senhor da guerra, da justiça, autoridade religiosa 

  - poder fundamentado na vontade de Deus 

 

 MERCANTILISMO: intervenção do Estado na economia com  

   monopólios comerciais 

  - impedia o desenvolvimento do livre comércio 

 

 INFLUÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA:  

  - Igreja rica, proprietária de terras 

  - auxilia o rei no poder político 

  - influencia nas decisões políticas 



Organização Social Francesa – Séc. XVIII 

 Monarquia: Luiz XVI – população 23 milhões hab. 
 País agrário com industrialização incipiente 
 Composição socioeconômica:         
                  
 
   

1o.  Estado   

(1% pop.) 

Clero: - alto clero, isento de imposto 

           - baixo clero, de origem plebéia 

2o. Estado   

(2% pop.) 

Nobreza: isenta de impostos 

- alta nobreza: tributos, pensões reais e cargos públicos 

- nobreza rural: direitos de senhorio e exploração agrícola 

- nobreza burocrática: altos cargos públicos 

3o. Estado   

(97% pop.) 
Burguesia: comerciantes, fabricantes, banqueiros, advogados.  

Artesãos: proletariado industrial e camponeses 

  A burguesia não tinha participação política, nem ascenção social. 

  Crise de abastecimento na França em 1788 



Revolução  Francesa / Napoleão 

 Imperador francês de personalidade de general entre o bem e o mal 

 Integridade do solo francês (conquista: miséria e ruína de outros povos) 

 Código Civil c/direitos individuais (pilhagem e insulto à liberdade dos outros) 

 Missionário do Alto: unificação da Europa (traído por sua ambição) 

 

Queda da Bastilha: 14 de julho de 1789  (Luís XVI) 

Promulga nova Constituição 

Reestrutura aparelho burocrático 

Cria ensino público controlado pelo Estado 

Declara Estado leigo, separado da Religião 

Promulga Código Napoleônico (liberdade individual, igualdade perante a lei, 

          direito de propriedade, 1o. Código Comercial, divórcio) 

LIBERDADE,  IGUALDADE,  FRATERNIDADE 

Queda da Bastilha 



 O progresso do Espírito se dá em dois campos do 
conhecimento: 

 Intelectual 

 Moral 

        Evolução intelecto-moral 

 Em todos os períodos da história, a humanidade foi 
agraciada com um grande número de Espíritos 

iluminados que vieram efetuar profundas 
transformações na conjuntura política, social, 

científica, cultural  e econômica. 



Poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, 

responsável por várias reformas na França (liberdade 

ideológica, tolerância religiosa, tributação 

proporcional, redução de privilégios da nobreza e do 

clero). 

(1694 - 1778) 
Voltaire 

Político, filósofo e escritor francês. Crítico da 

monarquia e do clero. Famoso pela sua Teoria da 

Separação dos Poderes. 

“Quanto menos os homens pensam, mais eles falam.” 

(1689 – 1755) Montesquieu 

Iluminismo: Pensadores 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Voltaire.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Montesquieu_1.png


     

Filósofo holandês de origem portuguesa, um dos 

grandes racionalistas do Séc. XVII, considerado 

fundador do criticismo bíblico moderno. 

Defendeu a ética e o pensamento lógico. 

(1632 – 1677) 

John Locke 

Filósofo representante do empirismo britânico. 

Contrário às idéias inatas, tudo é percebido pelos  

sentidos. 

“O homem adquire conhecimento pela experiência  

derivada da percepção sensorial” – empirismo. 

(1632 – 1704) 

B. Espinosa 



Filósofo e escritor francês. Era um crítico 

ferrenho do absolutismo e do clero. Editor da 

“Enciclopédia” (35 vol.), com conhecimentos e 

síntese dos pensamentos iluministas; valorização 

da razão; concepção do governo como contrato 

entre governantes e governados. 

Diderot 

Filósofo, matemático e físico francês. 

Participou na edição da “Enciclopédia”. 

Foi um expoente no desenvolvimento 

teórico da física e da matemática. 
Alembert 

(1713 – 1784) 

(1717 – 1783) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Louis-Michel_van_Loo_001.jpg


Historiador e filósofo escocês, defendeu o empirismo 

britânico, o livre-arbítrio e o ceticismo filosófico. 

“A ciência do homem repousa necessariamente 

sobre a experiência e sobre a observação.” 

(1711 – 1776) 

       David Hume 

Filósofo prussiano, professor de ciências naturais. 

“O iluminismo representa a saída dos seres humanos 

da tutelagem que se impuseram pela deficiência de 

fazer uso da própria razão, da falta de resolução e 

coragem para fazer uso do entendimento 

independente da direção de outrem.” 

(1724 – 1804) Immanuel Kant 



Filósofo suíço, escritor, teórico político e um compositor 

musical autodidata. Defendia um Estado social 

legítimo, que garantisse igualdade para todos. 

Era adepto de uma religião natural, em que o ser 

humano poderia encontrar Deus em seu próprio 

coração: "quantos homens entre mim e Deus!“ (= 

espiritualista) J.J.Rousseau 

Economista francês. Criou a idéia da “oferta-

procura”, fundamento da economia moderna. 

Defendia a agricultura como a principal atividade 

criadora de riqueza. Contrário ao Mercantilismo e à 

indústria que se limita a transformar a matéria. 
F. Quesnay 

(1712 – 1778) 

(1694 – 1774) 



R. Wagner L. Beethoven 

F. Chopin G. Rossini 
V. Bellini 

Músicos 

(1813 – 1883) 
(1770 – 1827) 

(1810 – 1849) (1792 – 1868) 
(1801 – 1835) 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://eis.bris.ac.uk/~gexnl/dept/wagner.jpg&imgrefurl=http://portugaldospequeninos.blogspot.com/2006/05/wagner-revisitado.html&h=1276&w=1128&sz=120&hl=pt-BR&start=2&tbnid=1OfyPYTijRssIM:&tbnh=150&tbnw=133&prev=/images?q=wagner&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR


Manet 

Renoir Monet 

Pintores 

“Impressionismo” 

(1832 – 1883) 

(1840 – 1926) (1841 – 1912) 



Victor Hugo 

Escritores 

E. Zola 

Stendhal 

J. Goethe 

A. Lamartine 

(1802 – 1885) (1790 – 1869) 

(1783 – 1842) 

(1840 – 1902) 
(1749 – 1832) 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cardiologiapertutti.org/Immagini/Personaggi/Victor Hugo.jpg&imgrefurl=http://www.javafree.org/javabb/viewtopic.jbb?t=3932&page=1&h=480&w=368&sz=23&hl=pt-BR&start=1&tbnid=087MMxdvfrB1IM:&tbnh=129&tbnw=99&prev=/images?q=victor+hugo&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ciag-gnosis.org/biografias/goethe.jpg&imgrefurl=http://www.ciag-gnosis.org/biografias/goethe.shtml&h=354&w=271&sz=12&hl=pt-BR&start=17&tbnid=zuJ7XW6M8Q0pPM:&tbnh=121&tbnw=93&prev=/images?q=goethe+-+fausto&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR


 

Manisfestações Filosóficas, Artísticas e 
Filosóficas do Séc. XVIII 

ROMANTISMO – final Séc. XVIII 

 - visão de mundo contrária ao racionalismo e iluminismo 

 - buscou o nacionalismo – consolidação dos estados nacionais europeus 

 - subjetivismo: sonho, paixão, tristeza, saudade, desilusão: (mulher = virgem frágil);  

         ( pátria = idealizada); (índio = herói nacional)  

REALISMO – Séc.XIX – movimento artístico e literário – reação ao Romantismo. 

 - Veracidade: demonstra o que ocorre na sociedade “de verdade” 

 - Retrato fiel das personagens: caráter, aspectos negativos do homem. 

 - Gosto pelos detalhes: lentidão nas narrativas 

 - Mulher = objeto de prazer 

 - Linguagem simples, natural e clara 

 - Denúncia das injustiças sociais 



Manisfestações Filosóficas, Políticas, Religiosas, 
Sociais e Científicas do Séc. XIX 

POSITIVISMO 

 - conhecimento  fundado  na  certeza  racional  e  científica = materialista 

 - acredita-se  que  a  Ciência  vá  resolver  todos  os problemas,  elucidar  todos 

           os  mistérios  do  mundo 

 - tornar inúteis a religião e a metafísica 

 

Filósofos: - Augusto Comte (1798 – 1857) – “Lei dos Três Estados” 

 Estágios evolutivos: teológico / fetichista,  metafísico e  racional científico / 

positivo 

  - Shoupenhauer (1778 -1860) – eloquente pessimismo 

                - Renan (1823 – 1892) – L’Avenir de la Science 

                - Spencer (1820 – 1903) 

  Filosofia e Ciências Físicas não toleram as Ciências da Alma  

(contra os dogmas da Igreja) 



Manisfestações Filosóficas, Políticas, Religiosas, 
Sociais e Científicas do Séc. XIX 

 ANARQUISMO 

 Nasce com a Revolução Industrial e Revolução Francesa 

 Organização da sociedade sem nenhuma forma de autoridade imposta 

 O Estado = força coercitiva que impede os indivíduos de usufruir a liberdade 

plena 

 Pierre Joseph Proudhon (1809 – 1865) “a sociedade deve estruturar sua 

produção e consumo em pequenas associações baseadas no auxílio mútuo entre 

as pessoas. 

 As mudanças sociais são feitas com base na fraternidade e cooperação. 

 

 Mikhail Bacunin (1814 – 1876) – Coletivismo: meios + violentos para 

transformação da sociedade através da revolução sustentada pelo 

campesinato – as reformas só podem ocorrer depois que o sistema social 

vigente for destruído. 
 



Influências do Anarquismo –Séc. XIX 
MARXISMO – socialismo científico, transforma-se em crítico do capitalismo. 

 1848 – Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx (1818 – 1883) e 

   Friedrich Engels (1820 – 1895) 

 O Comunismo seria a etapa final da organização político-administrativa humana= 

 sociedade em coletivismo, sem divisão de classes e sem Estado coercitivo. 

 Para chegar ao Comunismo, os marxistas propõem um estágio intermediário de 

 organização – Socialismo – que instauraria uma ditadura do proletariado para garantir a 

transição. 

 Esses movimentos consideram “Religião = Igreja Católica” – sentimento de reação que 

reforça o materialismo. 

 

 CATOLICISMO SOCIAL – movimento criado por Lamennais  

 Ideal de caridade  e justiça conforme o Evangelho. 

 Rompe com a Igreja e se torna socialista 

  Fragilidade da Igreja favorece a expansão do Protestantismo na Europa e Ásia.  

    (e hoje?) 

 



Séc. XIX: Cientistas 

C. Darwin 

(1809 – 1882) 

Naturalista inglês: Teoria da Seleção Natural. 

"Sobre a origem das espécies por meio de seleção natural“ 

(1859) 

Percurso da viagem do HMS Beagle: 4 anos e 9 meses. 

Influenciado por Jean-Batiste Lamark   (1809) 

 

(1831 – 1836) 



ALFRED  WALLACE 

“a seleção natural não poderia justificar o gênio matemático, artístico 

ou musical,  nem contemplações metafísicas, a razão ou o humor, 

e que algo no invisível universo do Espírito“. 

Naturalista, Geógrafo, 

Antropólogo, Biólogo 

1823 - 1913 
Três  etapas  no  desenvolvimento  orgânico: 

1 – Vitalidade – a passagem do înorgânico para o orgânico, com a origem da 

       célula vegetal viva, capaz de se reproduzir (vida inconsciente). 

2 -  Aparecimento da sensação ou consciência: que distingue o animal do 

       vegetal (vida consciente). 

3 – Presença no homem de faculdades nobres e exclusivas: que abrem  

       possibilidade de progresso infinito (vida intelectual) 

 apontam para o mundo do espírito, a que a matéria está submetida 

 o Universo é um todo coerente cujas partes estão adaptadas ao desenvolvimento 

    de seres espirituais dotados de vida eterna e perfectibilidade 

 progresso do espírito paralelamente ao do corpo físico 

 o mal existente na Terra constitui um dos meios mais eficazes para o progresso 



       JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746 – 1827) 

 - pedagogo suiço e educador pioneiro da reforma educacional 

 - método pedagógico: do + fácil (simples) p/ + complexo (difícil)  

                        “pedagogia moderna” 

 - proposta de reforma educacional à Napoleão: 

                   “não podia perder tempo com o alfabeto” 

 Marcha da natureza no desenvolvimento da espécie humana: 

 Estado Natural – “o homem é filho puro do instinto, que o conduz simples e 

                                 inocentemente para o gozo dos sentidos.” 

      Estado Social – “atado a relações, contratos e leis que prescrevem deveres.” 

 Estado Moral – “o direito social não me satisfaz, o estado social não me realiza. 

                                 Vejo o interior do meu ser como divino.” 

“Como obra de mim mesmo, sinto-me livre do egoísmo de minha natureza  

animal e das minhas relações sociais, e ao mesmo tempo no direito e no dever 

de fazer o que me santifica e o que santifica o meu ambiente…” 

 

“A vida educa. Mas a vida que educa não é uma questão de palavras e sim 

                              de ação.  É atividade.” 



Crescimento da população na Europa 

1815 1914 

População mundial do Séc. XIX = 900 milhões cresce para 1,6 bilhões. 

Centros industrializados e cidades portuárias. 



Em geral, que fatores principais, resultantes dos 

avanços no conhecimento do século XIX, podemos 

destacar como fundamentais para tornar o ambiente 

propício ao advento do Espiritismo? 

 A expansão do livro e da imprensa; 

 A expansão dos meios de comunicação; 

 A eclosão da era industrial; 

 O desenvolvimento da educação;  

 Vulgarização da cultura; 

  Ascensão e domínio da burguesia; 

 Aumento considerável do proletariado urbano. 



Evolução  Político-Social 

 Reinados absolutos – poder político + religioso                   

        “o poder dos reis vinha de Deus” 

   Feudalismo – “reinos” particulares fechados em si mesmos 

       descentralização dispersiva – relações de trabalho baseada na vassalagem. 

   Estatismo – tendência centralizadora c/ autoridade do poder político. 

   Constitucionalismo – rei constitucional sujeito a uma lei básica = Constituição. 

   Individualismo – liberdade pessoal – inspiração para Revolução Francesa 

 “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” 

Resumindo….. 



 nesse cenário de transformações, que surge Allan Kardec com sua 

missão de esclarecimentos e de consolação, lançando as as bases da 

Doutrina Espírita e  promovendo uma verdadeira revolução moral 

para o progresso da humanidade.  

Surgimento do Espiritismo. 
Livro dos Espíritos: 1857 

Espiritismo surge como um novo campo de observação e  

experimentação, a procura de uma explicação científica. 



 O  que  fazer  hoje? 

 “… hoje temos a capacidade de transformar o mundo 

em um inferno e estamos em caminho de fazê-lo. 

Mas também temos a capacidade de fazer 

exatamente o contrário.” (Marcuse, 1970)  

 

 “podemos construir uma nova ordem social.” 



 Em nome do Cristo espalharam-se, nestes vinte séculos, 

todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. 

 Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos 

os valores humanos. 

 FIM 
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