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Resumo 

 

Este artigo objetiva refletir acerca do humor na religião, relacionando aspectos sócio-

históricos à representação ficcional da doutrina espírita kardecista, através do canal da 

Companhia de Teatro Amigos da Luz, circulados na plataforma YouTube. Fundamentado 

na relação entre comunicação e história, consideramos que o circuito comunicativo das 

formas simbólicas pode contribuir para a difusão de representações e usos públicos do 

passado, intervir no curso dos acontecimentos, bem como, mediar a compreensão de 

mundo e de historicidade.  
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Introdução  
 

 

 O campo da comunicação possui natureza interdisciplinar, no qual o estudo e a 

compreensão dos seus respectivos processos comunicativos das formas simbólicas se 

relacionam com os estudos das ciências humanas. Entretanto, o campo da comunicação e 

da mídia vem buscando estabelecer suas particularidades com relação às outras 

disciplinas, visando delimitar os meios de comunicação enquanto objeto de análise que 

atravessa processos sócio-históricos e culturais da humanidade (MARTINO, 2014). 

Ademais, busca-se investigar e apreender a economia política dos meios de comunicação, 

o desenvolvimento das tecnologias comunicativas, bem como, a forma como a esfera 

pública se configura na contemporaneidade. Neste sentido, a relevância da ação 

comunicativa e dos meios de comunicação é observada dentro da perspectiva da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do curso de História Social do PPGHS-UERJ, graduada em Estudos de Mídia (UFF). E-mail: 

grazyellecarvfonseca@gmail.com 
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organização coletiva, cuja prática social é uma estratégia racional que envolve a inserção 

do sujeito na coletividade. 

 Na investigação sócio-histórica, de acordo John B Thompson (2008), a 

comunicação pode ser entendida como uma ação social, na qual os sujeitos elaboram, 

transmitem, circulam, recepcionam e se apropriam de mensagens ou narrativas que 

correspondem a acontecimentos e representações em contextos sócio-históricos 

específicos. O seu processo envolve uma dimensão simbólica singular que visa atingir a 

um determinado objetivo e é sempre uma ação contextualizada. Neste sentido, a 

comunicação pode ser compreendida enquanto um recurso para o poder simbólico ou 

cultural intervir no curso dos acontecimentos, produzir eventos e influenciar nas ações. 

Através do qual, o desenvolvimento dos meios de comunicação objetiva representar 

simbolicamente a vida social, reorganizar os meios de produção e intercâmbio da 

informação e do conteúdo simbólico do mundo social, bem como, reestruturar os meios 

de inter-relações entre sujeitos.  

 As relações comunicativas envolvem, então, relações de poder dependentes 

estruturalmente da acumulação simbólica dos agentes sócio-históricos e/ou das 

instituições que envolvem o processo comunicacional. Desta maneira, o sistema de 

comunicação, com sua organização e estrutura específicas, torna-se um conjunto de 

elementos importante para a transmissão e a recordação das experiências históricas 

intercruzadas e em interação. Todavia, é preciso levar em conta que apenas uma pequena 

parcela toma para si o domínio das condições materiais e do capital simbólico para a 

elaboração de discursos sobre a experiência histórica e para projetá-los no espaço público, 

enquanto outra apenas vive a experiência histórica (SÁNCHEZ COSTA, 2009).  

 Desta forma, a simbolização ou representação do acontecer histórico exerce uma 

função mediadora que informa distintos aspectos de apreensão do mundo (operando por 

meio de signos linguísticos, figuras mitológicas, religião ou conceitos de conhecimento 

científico e assim por diante). Através dela, o poder simbólico é exercido de forma 

dissimulada com a cumplicidade daqueles que o ignoram, ou não tomam conhecimento 

de que estão a ele submetidos, ou mesmo daqueles que o exercem (BOURDIEU, 1989). 

Além disso, é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma certa 

estrutura de sentido imediato do mundo social, sendo constituído de sistemas simbólicos 

que são instrumentos de conhecimento e de comunicação. 
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 Dentre as disciplinas com as quais a comunicação se relaciona, preocupamo-nos 

em refletir neste artigo com relação à perspectiva da história, cuja comunicação aparece 

presente em distintas formas ao longo da história da humanidade e seus sistemas se 

relacionam com a cultura e as condições materiais em que operam.3 Nesta perspectiva, a 

narrativa da história da sociedade está atravessada pela dinâmica do ambiente midiático 

intensificado desde a sociedade oitocentista até o tempo presente, cujo ciberespaço se faz 

presente. Logo, a dinâmica da história social contemporânea aparece, em certa medida, 

concatenada à história da mídia (RIBEIRO e HERSCHMANN, 2008), na qual os meios, 

instituições e sujeitos que nela operam criam representações dos imaginários históricos.  

 A questão da apreensão da historicidade da comunicação, segundo Luiz C. 

Martino (2008), quando alicerçada no ponto de vista do historiador, deve preocupar-se 

com os recursos que resultarão na viabilidade do conhecimento das ações sociais, cujo 

acesso à História ocorre através de documentos oriundos de formas comunicativas. Por 

outro lado, do ponto de vista do comunicólogo, ao realizar uma reflexão interdisciplinar 

com a história, realizará uma transposição de saberes voltados do contemporâneo a outros 

períodos condizentes às sociedades industriais, realizando, portanto, um exercício 

diacrônico. É preciso considerar que a operação dos meios de comunicação por parte de 

sujeitos históricos concretos está associada à geração de uma matriz social, através das 

tecnologias que influenciam nas formas distintas de experimentação da sociedade, das 

categorias de espaço e tempo, bem como, da noção de historicidade.  

 Todavia, pesquisar sobre questões que atravessam o tempo presente com base nos 

arquivos virtuais oferece uma dificuldade tanto para o historiador quanto para o 

comunicólogo ou analista de mídia: a preservação da fonte documental. Como é o caso 

dos conteúdos audiovisuais disponibilizados no YouTube, que formam o nosso corpus de 

pesquisa. De acordo com Jean Burgess e Joshua Green (2009), os materiais audiovisuais 

disponibilizados no YouTube são parte de um arquivo “acidental”, no qual, o YouTube 

enquanto um repositório pode oferecer um arquivo vivo da cultura contemporânea 

composto por distintas fontes e gêneros. Porém, devido a disponibilização do seu serviço 

de armazenamento e circulação de vídeos ser parte de interesses comerciais, este site de 

rede social virtual não se responsabiliza em estocar e preservar os dados para a 

posteridade. Inclusive, os sujeitos ou instituições que fornecem a estrutura para internet, 

                                                 
3 Desde 1929, com a revista francesa Annales d’Histoire Économique et Sociale, a história estabelece um diálogo 

interdisciplinar com as ciências sociais, permitindo um debate crítico e permanente, apropriando-se de conceitos, 

métodos e técnicas, bem como, ampliando as possibilidades de fontes – escrita, oral, iconográfica etc. 
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assim como, os próprios sujeitos que colaboram com conteúdo não se propõem enquanto 

preservadores do arquivo das formas simbólicas comunicativas produzidas por sujeitos 

históricos. Isto é, não há preocupação com as normas arquivísticas de persistência, 

propriedade, padrões, sustentabilidade ou responsabilidade. 

 Tendo considerado estas implicações, partiremos da reflexão acerca do humor na 

religião. Depois, refletiremos sobre a encenação humorística do religioso no tempo 

presente, com base no canal4 Amigos da Luz, que realiza uma produção videográfica 

ficcional sobre a doutrina espírita kardecista, composto por atores da Companhia de 

Teatro Amigos da Luz5 e veiculada na plataforma do YouTube desde o ano de 2015. 

Considerando-as como representações dos imaginários, da cultura e dos processos 

históricos da doutrina, que abarcam disputas identitárias e construção do imaginário 

coletivo religioso. Com base nisso, embora a internet funcione como veículo de 

divulgação do trabalho artístico do grupo, como a construção de representação da doutrina 

e o circuito comunicativo também implicam na construção identitária no campo 

religioso? 

 

Humor na religião 

 

 

 A relação entre humor e religião nem sempre é amistosa: na mitologia grega, 

associado aos deuses, o riso possui conotação positiva cuja gargalhada é compreendida 

como a origem do universo, é a marca da vida divina. Segundo George Minois (2003), 

nos mitos gregos, os deuses riem, crises de riso são desencadeadas a partir de violência, 

deformidade, sexualidade e falta de decoro moral. Danièle Hervieu-Léger (2015), com 

base em Jean Pierre Vernant, explica que os fenômenos religiosos do politeísmo grego 

estão em toda parte naquela sociedade, pertencem ao conjunto das relações e das práticas 

sociais, não possuem eternidade, perfeição e onisciência. Desta maneira,  

 
eles não criaram o mundo, mas nasceram nele e por ele; surgindo por 

sucessíveis gerações à medida que o universo, a partir de potências 

primordiais como Caos, Sopro e Gaia, Terra, se diferenciava e se 

organizava; eles residem dentro dele. Sua transcendência é totalmente 

relativa, só vale em relação à esfera humana. Como os homens, mas 

                                                 
4 No YouTube, os perfis que compartilham vídeos na comunidade são chamados de canais. 

 
5 A Companhia Amigos da Luz foi formada em 2007 por um grupo de atores da Baixada Fluminense. Atualmente, eles 

realizam turnês teatrais no Brasil e produzem vídeos voltados para a circulação no YouTube. O presente artigo é fruto 

da pesquisa de mestrado em andamento: “Religião e humor na contemporaneidade: representações da doutrina espírita 

e construção de identidades no campo religioso” (PPGHS-UERJ / 2017). 
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acima deles, os deuses são parte do cosmos. (J. -P. VERNANT, 1996, 

pp. 205-206 apud HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 24) 

 

 Do ponto de vista do cristianismo, o riso é concebido de forma negativa. Enquanto 

uma religião séria, o cristianismo considera o riso como consequência do pecado original, 

como diabólico: “[e]ssa paternidade tem sérias consequências: o riso é ligado à 

imperfeição, à corrupção, ao fato de que as criaturas sejam decaídas, que não coincidam 

com seu modelo, com sua essência ideal” (MINOIS, 2003, p.112). Neste sentido, 

conforme George Minois, entre a metade do século XVI e o século XVIII, observa-se 

uma ofensiva político-religiosa do sério, na qual, o riso é relegado ao plano do homem 

decaído e somente através da seriedade é que se fundariam as bases para um mundo 

estável. Sendo assim, o riso precisaria se disciplinar, tornar-se polido, discreto e 

evidenciar-se somente quando fosse necessário ridicularizar os defeitos, os vícios e reagir 

a brincadeiras inocentes.  

 Com o advento da Modernidade, no século XIX, a sociedade ocidental sofre um 

processo de secularização dando primazia aos processos racionais, econômicos e 

científicos, onde a ação humana possui uma relação particular com o mundo, uma 

autonomia do indivíduo sujeito. Porém, ao mesmo tempo em que se distanciava do 

religioso, a Modernidade teria formado suas bases no processo de mudança de longa 

duração do ideal ascético voltado para o além até aquele que seria voltado para ação 

efetiva no mundo. Desta forma, de acordo com Weber (2013), o protestantismo ascético 

teria ajudado a fundar o ethos do espírito do capitalismo a partir da racionalização da 

conduta dentro e pela causa do mundo, voltada para a concepção da vocação profissional. 

Com base nisso, Hervieu-Léger afirma que, na secularização das sociedades modernas, 

os grandes sistemas religiosos perdem a hegemonia da influência sobre a sociedade. 

Concomitantemente, essas mesmas representações religiosas que teriam possibilitado a 

composição e compreensão da sociedade enquanto autônoma também passam por 

constante recomposição e adaptação às formas de organização e operação modernas. 

 No que concerne especificamente à doutrina espírita, nos textos dos livros de 

Allan Kardec, que formam a base espiritismo, o riso tende a ser preterido por uma busca 

de seriedade que possa legitimar e valorizar um sistema de crenças e identidades, 

guardando elementos oriundos do cristianismo6. Fundado no interior do contexto 

                                                 
6 Propondo-se enquanto uma doutrina moral, científica e filosófica, ele é uma combinação dos ideais iluministas de 

educação e progresso com a ética cristã, como também, com as concepções de carma e reencarnação da tradição 

hinduísta (VÁSQUEZ e ROCHA, 2016). 
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moderno e burguês da França oitocentista7, o espiritismo fora estruturado pelo pedagogo 

francês Hippolyte León Denizard Rivail (cujo pseudônimo era Allan Kardec), que afirma, 

no Livro dos Espíritos8, que o espiritismo é um estudo sério e não pode ser visto como 

entretenimento nem ser apreendido a brincar. Assim, na definição de diferentes ordens ou 

graus de perfeições espirituais da doutrina, os espíritos zombeteiros ou levianos aparecem 

na nona ordem dos espíritos imperfeitos. Nas comunicações com os homens encarnados, 

a linguagem possui tom engraçado, abarcam os defeitos e os ridículos humanos e são 

expressas de forma mordaz e satírica (KARDEC, 2009). 

 Já no século XX, segundo Minois, o riso já circula midiatizado, padronizado e 

comercializado, torna-se uma importante estratégia para camuflar a perda de sentido da 

sociedade: “é um riso de humor, de compaixão e, ao mesmo tempo, ‘de desforra’, diante 

dos reveses acumulados pela humanidade” (MINOIS, 2003, p.558) A religião, após 

propagar durante séculos a concepção do riso como diabólico, blasfematório e 

antirreligioso, procura na contemporaneidade se aproximar do humor para reviver as 

escrituras, estabelecendo uma distância entre o espírito humano e as palavras reveladas 

pelo divino. Ter liberdade para lançar mão do humor na prática da leitura religiosa aparece 

então como uma possibilidade de provocar o texto e questioná-lo (MINOIS, 2003). 

 Desse modo, é possível observarmos que, ao longo do século XX e nesse início 

do século XXI, distintos movimentos religiosos têm-se servido das tecnologias de 

comunicação e da indústria da mídia como recursos estratégicos de proselitismo da 

mensagem doutrinária, com um caráter performativo e representativo da guerra espiritual 

entre Jesus e o Diabo. Tal como, performa-se e representa-se os testemunhos do poder do 

Espírito Santo – como no caso do pentecostalismo, neopentecostalismo e carismáticos 

católicos. Inclusive, católicos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais renovados, 

espíritas e umbandistas têm utilizado frequentemente o humor como recurso narrativo 

para aproximar os fiéis.  

 Conforme Hervieu-Léger, a busca excessiva e acelerada por produção e 

comunicação dominada por racionalidade científica e técnica possibilita um espaço 

renovado para a produção do imaginário que a racionalidade busca decompor. Através do 

imaginário, os sujeitos preenchem o vazio “que experimentam entre o mundo cotidiano 

ordinário, com suas exigências e suas rotinas, e esta aspiração à abolição de todas as 

                                                 
7 A partir das mesas girantes e, mais tarde, com outros métodos de experimentação de comunicação com os espíritos. 
8 Publicado pela primeira vez em 1868, na França. 
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obscuridades e de todos os limites, que a Modernidade não cessa de relançar no mesmo 

ritmo das conquistas que ela realiza” (HERVIEU-LÉGER, 2015, pp. 39-40).  

 Assim, mesmo que o uso do humor na religião ainda levante críticas, essa 

aproximação é fruto da necessidade de renovação do religioso que passa por um momento 

de ruptura entre crença e prática na contemporaneidade. Os indivíduos podem compor o 

seu próprio sistema de fé, não possuir vínculo religioso definido e, inclusive, podem não 

crer; os novos movimentos religiosos aparecem com caráter desinstitucionalizado, sem o 

caráter de Igreja e hierarquia rígida, cuja religiosidade está cada vez mais voltada para o 

bem-estar corporal e realização pessoal (RANQUETAT JR. 2009). Todavia, embora o 

papel das instituições religiosas que regram a fé esteja em declínio, a crença ainda não 

desapareceu, “ela se desdobra e se diversifica, ao mesmo tempo em que rompem, com 

maior ou menor profundidade de acordo com cada país, os dispositivos de seu 

enquadramento institucional” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 44). 

 A título de exemplo, enquanto parte dos novos movimentos religiosos, a 

jocosidade, criatividade, humor e carisma são também recursos do sistema religioso do 

Santo Daime9. Nele, o humor no ritual é uma forma de dispersar a tensão e expansão do 

conhecimento, pois, é uma expressão de religiosidade altamente emotiva e 

sentimentalista. Alberto Groisman (2013), ao pesquisar a inserção do Santo Daime nos 

Países Baixos, observa que a criatividade e a performance são fenômenos que emergem 

de uma resistência à convenção, de maneira explícita ou implícita. Auxiliando, assim, no 

processo de liberação dos indivíduos. Ao mesmo tempo, o humor na religião é uma forma 

de rearticular os dispositivos, regras e identidades dos grupos religiosos do Santo Daime 

em contexto multicultural, provendo condições para fluir as relações entre brasileiros e 

europeus.  

 

A encenação humorística do religioso 

 

 De acordo com o preceito do livro Obras Póstumas, de Kardec, um dia haveria a 

possibilidade de haver uma arte espírita, da mesma forma em que houve uma arte pagã e 

                                                 
9 O Santo Daime é um sistema de religiosidade surgido no século XX, no Brasil. Ele possui três diferentes linhas 

espirituais: Alto Santo, Santo Daime CEFLURIS (Centro Eclético de Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Silva) e 

Barquinha. Neste sentido, Santo Daime é um termo genérico para se referir a esses grupos de diferentes linhas 

espirituais, onde “Daime” é uma referência à bebida que eles tomam para entrar em contato com o Cosmos. Desta 

maneira, ele faz parte do movimento denominado Nova Era ou New Age, que conjuga o bem-estar físico com 

misticismo, onde a natureza é uma realidade sagrada que deve ser cultuada e preservada, prezando, assim, pelo 

ecologismo (GROISMAN, 2013).  
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uma arte cristã. Seria esta mesma arte que possibilitaria a publicidade da moral doutrinária 

kardecista, “levaria ao mundo inteiro, e até aos lugares mais recuados, o conhecimento 

das ideias espíritas, faria nascer o desejo de aprofundá-los, e, multiplicando os adeptos, 

imporia silêncio aos detratores que logo deveriam ceder diante do ascendente da opinião” 

(KARDEC, 2008, p. 240). Neste sentido, as personagens do teatro e dos vídeos dos 

Amigos da Luz, visam não somente entreter, mas representar o imaginário e as próprias 

memórias vivenciadas pelo grupo – que é composto por sete atores do Rio de Janeiro, 

sendo cinco espíritas kardecistas, uma umbandista e outra sem expressão religiosa 

definida10.  

 Estas representações relacionam-se com os imaginários e discursos coletivos 

sobre a vida, a morte e a vida após a morte. Atualmente, o canal contabiliza 169.804 

inscritos, 75 vídeos sobre humor e espiritismo, 50 vídeos gravados ao vivo (livestream) 

para discutir sobre a doutrina espírita e 5 sobre as peças de teatro.11 Os esquetes cômicos 

são compostos desde paródias de programas televisivos e filmes cinematográficos, tal 

como, encenações do cotidiano. Abordam-se questões morais em voga no tempo presente, 

atravessadas com questões relacionadas à codificação espírita e o mundo dos espíritos. 

 Entendendo-se em uma perspectiva de continuidade e “evolução”, a doutrina é 

marcada por valores da trajetória biográfica do sujeito desencarnado que se torna guia 

espiritual ou que estabelece contato com os médiuns nos centros espíritas. Desta maneira, 

o discurso religioso do espiritismo possui uma relação muito estreita com o imaginário 

sobre a morte. Michel Vovelle (1987), ao refletir a história da morte com relação à história 

das mentalidades, argumenta que a morte é compreendida enquanto um elemento ideal e 

essencial da experiência humana. Ele então propõe uma visualização da abordagem sobre 

morte em três níveis verticais encadeados sem uma causalidade mecânica: morte 

consumada – fato bruto da mortalidade –, morte vivida – gestos, ritos que estão presentes 

no percurso desde a enfermidade, a agonia, o túmulo e a relação com o outro mundo – e, 

por fim, os discursos sobre a morte – que se exprime na coletividade. Vista por este último 

                                                 
10 De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010, o espiritismo é uma religião composta, em sua maioria, pela 

classe média urbana, cujo Rio de Janeiro é o estado com maior número de espíritas (4%), seguido de São Paulo (3,3 

%), Minas Gerais (2,1%) e Espírito Santo (1,0%). De uma perspectiva geral, aqueles que se autodeclararam adeptos do 

espiritismo somam apenas cerca de 2% (3,8 milhões) da população Brasileira, sendo a quantidade mais expressiva 

localizada no Sudeste, os brasileiros católicos apostólicos romanos são compostos por 64,6% da população brasileira e 

evangélicos, 22,2%, umbanda e candomblé, 0,3%, outras religiosidades 2,7%, sem religião 8,0% e, por fim, não 

declarados, 0,1%. Disponível em:    
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf (Último acesso em: 

14/07/2017).  

 
11 Dados acessados em 09/07/2017. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf
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ângulo, o sistema da morte pode ser mascarado, evitado, implicar tabus ou, em 

contrapartida, ser objeto de fantasia e comportamentos mágicos. Conforme o autor, é no 

fio condutor da história que o discurso sobre a morte pode ser percebido, “que se pode 

acompanhar a evolução das representações do outro mundo, que prolongam e 

condicionam, para a maioria dos homens, o sistema global da morte e do após-morte” 

(VOVELLE, 1987, pp. 132-133). 

 Assim, o discurso sobre a morte do espiritismo possui uma estreita aproximação 

com o discurso da modernidade racionalista do século XIX, no qual, a vida está em 

constante progresso, visando sempre o futuro, em continuidade. Esta relação entre 

performance artística e a religiosidade – tanto no teatro quanto nos vídeos – envolvem o 

aprendizado da doutrina, de determinadas porções de comportamentos culturais, do ajuste 

e atuação sobre os papéis da vida do sujeito espírita em relação às circunstâncias sociais 

e pessoais, como também os discursos sobre a morte. Visando não apenas entretenimento, 

mas também formas de lidar com o sagrado e o profano, ensinar, persuadir ou construir 

uma identidade (SCHECHNER, 2006).  

 No teatro e no vídeo, estas personagens que representam a vida cotidiana 

correlacionada à moral espírita estão encarnadas em atores, porém, as representações do 

ato no teatro e no vídeo guardam suas particularidades. Conforme, Paulo Emílio Salles 

Gomes (2014), no teatro, os intérpretes e o público possuem uma tensão particular, cada 

ato é único nas convenções impostas e aceitas no espetáculo teatral, o teatro é a presença 

viva e carnal do ator. Embora Gomes não tenha considerado o vídeo, que carrega consigo 

uma gama muito ampla de gêneros, acreditamos que, nas produções ficcionais dos 

Amigos da Luz, a característica da personagem é semelhante às representações do 

cinema, no qual as representações das imagens, as vozes e os ruídos estão “fixados de 

uma vez por todas – a aflitiva tranquilidade das coisas definitivamente organizadas” 

(GOMES, 2014, p 113) 

 De acordo com Philippe Dubois (2004), como o vídeo possui uma identidade 

aberta e não muito bem delimitada, ele pode conter características interpenetradas com o 

cinema. Dubois argumenta que o vídeo se origina e se desenvolve numa dupla direção. 

Na primeira, ele pode ter características semelhantes ao cinema e à televisão: é concebido 

a partir da roteirização, gravação e edição, depois, são circulados e recepcionados por 

espectadores. Na segunda direção, ele pode ser compreendido enquanto um dispositivo 

de um evento ou instalação.  
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 Com base nisso, podemos observar que os vídeos do canal são, em sua maioria 

encenados e roteirizados, enquanto outra parte é gravada com webcam e transmitidos ao 

vivo, a fim de realizar um diálogo sobre a doutrina espírita, uma espécie virtual do 

evangelho no lar. A propósito, segue a descrição do canal: 

 
É possível tratar de espiritismo com humor, em poucos minutos, sem 

desviar-se da profundidade que o tema exige? Essa é a proposta do 

Canal Amigos da Luz, que desde 20/03/2015 posta toda sexta-feira 

pequenos esquetes cômicos baseados na Doutrina Espírita. Os vídeos, 

por estarem embasados em tópicos da Codificação, estão à disposição 

no nosso canal para serem usados como ilustrações em palestras, grupos 

de estudo sistematizado, reuniões de mocidade, e até mesmo no culto 

no lar. O Canal é realizado pela Cia. Amigos da Luz, companhia de 

teatro carioca fundada em 2007 que já leva pros palcos a ideia da 

comédia como instrumento a serviço da divulgação de mensagens 

edificantes desde seu primeiro espetáculo.12 
 

 De acordo com a descrição, podemos perceber que há um questionamento sobre 

a possibilidade de refletir acerca do religioso através do humor e, por conseguinte, a 

afirmação por essa proposta. Tais vídeos estão fundamentados, principalmente, a partir 

do Livro dos Espíritos, de Kardec, podendo ser utilizados como ilustração do estudo da 

doutrina. Porém, considerá-lo enquanto ilustração é dar mais primazia ao texto, colocando 

os vídeos em segundo plano, como explicitação da moral e dos costumes. Ao dizerem 

que levam comédia a serviço da divulgação espírita desde o primeiro espetáculo é também 

afirmar uma tradição. É importante nos atentarmos para o fato de que eles não adjetivam 

a doutrina como “kardecista”, somente utilizam o termo “espírita”. Isto porque a palavra 

espírita fora reivindicada por Kardec, ao afirmar que “espírita” e “espiritismo” possuem 

o sentido radical na crença da possibilidade de se relacionar com os espíritos, enquanto 

que “espiritualista” e “espiritualismo” seriam o oposto ao materialismo. 

 Neste sentido, há uma reivindicação e uma definição do que é ser espírita, isto é, 

aquele que segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Por outro lado, também 

demarca um importante papel da experiência brasileira em relação ao movimento espírita 

do final do século XIX e ao longo do século XX: a afirmação da Federação Espírita 

Brasileira (FEB) e a vasta produção bibliográfica dos médiuns Chico Xavier e Divaldo 

Franco. Desta maneira, no Brasil, a partir de 1880, o espiritismo deixa de ser somente 

aquilo que se reivindica como “ciência experimental” com a fé para afirmar-se como um 

                                                 
12 Descrição disponível no canal do grupo no YouTube: https://www.youtube.com/user/CiaAmigosDaLuz/about. 

(Último acesso em 09/07/2017). 

https://www.youtube.com/user/CiaAmigosDaLuz/about
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espiritismo evangélico e caridoso. Esta característica se torna mais expressiva somente 

no século XX: evidente no livro de Chico Xavier, publicado em 1938, “Brasil, coração 

do mundo, pátria do evangelho”, sendo, portanto, o Brasil parte de um programa cristão 

sob orientação invisível e indireta dos enviados de Deus.  

 Assim, embora o espiritismo tenha sofrido mudanças e deixado de ser mais 

observador e experimental, a relação com a leitura e a escrita continuou bem intensa entre 

os espíritas, tendo a psicografia como uma forma de experiência ritualística com propósito 

doutrinário (LEWGOY, 2000). Para Lewgoy (2008), há um processo de “brasilianização” 

do espiritismo estruturado na codificação de Kardec: 

 
Há uma vontade comum de afirmação identitária, em que o novo 

movimento espírita quer simultaneamente ter um laço espiritual com a 

origem brasileira e afirmar-se universal. No entanto, ao contrário da 

africanização, não se trata por uma busca de um Brasil mítico e puro, 

mas da exportação das referências espíritas produzidas na experiência 

histórica brasileira: o modelo federativo da FEB, a forma de 

organização e funcionamento de casas espíritas, o ethos, os estilos 

rituais e as ênfases praticados pelo kardecismo no Brasil. E, último mas 

não menos importante, a incorporação do poderoso patrimônio 

bibliográfico do espiritismo brasileiro, especialmente as obras 

psicografadas dos médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco. 

(LEWGOY, 2008, pp.84-85) 

 

 A reivindicação do termo sem a adjetivação “kardecista”, define o lugar, a 

legitimidade e a identidade coletiva do grupo com relação à doutrina. Constrói-se uma 

identidade ligada à memória da história do espiritismo. Em contrapartida, nega-se a 

possibilidade dos umbandistas se autodenominarem enquanto espíritas, pois possuem 

rituais ligados ao culto afro-brasileiro.  

 Emerson Giumbelli (1997), observa que a história das práticas espíritas e afro-

brasileiras envolve a busca e disputa por legitimação e deslegitimação do espiritismo e 

das práticas espirituais. Torna-se um problema de caráter social, onde são alvo de 

repressão e criminalização por parte de médicos, juízes, sanitaristas e policiais. Após 

1925, a Federação Espírita Brasileira (FEB), teria realizado uma negociação com 

autoridades policiais e sanitárias a fim de não sofrer repressões ligadas aos crimes de 

saúde pública, mesmo mantendo atividades terapêuticas. Enquanto que as práticas afro-

brasileiras sincretizadas com as sessões dos centros espíritas eram associadas ao “baixo 

espiritismo”, identificadas naquela época como “macumba” e vontade de causar 

prejuízos, possuindo caráter categorizador e acusatório.  
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 Desta forma, de acordo com o autor, essa categoria deriva do termo “falso 

espiritismo”, cunhado pelos próprios espíritas da FEB no final do século XIX, que se 

referiam às apropriações do espiritismo que ocorriam no Brasil. O “verdadeiro” 

espiritismo seria aquele ligado à intelectualidade e ao estudo da doutrina, cuja moral 

supriria o orgulho intelectual. Desenvolve-se, assim, uma dicotomia entre verdadeiro e 

falso, ignorância e estudo, especulação e caridade para desviar-se das diversas acusações 

que lhes eram proferidas. 

 À vista disso, podemos observar que a representação do cotidiano do religioso 

através da construção das formas simbólicas é fruto de interpretações dos sujeitos, que 

empregam um conjunto de regras e procedimentos de codificação e decodificação dos 

produtos de comunicação, a fim de exprimir e interpretar as ações e discursos que fazem 

parte do imaginário e da identidade coletiva do universo espírita. Está impregnada da 

forma como o ser humano se compreende e se relaciona com seu tempo e espaço. 

Portanto, envolve não apenas as habilidades e competências que um meio técnico 

específico exige, envolve também conhecimentos e conjecturas que fazem parte dos 

recursos culturais e que são internalizados pelo sujeito, utilizados na construção das 

formas simbólicas e no processo de intercâmbio simbólico (THOMPSON, 2008). 

 

 

Considerações finais 

 

 

 Expectativas, imaginários e representações circulados, transmitidos e 

recepcionados através imagens e discursos da mídia intervêm na nossa compreensão de 

mundo e de situações históricas concretas. Enquanto suporte material, simbólico e social, 

os meios de comunicação possibilitam que formas comunicativas, ações sociais e 

memórias coletivas do passado sejam recuperadas a fim de compreender a história 

cultural e social de uma determinada sociedade. 

 Como vimos, a relação entre humor e religião nem sempre é amistosa, porém, no 

tempo presente, o humor tem sido um importante recurso para aproximar os fiéis em 

diversas expressões religiosas devido aos trânsitos religiosos. Pois, nascer no âmbito de 

uma determinada religião já não determina a pertença religiosa ou sua confissão ao longo 

de toda a sua vida e, além disso, está em crescimento o número de movimentos religiosos 

sem o caráter de igreja e sem hierarquia rígida. Neste sentido, o humor na religião pode 

ser um recurso para demarcar identidade, fazer proselitismo religioso, educar e ajustar os 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

costumes e as condutas. A partir disso, várias denominações religiosas têm utilizado a 

internet para fins de divulgação da doutrina com tom humorístico.  

 Todavia, é preciso ter em conta que, embora a própria internet possibilite que as 

pessoas se conectem na esfera pública e que esses sujeitos possam manipular formas 

simbólicas tanto quanto as instituições de informação, a própria infraestrutura das redes 

de internet possui mecanismos de identidade, vigilância, controle e exclusão e é composto 

por interesses comerciais, ideológicos e políticos. À medida que a internet se torna um 

meio cada vez mais presente na comunicação e na organização das atividades sociais, o 

ciberespaço se torna um instrumento do jogo sociopolítico, interessando também a 

aspectos econômicos e políticos dos meios de comunicação (CASTELLS, 2003). Neste 

sentido, embora o YouTube seja um ambiente virtual onde os indivíduos podem 

representar suas identidades e perspectivas, como também encontrar diversidade cultural, 

a sua participação na rede virtual requer “competências tecnológicas e capital cultural 

específico do site suficientes para participar em todos os níveis de envolvimento que a 

rede comporta” (BURGESS e GREEN, 2009, p. 112) 
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