
ALLAN KARDEC 

Nascido em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnado em Paris, no dia 31 de 
março de 1869. 
O seu verdadeiro nome era Hippolyte-Léon-Denizard Rivail. 
Era desde os 18 anos mestre colegial de Ciências e Letras, e desde os 20 anos renomado autor 
de livros didáticos. Suas obras espíritas foram escritas com o pseudônimo de Allan Kardec. 
Destacou-se na profissão para a qual fora educado na Suíça, na escola do maior pedagogo do 
primeiro quartel do século XIX, de fama mundial e até hoje paradigma dos mestres: João 
Henrique Pestalozzi e em Paris sucedeu ao próprio mestre. 
Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, conhecia a fundo e falava 
corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol, conhecia também o holandês. 
No mundo das letras e do ensino que frequentava em Paris, Denizard Rivail encontrou a 
senhorita Amélia Boudet, professora com diploma de 1ª classe, com quem se casou em 06 de 
fevereiro de 1832. 
Organizava em sua casa, à rua Sèvres, cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia 
comparada, de 1835 a 1840 e que eram muito frequentados. 
Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que 
ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. 
Prosseguindo em sua carreira pedagógica com brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços, 
mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior. 
Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr 
Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações, em razão dos seus estudos sobre o 
magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia “Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária: 
não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. 
Interroga-se ela responde. O Sr Rivail, pelo seu princípio, não negava coisa alguma, mas pedia 
provas, queria ver e observar para crer. 
Durante este período, também tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica - ou 
psicografia, e assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido 
como um "espírito familiar", passa a orientar os seus trabalhos. Mais tarde, este espírito lhe 
informa que já o conhecia do tempo das Gálias, com o nome de Allan Kardec. Assim, Rivail passa 
a adotar este pseudônimo, sob o qual publicou as obras que sintetizam a Doutrina Espírita. 
Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à 
intervenção de espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão 
da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, 
filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem 
o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão 
espiritual e interior do homem. 
Depois de conhecer um pouco sobre o espiritismo, amigos entregaram a Allan Kardec 50 
cadernos contendo anotações de conversas que eles e outros praticantes das “mesas girantes” 
(nome que as sessões espíritas tinham antigamente) tiveram com os espíritos nos cinco anos 
anteriores. Kardec então leu e organizou esses cadernos, tirando destes, diversas perguntas de 
psicologia, filosofia e natureza espiritual. 
Com essas perguntas em mãos, Allan Kardec então passou a questionar os espíritos durante as 
sessões sobre as perguntas levantadas por ele. Para garantir veracidade, Allan Kardec verificou 
todas as respostas obtidas com outros espíritos, utilizando para isso outros métodos. As 
respostas recebidas foram utilizadas para produzir o famoso O Livro dos Espíritos, livro base do 
espiritismo. 
Tendo iniciado a publicação das obras de Codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz 
O Livro dos Espíritos, considerado como o marco de fundação do Espiritismo, após o lançamento 
da Revista Espírita (1 de janeiro de 1858), fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade 
espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 



Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo entre os diversos 
simpatizantes, e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos 
Psicológicos. Faleceu em Paris  em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava 
numa obra sobre as relações entre o Magnetismo e o Espiritismo, ao mesmo tempo em que se 
preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no Cemitério do Père-
Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa.  Acima de sua tumba, seu lema: "Nascer, 
morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei", em francês. 
Em seu sepultamento, seu amigo, o astrônomo francês Camille Flammarion, proferiu o seguinte 
discurso, ressaltando a sua admiração por aquele que ali baixava ao túmulo: 
Voltaste a esse mundo donde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés 
dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se 
abrirem, não mais ouvida será a tua palavra… sabemos que todos havemos de mergulhar nesse 
mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas, não é nesse 
envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e 
retorna ao Espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso onde usaremos 
das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo 
desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. (…) até à vista, meu caro Allan Kardec, 
até à vista! 
 
Obras Espíritas 
As cinco obras fundamentais que versam sobre o Espiritismo, sob o pseudônimo Allan Kardec, 
são: 
O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, publicado em 18 de abril de 1857; 
O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, em janeiro de 1861; 
O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864; 
O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, em agosto de 1865; 
A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. 
Além delas, como Kardec, publicou algumas obras complementares: 
Revista Espírita (periódico de estudos psicológicos), publicada mensalmente de 1 de janeiro de 
1858 a 1869; 
O que é o Espiritismo? (resumo sob a forma de perguntas e respostas), em 1859; 
Instrução prática sobre as manifestações espíritas (substituída pelo Livro dos Médiuns; 
publicada no Brasil pela editora O Pensamento) 
O Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862; 
Viagem Espírita em 1862 (1867) (publicada no Brasil pela editora O Clarim). 
Catálogo Racional de Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita, em abril de 1869. 
Após o seu falecimento, viria à luz: 
Obras Póstumas, em 1890. 
Outras obras menos conhecidas foram também publicadas no Brasil: 
O Principiante Espírita (pela editora O Pensamento) 
A Obsessão (pela editora O Clarim) 
 
Fontes consultadas: 
O que é o Espiritismo (FEB) 
Grandes Vultos do Espiritismo (FESP) 
Allan Kardec- Wikipédia 
 


