
JOSÉ HERCULANO PIRES 

José Herculano Pires, um dos maiores escritores espíritas brasileiros, nasceu na cidade de Avaré, 
no estado de São Paulo em 29/9/1914, e desencarnou na capital em 9/3/1979. 
Poeta espírita, Herculano aos 9 anos de idade já escrevia seu primeiro soneto, aos 16 publicou 
o seu primeiro livro e aos 18 o seu segundo livro.  Foi um dos fundadores da União Artística do 
Interior (UAI), e em 1928 transformou o jornal político de seu pai em semanário literário e órgão 
da UAI. Em 1940, adquiriu e dirigiu o jornal Diário Paulista; foi também crítico literário dos 
Diários Associados e escreveu por 20 anos com o pseudônimo de “Irmão Saulo”.  No mesmo 
jornal manteve uma coluna em parceria com Chico Xavier sob o título "Chico Xavier pede 
Licença". Além disso, foi diretor fundador da Revista Educação Espírita, publicada pela Edicel. 
Na década de 1970, Herculano dirigiu e apresentou pela Rádio Mulher programas de rádio “No 
Limiar do Amanhã”, mostrando-nos a tamanha segurança, com a qual o estudioso professor 
discorria sobre assuntos da atualidade. Quando versava sobre temas ligados ao espiritismo, 
Herculano tinha como base fundamental Kardec.  
A Pedagogia Espírita (Ed. Paidéia), proposta e estruturada por ele em 1958, foi calcada nos 
princípios da imortalidade e da evolução do espírito. Em Educação para a Morte (Ed. Paidéia), 
por exemplo, observamos o quanto Herculano atribuía ao Espiritismo sua importância 
educacional, cujo enfoque é o desenvolvimento moral e intelectual do indivíduo ao longo do seu 
processo evolutivo, ou seja, tanto na vida como encarnado quanto desencarnado.  
Escrever foi a vida de Herculano;  não só escrever, mas discorrer destemidamente sobre temas 
relacionados ao Espiritismo. Defendia o Espiritismo, sempre com base em estudos científicos e 
na metodologia Kardequiana, apoiado na razão e na universalidade de informações.  
 Herculano traduziu quase todos os livros da Codificação publicados pela LAKE (Livraria Allan 
Kardec Editora), mantendo uma fidelidade exemplar com os originais. Herculano foi um crítico 
enérgico da deturpação da Doutrina Espírita. Como, por exemplo, quando denunciou, em 1973, 
a FEESP, Federação "Espírita" do Estado de São Paulo (federação esta privilegiada pelo poderio 
da FEB), de fazer uma tradução dos livros de Kardec mais próxima ainda da deturpação 
Roustanguista. Herculano, então, defendia o espiritismo mesmo contra distorções que surgiam 
dentro do próprio movimento espírita.  
Nos livros o Curso dinâmico de espiritismo – o grande desconhecido (Ed. Paidéia), O verbo e a 
carne (Ed. Paidéia), A pedra e o joio (Ed. Paidéia), Na hora do testemunho (Ed. Paidéia), escrito 
com Chico Xavier em 1974, entre outros, Herculano demonstra um enorme senso crítico, 
segurança e vigilância quanto às suas convicções acerca da preservação das obras de Kardec e 
princípios do Espiritismo. Com objetividade, Herculano dedicou-se a trazer uma visão séria da 
doutrina espírita. 
Segundo Chico Xavier, Herculano Pires foi "o metro que melhor mediu Kardec". Autor de mais 
de oitenta livros nas áreas de Filosofia, Ensaios, Psicologia, Parapsicologia, Histórias, Herculano 
nos ensina a compreender o processo dialético que nós espíritos vivemos ao nascer, viver, 
morrer e renascer. 
Graduado em Filosofia pela USP sua tese O Ser e a Serenidade, Herculano destaca “a tríade para 
alcançar a serenidade humana,  
1º) Procura sempre a perfeição.  
2º) Nunca te deixes abater.  
3º) Eleva- te sempre às circunstâncias. 
Depois de tantas lições, Herculano nos ensina a melhor compreensão do Espiritismo e das obras 
de Kardec, deixando-nos um legado valioso para as gerações futuras. 


