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CONCLUSÕES 

 

 

Pretendi neste livro entender o Espiritismo a partir de sua análise enquanto um sistema 

religioso. Procurei apreender as representações, categorias e práticas que o constituem, os 

valores que nele se expressam, a noção de pessoa que aí se forja. A literatura sociológica 

existente sobre essa religião caracteriza-a geralmente a partir de uma análise externa no 

sentido em que não leva em conta, de maneira sistemática, o discurso do informante sobre 

si mesmo. Como vimos no capítulo I, configura-se como relevante nessa literatura a 

questão das relações entre o Espiritismo e as demais religiões mediúnicas. Nestas 

conclusões desenvolvo, na perspectiva adotada neste trabalho - a de uma análise interna ao 

Espiritismo -, algumas reflexões sobre essa questão. 

 O sistema ritual espírita compõe-se, como vimos, de três pólos: o estudo, a caridade e 

a mediunidade. No estudo expressa-se a ênfase intelectual característica dessa religião, a 

valorização da investigação racional, da pesquisa experimental. Na caridade enfatiza-se o 

seu caráter cristão, a vivência do amor ao próximo segundo os ensinamentos de Jesus 

reinterpretados à luz do Espiritismo. Na mediunidade afirma-se a relação entre homens e 

Espíritos. Todos esses pólos estão, como vimos, evidentemente inter-relacionados: a 

mediunidade comporta também a caridade e o estudo;e o estudo e a caridade, como formas 

de estabelecimento de relação com o espiritual, são também mediunidade. Mas a 

mediunidade, entendida em sua acepção mais abrangente como comunicação entre homens 

e Espíritos, é a categoria englobante de todo esse sistema ritual (ver o capítulo III). E, em 

sua acepção mais estrita, entendida como recepção de Espíritos, a mediunidade constitui-se 

na experiência central dessa religião (ver os capítulos III e IV). A importância da medi 

unidade e da experiência do transe no Espiritismo aproximam-no, na sociedade brasileira, 

das demais religiões mediúnicas. 

 Como vimos no discurso dos grupos pesquisados (ver, por exemplo, discussão do 

passe), a questão da relação entre Espiritismo e demais religiões mediúnicas, em especial a 

Umbanda, era sempre problematizada. Em um plano, a questão dessa relação impõe-se aos 

espíritas de fora para dentro: ela aparece, como veremos, periodicamente nos jornais 

cariocas. Em outro plano, ela surge na vivência mesma dos grupos estudados. Em ambos 

os planos, as respostas produzidas, bastante distintas entre si, estão preocupadas em marcar 

diferenças. 
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Ao longo de toda a pesquisa o termo Espiritismo aparecia constantemente nos jornais 

associado a crimes. Nesses casos, Espiritismo, Umbanda e Candomblé são reunidos sob 

um mesmo rótulo estigmatizante.1 Os espíritas respondem geralmente não rejeitando o 

estigma em si, mas sobretudo excluindo-se dele, como a carta que transcrevo a seguir o 

evidencia: 

 
O Jornal do Brasil de 18 e 19 de outubro publicou duas reportagens sob os títulos "Multidão 
mata a pau e foice fazendeiro e peão acusados do assassínio de menino" e "Inquérito vai 
apurar chacina causada pela morte do menino". Em ambas há deturpação evidente do que é o 
Espiritismo, precisando de reparos junto aos leitores. 
Em princípio queremos deixar bem claro que o Espiritismo não tem culto material, não adota 
ritual, oferendas, sacrifícios de animais e muito menos de seres humanos para abrir 
caminhos ou resolver assuntos de ordem material, segundo informa a reportagem do dia 18. 
É nosso dever esclarecer que, para a doutrina espírita, o verdadeiro culto é o interior. (...) Por 
essa razão ele não adota de forma alguma denominações como pai-de-santo, cambono e 
outras coisas no gênero. 
O Espiritismo, é bom que também se saiba, não tem nenhum vínculo com o africanismo ou 
outros cultos fetichistas, não sendo portanto fruto de qualquer forma de sincretismo religioso. 
(...) Um centro espírita jamais poderia ter sido palco de práticas exóticas e de crime nefando. 
Nos centros espíritas que se orientam pela doutrina codificada por Allan Kardec há, 
sobretudo, uma preocupação muito grande com a educação moral da criança. Tanto assim 
que ela, nesses centros, recebe orientação espiritual calcada na mais pura moral cristã. 
Por outro lado, há um só Espiritismo, o que foi codificado por Allan Kardec. Não há por isso 
mesmo diferentes categorias, ou seja: nem "alto", nem "baixo" Espiritismo, tampouco de 
"linha branca" segundo a nota do dia 19 no Jornal do Brasil Também não há por 
conseqüência nenhuma seita oriunda do Espiritismo inovando-o quanto à sua doutrina. 
Outro equívoco da reportagem é afirmar a existência do "Kardecismo ou Espiritismo de 
mesa". A doutrina é dos Espíritos não é de Allan Kardec(...). 
Vamos lembrar a conclusão final inserida na obra O Espiritismo e as Doutrinas 
Espiritualistas, do conhecido escritor espírita Deolindo Amorim: "0 Espiritismo é uma 
doutrina que se basta a si mesma, sem empréstimos nem acréscimos artificiais.” Isso é dito 
após o término de sua proposição de que nenhuma religião poderia absorver o Espiritismo ou 
confundi-lo, a despeito da existência de aspectos comuns, porque suas concepções basilares, 
tendo conseqüências científicas, filosóficas e religiosas, não permitem adaptações e 
concessões arbitrárias. 
Por tudo isso, é evidente que o infeliz acontecimento com o menino citado nos artigos 
ocorreu em local onde se praticam magia negra, macumba ou outros nomes que se queiram 
dar, mas nunca numa sessão espírita, como dá conta a primeira reportagem. Antonio de 
Paiva Meio, presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro". 
(Jornal do Brasil de 18 de janeiro de 1980).2 

 
 Os espíritas defendem-se distinguindo-se de religiões que adotam "ritual", fazem 

"sacrifícios" para "abrir caminhos", onde há "pais-de-santo", "cambonos", dos "cultos 

fetichistas", da "magia negra" ou "macumba".Passando de acusado a também acusador, 

                                                 
1Nesse estigma está em jogo entre outras coisas a visão dos fenômenos mediúnicos como ameaçadores e de 
alguma forma subversivos da ordem.  
2Ver também O Globo, de 28 de outubro de 1979, Caderno de Domingo: "Interesses Pessoais é que levam ao 
Fanatismo", O Globo de 30 de janeiro de 1980, Caderno de Domingo: "A Religião Violenta", e o Mundo 
Espírita de 31 de janeiro de 1980, carta da p. 10. 
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enfatiza-se não só o caráter próprio do Espiritismo Como sua vertente cristã. Essa é, de 

maneira geral, a resposta junto ao grande público, na qual se evidencia uma preocupação 

de legitimação do Espiritismo com relação à sociedade maior.3 

  Na vivência dos grupos pesquisados a questão torna-se mais complexa. Algumas 

pessoas entrevistadas por mim eram de procedência umbandista. Tinham parentes 

próximos ou amigos umbandistas. As que não provinham da Umbanda, em sua maior parte 

ex-católicos, já tinham ido uma ou outra vez a um terreiro. Em ambos os casos a 

freqüência atual a terreiros era negada. 

 Aos olhos espíritas, é o fato de a Umbanda aceitar a comunicação com os Espíritos o 

que a aproxima do Espiritismo. A comunicação com os Espíritos é uma das verdades 

fundamentais do Espiritismo, a qual é compartilhada pela Umbanda. Reconhece-se na 

Umbanda essa verdade. Essa relação e essa verdade reconhecidas são lidas à luz dos 

princípios que ordenam o Espiritismo – a hierarquia, a evolução, a oposição material-

espiritual. O potencial explicativo da doutrina espírita é capaz de dar conta, evidentemente 

na sua perspectiva, das crenças e práticas umbandistas. O Espiritismo é pensado como 

mais espiritual, mais evoluído. Como me disse um informante: 

 
Na Umbanda, os Espíritos que fazem a manifestação não é que sejam menos poderosos, é 
que são mais simples. A idéia de Bem e de Mal talvez não esteja neles desenvolvida. Para ter 
essa idéia é preciso ter a idéia do Bem absoluto. Se você não a tiver, vai ter a do Bem 
relativo: o que é bom para você pode ser mau para mim. A Umbanda tem essa idéia de Bem 
relativo, limitado. E cai, como no caso do Exu, no paradoxo de fazer Bem a um e Mal a 
outro. Não há codificarão. Mas há Espíritos como o Preto Velho e o Caboclo, que não são 
maus, mas simples. 

 
Essa identificação da Umbanda com o mais material e menos evoluído, inferior em suma, 

é fonte de objeções por parte dos umbandistas, que criticam, nas palavras de uma médium 

de Umbanda, o elitismo e o orgulho dos espíritas. Essa inferioridade, porém, não é 

absoluta, Do ponto de vista espírita, a superioridade absoluta é inatingível para os homens, 

é Deus. A humanidade é por definição imperfeita, são Espíritos em evolução. Se é possível 

distinguir entre os mais e menos evoluídos, são todos na Terra imperfeitos e nesse sentido 

inferiores. Se é possível aos espíritas qualificar a Umbanda e conseqüentemente os 

umbandistas como menos evoluídos, é preciso lembrar simultaneamente a imperfeição e 

inferioridade própria. Alguns atributos de entidades da Umbanda são assim especialmente 

valorizados: 

                                                 
3Realizações como o lançamento da candidatura de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz (Folha Espírita, 
nº84, março de 1981) e o programa "Chico Xavier, um Homem chamado Amor", apresentado pela TV Globo 
na série "Sexta-Super" (23 de maio de 1980), corroboram essa preocupação. 
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Todos temos nosso Preto Velho, que tem uma grande virtude, a humildade. O Preto Velho é 
um Espírito que parou numa encarnação. As pessoas ficam aí falando de Espírito de Luz, da 
Verdade, e o Preto Velho é melhor do que muitos porque tem a humildade. 

 

A combinação entre Espiritismo e Umbanda é assim vista como perfeitamente possível: 
 

Se você parte da idéia de que em ambos existe a manifestação dos Espíritos, é uma questão 
de oferecer os elementos físicos para a Umbanda. Há na Umbanda Espíritos que podem ser 
carreados apenas para o Bem Pode trabalhar com essas falanges. No Tupyara, certamente 
eles discernem. Criam as coisas de modo a não permitir certas coisas. Tem Umbanda, mas 
com a parte doutrinária. 

 

Ou ainda: 
 

Agora lá (referia-se ao Tupyara) tem Um banda. E daí? Lá usam roupa branca.Roupa 
branca também é limpeza. Se fazem trabalho de cura bom, tudo bem.Lá tem Umbanda, 
Umbanda tem rituaL Então tem que usar roupa branca mesmo.Hospital também não usa? 
Os Espíritos vão aos centros que agradam a eles. Se gostam vão lá. Não deixam de ser 
Espíritos por isso. Se forem bons...O Preto Velho faz muita coisa boa. Tem tanto ou mais 
poder do que os outros.Às vezes ele consegue dominar melhor o obsessor do que o Espírito 
iluminado.O obsessor vê mais ele. O juiz não manda o homem que tem força prender o 
bandido? 

 
Perguntei a essa informante se havia então casos em que a pessoa era mandada a um 

terreiro de Umbanda. Ela respondeu-me que não, o Preto Velho era recebido no próprio 

centro. 

 De fato, os Espíritos da Umbanda, vistos como Espíritos de determinada ordem da 

hierarquia espiritual, em evolução como todos os demais, comparecem em algumas 

sessões espíritas. A incorporação desses Espíritos pode ser vista como uma forma de 

reflexão e elaboração da relação com a Umbanda. Antes de mais nada é preciso que eles 

(os Espíritos da Umbanda) "aceitem a disciplina da casa", ou seja, submetam-se à 

incorporação como o Espiritismo a concebe e valoriza. Numa das sessões, um médium 

chamado Edivar, bastante gago e que quando em transe falava fluentemente, incorporou 

um Espírito que dizia: 

É preciso coragem, hum! hum! Eu venho de outras seitas, hum! hum! Ainda não sou de 
muita luz, hum! hum! 

 
Na parte final da sessão outro médium comentou que naquele momento lhe viera à mente a 

pergunta: "Onde estão os atabaques?" O Espírito foi identificado como sendo um Preto 

Velho. Numa sessão de desobsessão, uma médium recebeu um Espírito que dizia: 

 
Ué, onde estou? O que eu vim fazer aqui? Não é aqui o lugar que eu venho! Não é daqui que 
eu gosto! 
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O doutrinador lhe dizia: 
 

Se você está aqui é porque os amigos espirituais o trouxeram aqui para ajudá-lo. 
 

O Espírito identificou-se como um freqüentador de terreiros e dizia: 
 

Aqui é muito complicado. Eu gosto é de lá que eu peço as coisas e eles me dão tudo 
direitinho, galinha, cigarro... E aqui? O que vocês têm para me dar? 

 

O doutrinador respondeu: 
 

Olhe, nós temos a nossa boa vontade, a nossa ajuda. Se você veio aqui é porque já está no 
momento de aprender a discernir entre o bem e o mal. Olhe, aqui está um retrato que eu 
tenho para lhe dar (tratava-se de uma imagem espiritual). 

 

O Espírito: 
 

É uma porção de carneirinhos. 
 

O doutrinador: 
 

É, é Jesus com suas ovelhas. Você é uma delas. 
 

Espírito: 

 
Ah! Ele vai saber o mal que eu pratiquei. Mas eu não faço mal muito grande não. Faço mal 
pequeno, coisa à toa. 

 

Bruno: 
 

Mas, meu filho, se você não faz o bem, já faz o mal. Eu estou vendo seu coração. Você é 
bom. 

 

Espírito: 
 

Ah! Mas eu sou boa-vida. Eu gosto é de dá  onde eles me dão o que peço. 
 
O diálogo prosseguiu ainda um pouco. Ao final o Espírito disse que até que lá não era tão 

ruim assim. O doutrinador respondeu-lhe dizendo que voltasse quando quisesse e pudesse. 

 Era comum também o relato de sonhos nos quais apareciam entidades de Umbanda 

como um em que a médium se lembrava de que 

 
vinha um Espírito, não me lembro bem o nome, é um desses nomes de Umbanda, Sete não 
sei das quantas, que dizia: "Olhe, eu vim de muito longe para trazer-lhe isso. Isso não sei o 
quê”. .. 
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Ou ainda a existência de amigos espirituais negros e índios que lembram as entidades do 

Caboclo e do Preto Velho. 

 A relação entre Espiritismo e Umbanda ancora-se assim em características estruturais 

dos dois sistemas. O eixo de aproximação é a comunicação espiritual, a experiência da 

Mediunidade, a presença e a força dos Espíritos em ambas as religiões e o papel decisivo 

atribuído a estes na compreensão do mundo humano. Todavia, a maneira diversa pela qual 

essa experiência se dá era assinalada pelos espíritas como importante: 

 
A Umbanda desenvolve um tipo de mediunidade inconsciente. O Espírito faz o que bem 
entende com o médium, que é o cavalo. Ora, o animal é dirigido, não tem vontade própria. 
Rola, cai. Não que no Espiritismo isso não ocorra.Pode ser se você tem um Espírito que 
obsidia as pessoas. Chega lá, dá-lhe uma derrubada no chão. Mas não é o normal... 
 
Lá o Espírito faz da gente gato e sapato e a gente se deixa levar pelo Espírito. 
A gente faz mas não sabe por quê. A passividade é completamente diferente. 

 

Ou ainda: 
 

Eu recebia e o Espírito vinha e quebrava mesa. Uma vez tirei os sapatos e joguei longe. Depois eu 
ficava morrendo de vergonha. Hoje em dia controlo. Sinto que o irmaõzinho está com vontade mas eu 
seguro. 

 
Se a mediunidade aproxima, a maneira particular de sua efetivação, relacionada ao 

conjunto de cada um desses sistemas, os diferencia nitidamente. A possessão, entendida 

como perda de controle do homem sobre suas ações, que passam a ser governadas pela 

entidade incorporada, é uma possibilidade presente em ambos os sistemas. A atitude com 

relação a ela, porém, diverge bastante. A experiência da mediunidade nos rituais da 

Umbanda é possessão.4 O sistema ritual espírita comporta, como vimos, diversas formas 

de experiência da mediunidade. A incorporação de Espíritos é apenas uma delas. E a 

incorporação não é possessão. Ela funciona, entre outras coisas, como vimos no ritual da 

desobsessão, como uma forma de rechaçar essa terrível e possível ameaça de 

aniquilamento do livre-arbítrio humano que a obsessão atualiza cotidianamente. Na 

incorporação, o visível e o invisível se relacionam de maneira ordenada de modo a garantir 

a disjunção dos mundos e o exercício do livre-arbítrio humano. A possessão o 

aniquilamento do livre-arbítrio, a perda de controle sobre o próprio corpo - é vista no 

Espiritismo como extremamente perigosa. Nos termos de Mary Douglas (op. cit.) o 

Espiritismo corresponde a uma estrutura social que exige o controle do comportamento 

individual.. A meu ver, o Espiritismo é antes uma experiência social na qual se produz e se 

                                                 
4
 Ver a esse respeito Yvonne Velho, 1975. 
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problematiza um determinado comportamento individual. Pois é exatamente a concepção 

distinta do que seja o "comportamento individual", do que seja o indivíduo portador de seu 

comportamento, o que distingue, entre outras coisas, o Espiritismo da Umbanda. A 

experiência da mediunidade no Espiritismo remete à concepção da pessoa nessa religião.  

 A pessoa é o ponto de convergência de todo esse sistema. Como o Espiritismo a 

concebe, ela é uma reunião de três elementos - o corpo, o perispírito e o espírito - que se 

organizam numa hierarquia do mais espiritual = eterno ao mais material = mortal. Nela, os 

dois eixos que ordenam a relação entre os mundos se cruzam. No eixo da diacronia, o jogo 

entre o livre-arbítrio do Espírito e o determinismo divino produz a oposição Eu maior x Eu 

menor, a fragmentação da identidade nos Estados de Espírito encarnado, errante e puro. 

No eixo da sincronia, o permanente confronto do livre-arbítrio humano, por definição 

incompleto, com livres-arbítrios mais ou menos poderosos gera uma tensão entre urna 

imagem de homem como instrumento relativamente passivo dos Espíritos, e do homem 

como guardando sua individualidade. No estudo e na caridade, o homem se fortalece como 

individualidade. Na mediunidade essa tensão emerge com toda a força. A obsessão 

atualiza a possibilidade de possessão, de aniquilamento do livre-arbítrio humano e 

representa, como vimos, urna  

antiencarnação, um congelamento da evolução. No ritual da desobsessão, o livre-arbítrio 

humano, derrotando o livre-arbítrio do Espírito inferior desencarnado, garante a medida de 

seu exercício, devolve à encarnação o seu sentido, restabelece o progresso e a evolução, a 

transcendência da matéria pelo espírito. 

 Em sua formulação Camargo (Camargo, op. cit.) aponta uma questão crucial, a do 

lugar da experiência da mediunidade na relação que as religiões que a promovem mantêm 

entre si. Tomando essa experiência como central, Camargo toma-a também como 

comportando sempre o mesmo conteúdo, identificando apenas "diferenças de estilo e 

ênfase" (Camargo, 1961: 83). A experiência da mediunidade transforma-se na base de um 

continuum que abrange formas religiosas cujos pólos são Kardecismo e Umbanda. 

Kardecismo e Umbanda distinguem-se pelos qualificativos opostos consciente x 

inconsciente, racional x emocional, ético x mágico. Camargo percebe a relação entre essas 

religiões como uma relação de continuidade a partir de categorias que são externas às 

formas religiosas em questão.A meu ver, a relação entre Espiritismo e Umbanda deve ser 

pensada a partir das características internas a esses sistemas religiosos. No que tange ao 

Espiritismo, essa relação se funda no reconhecimento e na afirmação da mediunidade 

implicando descontinuidades e diferenças na maneira de conceber e resolver o contato 
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entre homens e Espíritos. A experiência mediúnica, reconhecida como central em ambas as 

religiões, ganha em cada uma delas formas qualitativamente distintas, que envolvem, 

como procurei demonstrar no caso do Espiritismo, concepções particulares do que seja a 

pessoa humana e do mundo em que ela existe.  

 
 
 
 
 




