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capítulo I 
 

UM ESTUDO DO ESPIRITISMO  
A PARTIR DE GRUPOS ESPECÍFICOS 

 
Na definição do objeto deste livro – o estudo do Espiritismo como um sistema religioso a 

partir da seleção de grupos específicos - emergem como relevantes quatro questões preliminares em 

torno das quais este capítulo se organiza. Duas delas provêm do exame da literatura sociológica 

sobre o tema: a das fronteiras do Espiritismo e de suas relações com a Umbanda, e a da 

caracterização do Espiritismo a partir da interpretação de alguns de seus traços centrais. As duas 

outras remetem ao contexto da pesquisa. São elas: a da própria seleção dos grupos pesquisados, do 

trabalho de campo, e a da complexidade do Movimento Espírita no qual esses grupos se situam. As 

duas primeiras serão tratadas respectivamente nos itens 1 e 3. As duas últimas nos itens 2 e 4.  

 

1. O Espiritismo e suas Fronteiras Externas  

Espiritismo é um termo imprecisamente definido na literatura sociológica, comportando 

significações diversas. Diana Brown (Brown, 1974: cap. I) refere-se ao fato de o termo Espiritismo 

no Brasil ser 

 
usado geralmente como incluindo várias seitas religiosas, das quais as maiores e mais conhecidas 
seriam o Kardecismo, as seitas afro - brasileiras e a Umbanda. 

 
Todas têm comum  
 

uma crença nos espíritos e a aceitação da possessão como o meio pelo qual os espíritos se comunicam 
com os vivos. 

 
A autora define então a Umbanda como  
 

a forma mais popular do Espiritismo, combinando elementos das duas outras tradições. 
 
Donald Warren Jr. (Warren JR., 1968: 3) fala do rápido crescimento do Espiritismo no Brasil em 
suas duas modalidades: 
 

na sua forma "baixa", a Umbanda, cuja origem parece derivar da religião animista dos escravos 
transportados para a África; e na sua forma "elevada", o Kardecismo, da filosofia reencarnacionista 
importada da França um século atrás.  

 
Parke Renshaw (Renshaw, 1969) utiliza o termo Espiritismo para designar a religião codificada por 

Allan Kardec. Todavia, o mesmo autor, num artigo posterior (Renshaw, 1975: 8), define seu 

interesse como recaindo sobretudo no "Espiritismo de Kardec" e na "Umbanda" e, por tabela, no 

"Baixo Espiritismo e Candomblés da Bahia". Terminando por reunir as religiões estudadas em sua 

proposta de perceber 



 

 

8 

 

 
os Espiritismos no quadro geral de urbanização, industrialização e manutenção do statu quo. 

 
Essas formulações sugerem a leitura do Kardecismo, da Umbanda e das demais religiões 

"afro-brasileiras" como formas diversas de uma religião maior, o Espiritismo, apontando a velha 

questão do sincretismo religioso (Bastide, 1971; Nina Rodrigues, 1900). 

Apesar de sua obra ser anterior aos trabalhos mencionados, Candido Procópio Camargo, 

tomando a Umbanda e o Kardecismo como focos, formula de maneira mais precisa o problema que 

subjaz a essa confusão na terminologia. Camargo fala no "Espiritismo kardecista", ou simplesmente 

no "Kardecismo", e na "Umbanda" como religiões 

 
que apresentam traços significativos e experiências religiosas comuns que as englobam em uma 
mesma unidade, constituindo o fenômeno mediúnico o traço fundamental (Camargo, 1973: 159). 

 
A partir dessa visão o autor propõe sua tese do "continuum mediúnico": Kardecismo e Umbanda 

devem ser vistos como pontos extremos de um gradiente diferenciado em seu interior pelo "grau de 

simbiose doutrinária e ritualística". Ao Kardecismo correspondem a mediunidade consciente, a 

predominância de formulações éticas de inspiração cristã, a sobriedade. À Umbanda, a mediunidade 

inconsciente, a ênfase no cumprimento de preceitos ritualísticos, a introdução de elementos mágicos 

e a emocionalidade (Camargo, op. cit.: 167). O continuum, segundo o autor, se constitui num 

 
fato social, existindo independentemente do direito a distinções e separações rígidas feitas pelos fiéis 
(Camargo, 1961: xiv). 

 
A mediunidade, a relação com Espíritos, é aí eleita como central, servindo de base à construção do 

continuum. 

A problematização da relação entre Kardecismo e Umbanda está também presente nos autores 

acima mencionados. Em sua análise da Umbanda, Diana Brown (Brown, op. cit.) vê o Kardecismo 

como uma referência central. Warren Jr. (Warren Jr., 1968b: 393-405) afirma que o Kardecismo e a 

Umbanda são doutrinas não-fechadas e indica a possibilidade de a distinção entre as duas formas 

religiosas estar se apagando. Pressel (Pressel, 1974: 116) diz ter encontrado, na visita a 12 centros 

na cidade de São Paulo, a confirmação do continuum de Camargo. 

Se os atributos que definem os extremos do "continuum mediúnico" proposto por Camargo 

são certamente etnocêntricos (Kardecismo = consciência, sobriedade, ética e Umbanda = 

inconsciência, ritualismo e magia), o autor aponta com sua formulação uma questão importante e 

que gostaria de reter: a da relação entre os dois sistemas religiosos mencionados e o lugar da 

experiência da mediunidade nessa relação. 
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Os grupos religiosos com que entrei em contato definem-se como espíritas.1 Adotando como 

referência doutrinária básica as obras codificadas por Allan Kardec, esses grupos vêem o 

Espiritismo como distinto de "outras formas de Espiritualismo".2  

Se a maioria dos estudiosos do assunto enfatiza a relação ou continuidade entre Espiritismo e 

Umbanda, os grupos que pesquisei, definidos pela freqüência a determinadas instituições e pelo 

partilhar da mesma crença,3 estão pelo contrário extremamente preocupados em demarcar as 

fronteiras de sua religião com relação às demais e, em especial, a Umbanda. 

Adotei como ponto de partida de minha pesquisa essa visão dos grupos sobre si mesmos. 

Minha proposta é estudar o Espiritismo como um sistema religioso próprio. Esse é o bias inicial, 

que não significa contudo o abandono da questão de suas fronteiras. Meu procedimento será, em 

certo sentido, inverso ao dos autores mencionados. Assumindo a definição de realidade dos grupos 

estudados, a sua "subjetividade", parto da afirmação do caráter distintivo do Espiritismo como 

religião para recolocar, ao final, o problema de suas fronteiras e relações com as demais religiões. 

Essa questão constitui-se em pano de fundo de toda a discussão. O fato de esses grupos estarem 

permanentemente preocupados com a demarcação dos limites de sua religião é indício de que sua 

identidade (como toda identidade) não se constrói, sem problemas, da multiplicidade de 

classificações de que são objeto, de uma ambigüidade que é por eles manipulada. 

 

2. O Trabalho de Campo 

Meu trabalho de campo teve três focos: um centro espírita, o Lar de Tereza, localizado em Ipanema; 

uma instituição espírita que se define como cultural, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil 

(ICEB), que, não dispondo de sede própria, funciona no auditório da Federação Espírita do Rio de 

Janeiro (FEERJ) na Lapa; e literatura espírita. 

Cheguei ao Lar de Tereza através de uma amiga de minha mãe, antiga conhecida minha, que o 

freqüentara e mantinha relações de amizade com vários de seus freqüentadores. Ela e suas amigas 

iam também semanalmente ao ICEB, e tinham em alta conta seu presidente. Por "coincidência", um 

amigo meu era grande amigo do filho do presidente do ICEB e ofereceu-se para apresentar-me a 

                                                 
1No contexto da pesquisa a denominação kardecista era empregada sobretudo por membros de outras religiões, e 
algumas vezes por espíritas para se distinguirem de outros grupos religiosos. A designação Espiritismo era a mais 
freqüente e tida pelos espíritas como a correta. Como me disse um espírita: "Kardecismo dá a idéia de uma seita, 
fundada por um homem, quando o Espiritismo não é isso. A doutrina não é de Kardec, é dos Espíritos.” 
2 É Kardec quem, na "Introdução do Estudo da Doutrina Espírita", no Livro dos Espíritos, propõe a distinção entre a 
noção de Espiritualismo - "qualquer um que acredite que há em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista" 
- e Espiritismo, uma das fases do Espiritualismo - "a crença na existência de Espíritos e em sua comunicação com o 
Mundo Visível". Para uma elaboração dessa distinção, ver Amorim, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, 
Livraria Chignone Ed. 
3 Para uma discussão do conceito de grupo, ver Velho, Gilberto, 1975. 
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ele. Cheguei assim ao ICEB. Os objetivos da pesquisa levaram-me posteriormente, e de maneira 

esporádica, a dois outros centros espíritas: O Grupo Espírita André Luiz (GEAL), localizado na 

Tijuca, que visitei sete vezes, e o Templo Espírita Tupyara, localizado no Lins, ao qual fui duas 

vezes. Cheguei ao André Luiz através da mãe de uma amiga e, conhecendo o Tupyara através do 

trabalho da Zélia Milanez Lossio (Lossio, 1979), lá fui por conta própria. 

A proximidade social do universo a ser pesquisado estava assim, desde o início, bastante 

evidente. No decorrer da pesquisa fui descobrindo vários amigos cujos pais eram espíritas, os quais 

tinham conhecidos espíritas ou mesmo que o haviam sido quando crianças. Por outro lado, 

encontrava por vezes em bares, cinemas, cabeleireiros e farmácias que freqüentava, pessoas a quem 

havia conhecido através da pesquisa. Nos grupos pesquisados a maior parte das pessoas morava na 

zona sul do Rio de Janeiro,4 algumas haviam cursado a universidade e entendiam do que se tratava 

quando eu me apresentava como "pesquisando para minha dissertação de mestrado". 

Os autores que trabalharam com o Espiritismo são unânimes em localizar os adeptos dessa 

religião na chamada classe média (Renshaw, Camargo, Brown, op. cit.). Usando como critério a 

maneira de comportar-se, de vestir-se, de falar, o tipo de linguagem, os bens de consumo usados, o 

local de moradia e as profissões ou atividades a que se dedicam (funcionários públicos, 

profissionais liberais, artistas, estudantes, militares, donas-de-casa), os espíritas pertencem sem 

dúvida a um universo social de camadas médias, constituído de pessoas em sua maioria brancas. De 

tudo isso, advinha uma certa "familiaridade" com o meu objeto de pesquisa. 

A especificidade do trabalho de campo em antropologia, e do trabalho de campo no contexto 

urbano, em uma sociedade complexa, tem sido discutida por diversos autores (Da Matta, 1978 e 

Gilberto Velho, 1980, 1981). Gilberto Velho chama atenção para o fato de o familiar não ser 

necessariamente conhecido ou o exótico necessariamente desconhecido. Sem dúvida, a experiência 

religiosa (como outras experiências sociais), definindo ethos e visões de mundo particulares 

(Geertz, 1978), constrói fronteiras simbólicas entre grupos e camadas de uma mesma sociedade 

(Velho, 1981:16). 

No meu caso, essa familiaridade percebida não era mais, por assim dizer, do que uma 

proximidade "profana", encobrindo a crença em um sistema religioso que me era desconhecido. Na 

verdade, não o era totalmente, no sentido em que minha visão do Espiritismo se tenha inaugurado 

                                                 
4 No Rio de Janeiro, a oposição entre a zona sul e a zona norte da cidade é bastante nítida. A zona sul é a parte da 
cidade onde se concentram os serviços urbanos e o consumo em geral. A zona norte define-se por uma relação de 
carência com relação a essas coisas. Pode-se perceber também, em termos gerais, diferenças de ethos entre as duas. A 
zona sul se caracteriza por seu cosmopolitismo e a zona norte por um ethos mais tradicional. Ver a esse respeito 
Gilberto Velho, 1975. Estou usando o conceito de ethos no sentido em que Bateson o define, como um sistema 
culturalmente padronizado de produção e organização de emoções (Bateson, 1965). 
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simultaneamente ao meu interesse antropológico pelo tema. Ao chegar ao centro, e mesmo ao 

instituto, minha visão do Espiritismo estava carregada de preconceitos, imagens e temores que 

talvez sejam comuns àqueles que, como eu, tiveram um passado católico. Lembrava-me de histórias 

- ouvidas na escola - de copos que andam, cadáveres que se levantam, objetos que se movimentam 

inesperadamente, tudo "coisas do demônio". Como num jogo, contudo, conforme as regras desse 

sistema iam se tornando claras para mim, essas imagens e temores foram se dissipando. Essa 

aparente familiaridade ia se transformando em estranheza e em algum conhecimento da maneira de 

ser e de pensar daquelas pessoas numa dimensão importante de suas vidas. 

 

2.1 O Lar de Tereza 

A pesquisa no Lar de Tereza realizou-se durante o ano de 1980, basicamente de março a 

outubro, e foi retomada posteriormente de abril a junho de 1981. Pode ser dividida em duas fases. A 

primeira delas, de março a junho de 1980, em que assisti às sessões que não lidavam explicitamente 

com a mediunidade. O transe no Espiritismo é, como veremos, cercado de cuidados e controles. 

Assim, na medida em que 

 
o Mediunismo não é o Espiritismo, que é uma doutrina com princípios (...) (frase de uma informante), 

 
julgava-se conveniente que eu começasse por aí. Era também o tempo necessário para que se 

avaliasse a "seriedade do meu trabalho", se era "simples curiosidade ou se tratava de um interesse 

genuíno". Todavia, na medida também em que 

 
Não existe Espiritismo sem Mediunismo (frase de outra informante), 

 
obtive no mês de julho autorização da presidente do centro para assistir às sessões que lidam de 

maneira explícita com a mediunidade5. 

Um centro é por definição um lugar aberto ao mundo, é o "dinamismo da caridade em ação".6 

Os espíritas estão lá entre outras coisas porque "têm muito amor para dar". Nesse contexto, como 

todos os que batem às suas portas, eu era sempre bem recebida, embora de maneira impessoal. 

Minha intenção de pesquisar o Espiritismo "puro" coincidia com as preocupações do grupo de 

afirmação de sua religião. Esse fato fazia com que minha presença nas sessões fosse de modo geral 

bem aceita, embora nem por isso menos ambígua. 

Nas reuniões abertas ao público, que não lidam expressamente com a mediunidade, o 

comportamento dos médiuns e organizadores das sessões enfatiza a "disciplina, o recolhimento, a 

                                                 
5Ver a esse respeito o capítulo III. 
6Ver O Mundo Espírita, janeiro de 1980. 
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conversa tranqüila". Embora seja esse, via de regra, o comportamento adequado para o interior do 

centro, nas reuniões mais restritas, mediúnicas, pelo próprio fato de os participantes se conhecerem 

mais intimamente, o ambiente torna-se mais informal e descontraído. Nesses momentos, bem como 

nas viagens de visita às obras assistenciais e saídas de sessões noturnas, tive oportunidade de 

convívio e conversa informal com os espíritas. Conforme o caminho da pesquisa ia sendo 

percorrido, tornava-me familiar às organizadoras do centro, e a relação, cada vez mais pessoal, 

acentuava a ambigüidade da minha situação. Perguntavam-me pela pesquisa, por minhas filhas, e 

por quando iria começar a desenvolver. Meu nome era incluído na lista de presença dos médiuns, 

meu auxilio era solicitado para algumas tarefas. A vivência dessa ambigüidade culminou quando 

freqüentei com uma turma de médiuns em desenvolvimento um "curso de passes". A última aula do 

curso consistia na prática do passe e tinha o caráter de uma iniciação: os médiuns passariam daquele 

momento em diante a dar passes nas diversas sessões do centro. 

Eu, que estava "apenas assistindo", não pude deixar de "participar". Ao final vários médiuns 

brincaram comigo e a dirigente do curso comentou: "Não é problema, mesmo sem ser espírita você 

tem fluidos. É um treinamento seu." Naquele momento percebi que, de certo modo, eu estava 

também me "tornando espírita", no sentido em que aprendia a me mover nessa religião, a interpretar 

sonhos e pensamentos, a experimentar sentimentos e emoções, a dar passes como meus colegas 

médiuns. 

Todavia, o respeito à opção, ao livre-arbítrio individual (ver capítulo II) mantinha as 

expectativas no sentido de minha adesão sob controle. Ao final do trabalho, definindo-se finalmente 

minha identidade de pesquisadora, a diretora de um dos departamentos perguntou-me se eu havia 

chegado a conclusões válidas, não de seu ponto de vista mas do meu.7 

 

2.2 O Instituto Brasileiro de Cultura Espírita 

Dado o caráter particular do ICEB, que define seus objetivos como "o estudo, difusão e defesa 

dos princípios espíritas" e circunscreve suas atividades ao "âmbito cultural do Movimento Espírita"8 

a pesquisa nessa instituição ganhou outra feição. 

O Instituto de Cultura Espírita do Brasil promove ciclos trienais de palestras e conferências. 

Suas atividades inauguram-se em março, interrompem-se durante o mês de julho, quando se 

realizam mesas-redondas e debates, e prosseguem até o final de novembro. Seu corpo de 

expositores compõe-se de oito membros, reunindo alguns dos intelectuais espíritas de renome no 

                                                 
7Para uma comparação da maneira pela qual os diferentes sistemas religiosos se relacionam com e classificam a 
personagem do pesquisador, ver Lossio, 1980. 
8Anais do Instituto de Cultura Espírita Brasileira, vol. III, p. 1. 
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Rio de Janeiro.9 Muitos viajam constantemente para debates e conferências em outras cidades do 

Brasil. Alguns possuem livros publicados (obras não-mediúnicas) e escrevem regularmente em 

jornais espíritas. Cada expositor é especialista em uma "matéria". Durante o ano de 1980 as 

matérias eram as seguintes: Doutrina Espírita, Mediunidade e os Fatores Genéticos, Reencarnação e 

Personalidade, Doutrina Espírita e Moral Cristã, Influências do Pensamento Espírita, Evolução e 

Espírito, Problemas de Direito na Doutrina Espírita, o Inconsciente e os Conhecimentos 

Acumulados. Os expositores dividem-se em pares que falam em sábados fixos do mês (quando o 

mês tem cinco semanas, no último sábado passam-se filmes, organizam-se debates etc.). Em cada 

palestra desenvolvem-se aspectos desses temas maiores. O trabalho de campo no ICEB consistiu 

basicamente na freqüência ao ciclo de palestras realizado no ano de 1980. Encontrava geralmente lá 

pessoas do Lar de Tereza, com quem tomava café e por vezes voltava para casa. 

O caráter "racional" do Espiritismo, que na prática religiosa dos centros se traduz na 

valorização da fala, da leitura e do estudo ganha no ICEB uma de suas expressões mais acabadas. 

Se desde a leitura dos Azande de Evans-Pritchard (Evans-Pritchard, 1972) eu estava atenta para 

procurar na religião critérios de racionalidade outros que não os "científicos", com relação ao ICEB, 

a minha proximidade de outras falas, leituras e estudos constituiu-se por vezes em impedimento 

para a compreensão da prática em questão. Buscava nas palestras escutadas, mesmo sem o querer, 

um nexo cujos parâmetros estavam dados pelo conhecimento e pelos procedimentos acadêmicos. 

Foi apenas quando me dei plena conta do caráter igualmente ritual destes últimos que a experiência 

de pesquisa no ICEB tornou-se menos opaca. 

Como ocorreu no Lar de Tereza, aqui também minha intenção de pesquisar o Espiritismo 

"puro" coincidia com as preocupações do grupo, contribuindo para a boa aceitação de minha 

presença. 

 

2.3 A Literatura Espírita 

Antes de iniciar a pesquisa nos locais acima mencionados, eu havia lido o Livro dos Espíritos. 

Como pude comprovar logo em seguida, essa leitura era de fato fundamental. Ela não só facilitou a 

compreensão desse sistema como me era sugerida por todos os espíritas com quem conversava, que 

a consideravam básica para todo e qualquer espírita e para alguém que se propunha a pesquisar o 

Espiritismo. O Espiritismo é uma religião letrada, codificada. O livro, a leitura, o estudo ocupam, 

como veremos, um lugar importante no seu sistema ritual (ver o capítulo III). De um lado, 

diferentemente do que ocorre com a Umbanda, por exemplo, esse fato torna mais fácil o 

                                                 
9Ver, para maior detalhe, o capítulo III. 
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reconhecimento de sua unidade. De outro, emerge necessariamente a questão da relação entre a 

doutrina tal como aparece na codificação e na vasta literatura espírita nacional, e a doutrina tal 

como vivida pelos grupos estudados. Essa relação é extremamente complexa.10 A análise dessa 

literatura, bem como da codificação, forneceria em si material para um trabalho específico. Dados 

os limites da pesquisa, optei por assumir a perspectiva e leitura dos grupos pesquisados. Além das 

obras da codificação, os demais autores que li me foram por eles indicados. Assim sendo, a análise 

da doutrina, desde os autores sugeridos até a sua interpretação, está filtrada pela leitura do próprio 

grupo. 

 A pesquisa no centro possibilitava-me o acesso ao Espiritismo como um todo, isto é, à 

experiência do estudo, da caridade e da mediunidade nessa religião. Por esse motivo realizei lá o 

trabalho mais intenso e prolongado. A pesquisa no ICEB punha-me em contato de maneira mais 

explícita com a ênfase intelectual característica do Espiritismo. A leitura da literatura espírita 

revelou-se um auxílio indispensável para a obtenção de dados e compreensão da doutrina. 

Entretanto, minha intenção não era realizar um estudo de caso dessas instituições, e sim tomá-

las como referência para uma análise do Espiritismo como um sistema de crenças e práticas. Assim, 

para o controle e relativização dessas experiências de pesquisa, fui esporadicamente durante o 

período do trabalho aos dois outros centros já mencionados. 

Realizei também oito entrevistas formais. No Lar de Tereza entrevistei duas de suas diretoras 

e sua presidente, e dois médiuns e colaboradores com quem freqüentei o Desenvolvimento 

Mediúnico. No ICEB entrevistei um de seus freqüentadores e seu presidente. Uma colaboradora e 

médium do André Luiz foi também entrevistada. Quatro dessas entrevistas foram feitas na casa dos 

entrevistados e as demais no centro, em horários apropriados. 

Aos poucos certifiquei-me de que essas diferentes instituições eram parte de uma rede espírita 

maior. Em seu público e colaboradores o ICEB congrega cooperadores de diferentes centros, entre 

os quais o Lar de Tereza. Por sua vez, o presidente do ICEB é membro do Conselho Consultivo do 

Lar de Tereza, dá passes e palestras regulares nesse centro e sua esposa o freqüenta assiduamente. 

Os expositores do ICEB também proferiam periodicamente palestras no André Luiz. Alguns 

médiuns do André Luiz freqüentavam o ICEB. Por sua vez, cada expositor do ICEB é colaborador 

de um centro específico. Nas entrevistas que realizei com colaboradores do Lar de Tereza, algumas 

pessoas atribuíam sua entrada no Espiritismo a um famoso médium de um centro localizado em 

Bento Ribeiro, outras haviam freqüentado anteriormente os mesmos centros. 

                                                 
10Para um trabalho que problematiza essa relação no caso do Budismo, ver Spiro, 1971. 
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Há certamente diferenças de ordens diversas entre essas instituições.O Lar de Tereza é um 

centro pequeno, situado na zona sul. Seu público constituía-se, em sua maior parte, de pessoas de 

camadas médias, brancas e moradoras da zona sul do Rio de Janeiro. Seus organizadores eram 

sobretudo mulheres de meia-idade. O Grupo Espírita André Luiz é um centro grande, num prédio 

de quatro andares, cuja sala de estudos comporta cerca de 500 pessoas sentadas. Localizado na 

Tijuca, seus freqüentadores, também de camadas médias, tendem a ser moradores da zona norte do 

Rio de Janeiro. A presença de negros era maior do que no Lar de Tereza. O público do ICEB 

combinava em sua composição o dessas duas instituições. Apesar do caráter distintivo do ICEB, e 

de algumas diferenças de ênfase e organização no funcionamento do Lar de Tereza e do André 

Luiz, ressalto para os fins desta pesquisa o fato de essas três instituições definirem-se como 

exclusivamente espíritas. 

O Templo Espírita Tupyara, por sua vez, é um centro misto, que combina sessões umbandistas 

e espíritas. Seu galpão central comporta cerca de 3 mil pessoas. Seu público reunia tanto pessoas de 

camadas médias como das camadas mais pobres, brancas e negras. Todas as pessoas das três 

instituições acima mencionadas que entrevistei conheciam-no, já haviam recorrido a seus serviços 

alguma vez ou sabiam de quem o fizera. Uma médium do André Luiz dava palestras regulares lá. 

Todos, apesar de se distinguirem dele, no sentido em que colaboravam em centros exclusivamente 

espíritas, respeitavam-no em virtude do trabalho de operações fluídicas que lá se faz.11 A presença 

do Tupyara nessa rede tornava palpável a questão da relação entre Espiritismo e Umbanda. . 

A análise do Espiritismo que empreenderei tem como foco o Lar de Tereza. O grupo de 

referência central compõe-se de suas organizadoras e de parte de seus freqüentadores com os quais 

tive maior contato. O material relativo ao ICEB será utilizado complementarmente. Na medida em 

que essa instituição potencializa em sua prática apenas um dos aspectos do Espiritismo, presente 

também no centro estudado, esse procedimento pareceu-me o mais adequado. A literatura espírita 

fornece um componente relevante para a compreensão desse sistema de representações. A ela 

recorro nos momentos oportunos. O ICEB por um lado, e o André Luiz e o Tupyara por outro, 

permitindo uma visão de parte do Espiritismo no Rio de Janeiro, fornecem alguns parâmetros para a 

compreensão do lugar do Lar de Tereza nesse contexto e para a discussão das fronteiras tanto 

externas como internas do Espiritismo. 

 

 

 

                                                 
11Para operações fluídicas, ver o capítulo IV. 
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3. O Racional e o Místico 

Na autodefinição dos grupos com que trabalhei, a codificação de Allan Kardec ocupa um 

lugar central. Sua importância pode ser percebida em vários planos: 

1. É o que unifica em sua visão o Movimento Espírita, permitindo sua distinção de "outras formas 

de Espiritualismo". A frase "o Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec" é dita em 

qualquer conversa preliminar com os espíritas. 

2. Constitui-se na fonte última de autoridade em discussões doutrinárias. 

3. Nas diversas sessões e atividades espíritas, a sua leitura, estudo e comentário ocupam um lugar 

relevante. 

A codificação é percebida como tendo inaugurado no mundo uma nova era: a espírita, 

precedida pela era cristã "codificada" no Novo Testamento, e pela era judaica "codificada" no 

Velho Testamento. Essas sucessivas revelações são vistas como correspondendo a fases evolutivas 

do homem. Desse modo, embora o Espiritismo tenha sido revelado 

 
no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior de desenvolvimento 
(Livro dos Espíritos, Introdução), 

 
muitas verdades permanecem ainda ocultas, pois os homens não alcançaram ainda toda a sua 

maturidade espiritual. 

A codificação é um conjunto de cinco obras: o Livro dos Espíritos, que aparece pela primeira 

vez em 1857, e contém "o núcleo e arcabouço geral da doutrina"; o Livro dos Médiuns, continuação 

do primeiro e que "pesquisa o processo das relações mediúnicas, estabelecendo as leis e condições 

do intercâmbio espiritual"; o Evangelho segundo o Espiritismo, que explicita o conteúdo moral da 

doutrina; O Céu e o Inferno, que discute "as penas e gozos terrenos e futuros"; A Gênese, os 

Milagres e as Predições, que "trata dos problemas genésicos e da evolução física da terra”. 12 

Allan Kardec é apenas o codificador dessas obras elaboradas a partir de um diálogo com os 

Espíritos da Verdade ou superiores.13 Essa forma de elaboração da doutrina é extremamente 

importante e indissociável de seu conteúdo. O Espiritismo é legítimo aos olhos de seus adeptos, por 

ter sido transmitido pelos Espíritos, não sendo assim uma criação humana. Ao mesmo tempo é a 

própria doutrina que fundamenta a existência dos Espíritos e suas formas de comunicação com este 

mundo. A mediunidade, a possibilidade de comunicação entre homens e espíritos, aparece desde já 

como um ponto central desse sistema. 

                                                 
12Abrevio nas citações Livro dos Espíritos por LE, Livro dos Médiuns por LM e Evangelho segundo o Espiritismo por 
ESE. 
13O Livro dos Espíritos é todo em forma de perguntas, feitas por Kardec, e respostas dadas pelos Espíritos em sessões 
mediúnicas. Os demais são escritos por Kardec e contêm transcrições de trechos dessas comunicações.  
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Elaborada num momento histórico em que o pensamento filosófico e científico estava 

dominado pelo racionalismo e pelo evolucionismo, os ideais da razão e do conhecimento racional, 

opostos às noções de sobrenatural e mágico, são bastante explícitos nas obras da codificação. As 

noções de revelação e experiência geralmente pensadas como opostas encontram-se combinadas no 

Espiritismo. A verdade é uma verdade revelada no sentido em que transmitida pelos Espíritos. 

Contudo, o procedimento através do qual essa revelação ocorreu é visto por Kardec como 

eminentemente científico, racional, experimental. Através do método dedutivo, Allan Kardec, 

partindo de um efeito (o fenômeno das mesas girantes), chega à sua causa (a ação inteligente dos 

Espíritos): 

 
(...) Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método de experimentação: nunca 
formulei teorias preconcebidas; observava atentamente, comparava, deduzia as conseqüências, dos 
efeitos procurava remontar às causas pela dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não 
admitindo como válida uma explicação senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da 
questão. (...) Agi com os Espíritos como o teria feito com os homens: eles foram para mim, desde o 
menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados (9: em O Que 
é o Espiritismo, citado por Lossio, 1979: 75). 

 
Os Espíritos assim são percebidos 
 

não como abstrações, mas como seres definidos, limitados, circunscritos (LM: 65). 
 

A comunicação espiritual, erguendo-se à evidência dos sentidos, ganha o estatuto de prova 

científica. O Espiritismo, na codificação, se apresenta não apenas como uma religião, mas também 

como uma ciência e uma filosofia pelas implicações a um só tempo filosóficas, científicas e morais 

que dele decorrem. 

Esses dois fatores acima indicados - o tríplice aspecto do Espiritismo e sua ênfase racional - 

estão na raiz de uma avaliação comum a seu respeito na literatura sociológica: a de que no Brasil o 

Espiritismo teria adquirido um caráter essencialmente "místico", "religioso". 

Renshaw (1969: 64-66) assinala a ênfase na noção de cura espiritual e na ação fluídica de forças 

espirituais como fatores determinantes do rumo que o Espiritismo tomou no Brasil, enfatizando a 

"caridade mística e a cura mágica e espiritual". Afirmando que, 

 
para a maioria dos espíritas, a fé baseia-se não na razão mas na interpretação de curas como milagres 
(Renshaw, op. cit. : 152-153).14 

 
Com base nesse e em outros autores (Kloppenhurg, 1961b: 63; Warren, 1968b: 397), Diana Brown 

acredita também que no Brasil o Kardecismo se transformou numa religião mística 

                                                 
14É interessante ressaltar que em outros momentos, contudo, esse mesmo autor argumenta que o Espiritismo exige uma 
racionalização da crença, um interesse no estudo: "Ser espírita é uma forma de ser intelectual", 1969: 166. 
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com crescente ênfase na cura, no misticismo sentimental, nos trabalhos de caridade (Brown, 1974: 33-
34). 

 
Essa visão implica, de um lado, uma determinada construção da história do Espiritismo no 

Brasil: a história de como foi adquirido o seu caráter místico. De outro, uma determinada percepção 

dos grupos que compõem o Espiritismo. 

A transformação do Espiritismo numa "religião mística" é vista como tendo começado no 

final do século XIX, logo após sua chegada no Brasil, com o livro de Jean-Baptiste Roustaing, 

Revelação da Revelação, que reinterpretaria o Kardecismo, dando-lhe, segundo esses autores, uma 

conotação expressamente religiosa. Com Bezerra de Menezes, deputado federal pelo Rio de Janeiro 

e presidente da FEB de 1895 a 1900, esse livro se teria tomado a doutrina oficial do Movimento 

Espírita Brasileiro.15 IS Com base nessa leitura da história dessa religião no Brasil, caracterizam-se 

no Espiritismo uma maioria mística e uma minoria intelectual. Diana Brown, por exemplo, vê essa 

maioria mística e religiosa, representada pela orientação da FEB. A ela opõe-se 

 
uma minoria de kardecistas mais intelectualmente orientados que prosseguem na tradição ortodoxa, 
vêem no kardecismo apenas secundariamente uma religião, e exploram a relação entre a filosofia 
espírita e temas sociais (Brown, op. cit.: 46). 

 
Essas formulações derivam a meu ver de uma falsa questão. Sem dúvida, o Espiritismo 

brasileiro, como o próprio Espiritismo Francês codificado por Allan Kardec,16 tem um caráter 

particular, histórico. Todavia, a percepção da particularidade do Espiritismo brasileiro através da 

noção de seu caráter místico gera alguns problemas. 

Como desde o Iluminismo, na tradição do pensamento ocidental, nosso senso comum 

habituou-se a alinhar a religião do lado oposto ao da Razão,17 esses autores confundem-se diante da 

questão de como chamar de religião uma doutrina que se afirma como racional, como ciência e 

filosofia. Sem enfrentá-la diretamente, resta-lhes em mãos os adjetivos "místico" e "racional" que 

qualificam respectivamente o caráter do Espiritismo brasileiro, e o caráter original do Espiritismo 

tal como concebido na codificação de Allan Kardec. Essa oposição se desdobra naquela percebida 

no seio do Espiritismo brasileiro entre uma maioria mística, que recobre seus aspectos "religiosos", 

e uma minoria "intelectualizada", que recobre seus aspectos "filosóficos e científicos". 

                                                 
15Ver Renshaw, 1975b: 12 e Brown, 1974: 40. 
16Ver para uma história do Espiritismo em diversos países no século passado o livro de Conan Doyle, A História do 
Espiritismo. S. Paulo, Pensamento. 
17Ver a esse respeito Dias Duarte, Luiz Fernando, O Culto do Eu no Templo da Razão. PPGAS, dat. 
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O racional e a razão como o Espiritismo os entende são de fato noções tomadas da ciência da 

segunda metade do século XIX.18 No Espiritismo a comunicação espiritual é evidência sensível 

indiscutível, prova irrefutável da existência dos Espíritos. A existência dos Espíritos e sua 

necessária relação com o mundo dos homens são, em sua visão, parte de leis que regem o universo. 

Visto como ápice de uma evolução do espírito humano, o racional é aqui também pensado como 

fruto da observação, como conhecimento das leis que regem os fenômenos, como o empiricamente 

comprovável. Essa proximidade oculta, porém, o fato de que, como no discurso científico, as 

noções de razão e de racional são no Espiritismo parte de um sistema maior. A crença simultânea na 

razão e nos Espíritos, inconciliável do ponto de vista do discurso científico, é para os espíritas 

plenamente conciliável. 

Entendendo a religião como um sistema de representações e práticas, vejo as noções de razão, 

filosófico, científico e religioso como elementos do sistema de crenças espírita. Como tais, seu 

sentido só pode ser apreendido no conjunto desse sistema. Os aspectos "religiosos, filosóficos e 

científicos" só podem em determinados contextos opor-se porque são todos sacralizados.19 Chamo 

atenção, entretanto, para o fato de que esse tríplice aspecto da doutrina se constitui numa base para 

acusações, construção de fronteiras e distinção de grupos no Espiritismo. Essas fronteiras, porém, 

não são estanques. Repousam antes na ênfase conferida privilegiadamente a um desses aspectos do 

que em sua valorização exclusiva. 

 

4. O Movimento Espírita 

Os espíritas designam o conjunto das atuações que o Espiritismo comporta com o termo 

Movimento Espírita. O Movimento Espírita abrange desde os lares e centros até institutos culturais, 

laboratórios de pesquisa, associações profissionais, federações nacional e regionais, hospitais, 

asilos, orfanatos, imprensa e editoras. Essas atuações podem a princípio privilegiar um dos aspectos 

acima mencionados ou combiná-los de variadas maneiras. 

Ao longo da pesquisa pude identificar algumas linhas de controvérsia atravessando esse 

movimento. Pelos próprios limites do trabalho e pela dificuldade do acesso a esse tipo de dado, que 

remete diretamente às tensões e disputas de poder no seio dessa religião, obtive pouca informação 

sobre a questão. Procuro reunir, a partir de comentários informais e alusões, os dados de que 

disponho. Mais do que identificar as acusações, grupos que as fazem ou de que lhes são objeto, meu 

propósito é ressaltar a complexidade do Espiritismo e indicar sobre o que essas acusações falam. 

                                                 
18Ver por exemplo Comte, 1973. 
19Utilizo a noção de sagrado no sentido em que Durkheim a emprega, de coisas interditas, separadas, objetos de respeito 
e que têm formas de acesso específicas. Durkheim, 1968: 43-44. 
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Nos grupos com que trabalhei, pude perceber em alguns contextos uma oposição entre o 

caráter "evangélico", de pregação e prática da caridade, do Espiritismo, e o seu caráter "intelectual". 

Algumas pessoas individualmente podem definir-se como "mais da parte evangélica" ou "mais da 

parte filosófica". Segundo a avaliação do presidente do ICEB, 

 
reunindo dez espíritas, encontram-se dois que preferem a parte filosófica e oito que dizem: "Ah! eu 
prefiro o Evangelho!" 

 
Pude perceber também a existência de acusações mais ou menos sutis entre esses dois pólos. Na 

saída de uma sessão de estudos doutrinários no André Luiz por exemplo, uma senhora espírita 

comentava comigo: 

 
não entendo nada do que fulano fala, que nem o sicrano que às vezes fala para um grupo muito 
pequeno de pessoas, a gente às vezes está cansada, procurando uma consolação e vem ouvir falar de 
espermatozóides, 

 
ou ainda 
 

falou, falou e não falou em Jesus Cristo. 
 
O Instituto de Cultura Espírita do Brasil, preocupa-se em defender-se das qualificações de 

"elitista".20 Certa vez, um de seus expositores comentava que já ouvira algumas críticas: 

 
Ah! Você é lá da Sorbonne! 

 
E respondia: 
 

Depende, se se quer dizer que lá se estuda, aí sim, é uma espécie de Sorbonne. 
 
Por sua vez algumas instituições podem ser qualificadas como "demasiado evangélicas". 

Essas qualificações, pelo que pude perceber, estão associadas em sua base, entre outras coisas, 

à predileção, aceitação ou não-aceitação de determinados autores espíritas. As instituições e pessoas 

"mais da parte evangélica" aceitam, por exemplo, a obra de Roustaing, os outros não. 

Essas tensões, que expressam possibilidades diversas de leitura e vivência do Espiritismo, 

permitem entrever a questão crucial da definição dos critérios de verdade nessa religião. 

O Espiritismo é uma religião codificada, e a codificação é certamente a fonte última de 

autoridade no que se refere a questões doutrinárias. Ao mesmo tempo as Federações correspondem 

nessa religião a um esforço no sentido da unificação doutrinária. Porém, se é possível identificar 

nessas instituições uma tendência no sentido da uniformização e monopolização dos critérios de 

                                                 
20Ver, por exemplo, "O Elitismo no meio Espírita" de Deolindo Amorim, in O Mundo Espírita, 29 de fevereiro de 1980. 
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verdade, algumas características estruturais desse sistema de crenças impedem a sua realização 

plena. 

De um lado, devido à importância da noção de livre-arbítrio nesse sistema (ver o capítulo II), 

os centros não estão obrigados a filiar-se à Federação.21 É o caso do Lar de Tereza, que, 

contrariamente ao André Luiz, "optou" por não federar-se, pois, como me explicou sua presidente, 

 
a Federação apenas orienta, diz como deveria ser, mas não pode interferir, porque há na doutrina uma 
coisa fundamental, que é o livre-arbítrio. 

 
A própria noção de Movimento Espírita enfatiza a "não-existência de uma instância superior com 

poderes para ditar normas". A divergência de orientação entre os centros era explicitamente 

reconhecida no Lar de Tereza. Como cada centro tem um mentor, amigos e benfeitores espirituais, 

essa diferença de orientação era explicada pelos espíritas pela "individualidade" desses Espíritos. 

Pelo mesmo motivo era também constante a recomendação aos médiuns da casa acerca da 

necessidade de aceitar-se o modelo ali imprimido. 

É importante escolher uma casa com a qual nos afinamos, porque na hora do trabalho é importante que 
confiemos na orientação da casa, se não vira bagunça. Vamos observar e, na hora de aceitar, aceitar 
mesmo e começar a trabalhar conscientes, com dúvida é melhor não aceitar. A pessoa em posição de 
crítica vai perturbar ou vai ser isolada pelos amigos espirituais. 

 

No limite recoloca-se nesse ponto a questão das fronteiras externas do Espiritismo, pois, como 

comentaram alguns informantes: 

 
tem muito centro com vela acesa, imagens... 

 
ou ainda, 
 

há centros que fazem camuflagem, às vezes se filiam e depois descobre-se que estão fazendo certas 
coisas. Não que eu condene, mas que diga abertamente. 

 
De outro lado, como chamei atenção acima, tão importante quanto a mensagem codificada é a 

relação através da qual ela o foi - a comunicação entre Allan Kardec e os Espíritos da Verdade. A 

isso acrescentam-se dois outros fatores. A codificação é apresentada por Kardec, e vista pelos 

espíritas como uma obra fundamental mas incompleta. Muitas verdades permaneceram ainda 

ocultas aos homens. Ao mesmo tempo, segundo o Espiritismo, todo homem é natural e 

potencialmente um médium. Não havendo portanto, como em outros sistemas, uma hierarquia ritual 

                                                 
21Segundo informação de um dos diretores da FEERJ, há no Estado do Rio de Janeiro, para um total de 420 casas 
espíritas, 189 filiadas a essa instituição, situadas em sua maioria na capital. Para filiar-se, segundo esse mesmo diretor, 
um centro precisa comprovar que lá se pratica a doutrina "tal como codificada por Allan Kardec". Não pude todavia ter 
acesso à relação das instituições afiliadas. Em virtude de vários pedidos com finalidades políticas eleitoreiras, a 
diretoria da FEERJ, conforme me foi informado, proibiu o acesso a essa relação. 
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evidente, não há a princípio intérprete humano mais qualificado do que outro. Se a verdade, como o 

Espiritismo a concebe, é uma propriedade dos Espíritos, como assegurar sua transmissão para o 

plano humano? Se todos são médiuns, que critérios tornam apenas alguns médiuns legítimos 

transmissores da verdade? A possibilidade de rejeição de determinadas obras e aceitação de outras 

tem um espaço. Esse ponto é decisivo e será retomado ao longo dos capítulos III e IV. 

Assim, se os aspectos "religiosos, científicos e filosóficos" do Espiritismo podem ser vistos 

como complementares, eles estão também como que sujeitos à ação de uma força centrífuga. 

Emerge daí todo o problema das diferenças de ênfases e tensões internas ao movimento, as 

acusações de "demasiado evangélico" no caso de uma ênfase na caridade, de "elitista" no caso de 

uma ênfase no estudo, e os perigos, extremamente ameaçadores da mediunidade como um valor em 

si mesmo. 

Por ora, pretendi apenas chamar a atenção para a diversidade de ênfases e complexidade do 

Espiritismo no Rio de Janeiro. Os grupos com que trabalhei são expressivos de uma determinada 

tendência no interior dessa religião. É sobre esses grupos e sobre sua visão do Espiritismo que este 

livro falará. 

 

 
 
 
 
 




