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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O Espiritismo, ressalvada a contribuição de alguns autores (ver o capítulo I), tem recebido 

pouca atenção dos estudiosos da religião. Concorrendo com os “traços espíritas” para o 

“sincretismo” que teria dado origem às religiões afro-brasileiras1, e tendo em comum com estas a 

crença em Espíritos e a mediunidade – a afirmação da relação entre homens e Espíritos –, sua 

particularidade é dificilmente percebida. 

 Este livro propõe-se a estudar o Espiritismo como um sistema religioso, um sistema de 

crenças e práticas que se inclui no quadro maior de religiões mediúnicas. Com base na seleção de 

grupos específicos, seu objetivo central é a apreensão e discussão das categorias e representações 

que constituem essa experiência religiosa e dos valores culturais a ela relacionados. Nessa 

perspectiva a percepção da construção da noção de pessoa no Espiritismo se apresenta como um fio 

condutor e como uma pista particularmente esclarecedora da experiência do transe e da 

mediunidade nessa religião. 

Desde Durkheim os estudos antropológicos sobre religião indagam-se sobre a relação que esta 

mantém com a sociedade. Gostaria de dizer algumas palavras acerca da maneira pela qual essa 

relação é pensada aqui. 

A dicotomia que se estabelece entre a religião e sociedade tem o perigo de fazer-nos tomar o 

religioso e o social como realidades excludentes que implicam a percepção dos sistemas religiosos 

como expressões ou traduções de outras realidades mais básicas – a trajetória de vida, a posição de 

classe, a rede social e, em suma, a estrutura e organizações sociais mais abrangentes. A perspectiva 

que esse trabalho adota é a de que o social se constitui da particularidade dos aspectos sob os quais 

o apreendemos (o jurídico, o político, o religioso, o econômico etc.), da articulação desses múltiplos 

planos, cada um dos quais possui sua especificidade (Mauss, 1978 e Lévi-Strauss, 1976). Assim, de 

um lado, o “religioso” é em si mesmo “social” e, de outro, a reflexão sobre a inter-relação entre o 

religioso e os outros domínios sociais supõe a apreensão da particularidade desse primeiro domínio. 

Evidentemente uma religião existe no mundo, é influenciada por eles e seus adeptos, no seu 

dia-a-dia, atravessam diversos domínios da sociedade. Este trabalho enfatiza contudo o fato de que 

religião não apenas “expressa” ou “traduz” outras realidades, como é também uma matriz de 

produção de valores, de maneiras de pensar e se relacionar com a realidade social mais abrangente 

(Geertz, 1980 e Weber, 1967).2 Sem pretender negar a importância de um estudo que reflita 

                                                 
1 Para a discussão crítica da noção de sincretismo, ver Velho, Y., 1945 e Birman 1980. 
2 Para um trabalho que adota um ponto de vista semelhante, ver Goldman, Márcio,1982 (mimeog.)  
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especificamente sobre a articulação entre o Espiritismo e a sociedade brasileira, este estudo 

pretende apreender a particularidade do sistema religioso espírita enquanto tal. Sua tentativa é 

perceber no Espiritismo a construção de uma determinada matriz de leitura e experiência do social. 

Nesse movimento sugerem-se algumas pistas para a reflexão acerca da maneira pela qual esse 

sistema articula com a realidade social envolvente. 

O primeiro capítulo procura demarcar o objeto da pesquisa em vários planos. Discuto 

inicialmente a questão dos limites do Espiritismo como um sistema próprio a partir da literatura 

existente sobre o assunto, formulando nesse contexto minha opção de pesquisa. Apresento o 

trabalho de campo e o universo social pesquisado. Examino algumas características e conceitos 

básicos do Espiritismo, bem como a interpretação que estudiosos do assunto conferiram a eles. 

Apresento finalmente o Movimento Espírita, indicando sua complexidade e situando os grupos 

pesquisados em seu interior. 

O segundo capítulo define a perspectiva teórica e metodológica adotada e analisa os princípios 

centrais da cosmologia espírita.  

O terceiro capítulo procede a uma breve etnografia do centro espírita pesquisado. Inicia 

também a discussão do sistema ritual espírita, através do exame da classificação dos agentes rituais 

no centro e de três categorias com os quais os espíritas distinguem as diferentes sessões que 

realizam: a mediunidade, o estudo e a caridade. 

O quarto capítulo detém-se na análise da mediunidade. Sua proposta é ver a experiência da 

mediunidade e do transe no Espiritismo a partir da concepção da pessoa nessa religião. Discuto 

parte da literatura antropológica que aborda o transe e a possessão. Examino a seguir as concepções 

da mediunidade como dom e exercício, a comunicação espiritual e a comunicação espírita. 

As conclusões retomam a questão da relação entre Espiritismo e Umbanda e a representação 

espírita da pessoa. 

Gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram de maneiras diversas para a realização desta 

pesquisa. 

Minha participação como aluna do PPGAS foi possível graças a uma bolsa de estudos 

concedida pelo CNPq. Parte da pesquisa e sua redação tornaram-se viáveis graças ao financiamento 

da Fundação Ford. Agradeço a ambas as instituições o crédito me concederam. 

Muitas pessoas concorreram para despertar meu interesse não só pela Antropologia como pela 

religião e pelo tema específico aqui tratado. Agradeço sobretudo aos professores Luiz Fernando 

Dias Duarte, Luiz Tarlei de Aragão, Roberto Da Matta, Eduardo Viveiros de Castro, Yvonne 

Maggie, Rubem César Fernandes, com quem tive a oportunidade de discutir ao longo período de 

elaboração e realização da pesquisa. Suas sugestões foram de valor inestimável. Agradeço 
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especialmente aos professores Gilberto Velho e Anthony Seeger, meus orientadores em momentos 

distintos do mestrado. Ao professor Gilberto Velho agradeço as contribuições, a amizade com que 

acompanhou este trabalho, bem como o convite para sua publicação. Ao professor Anthony Seeger 

sua sensibilidade e lúcidas sugestões. Ao professor Peter Fry, membro de minha banca, sou grata 

por suas críticas e seu incentivo.  

Algumas idéias aqui desenvolvidas foram apresentadas em comunicações no V Encontro 

Anual da Associação de Pós -Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais no Grupo “Ideologia e 

Cultura Popular”, e na XIII Reunião Nacional de Antropologia na mesa- redonda “Sistemas 

Cognitivos em Perspectiva Comparada”, coordenada pelos professores Ruth Cardoso e Gilberto 

Velho. Agradeço aos participantes das discussões a oportunidade de reflexão. 

Aos colegas e amigos Miriam e Márcio sou grata pela leitura dos rascunhos e por suas 

sugestões. A eles e a Ricardo, Silvana, Bruna e Malu agradeço o interesse pelo meu trabalho bem 

como a solidariedade e paciência com que escutaram minhas lamúrias e alegrias. 

A Marisa, o cuidadoso trabalho de datilografia dos originais. 

Aos espíritas, a tolerância e solicitude com que sempre me receberam. Aqueles que porventura 

lerem este livro terão muitos reparos a fazer. A eles apresento desculpas pelas limitações e 

imperfeições de minha interpretação de sua vivencia religiosa. Ao professor Deolindo Amorim 

agradeço a leitura deste trabalho bem como seus comentários. 

A meus pais, o carinho e o apoio financeiro que possibilitou minha dedicação à pesquisa e à 

redação. 

Ao Ovídio, a sua presença.  

 
 




