RESUMO
O objeto deste estudo é compreender e destacar o papel do corpo no campo religioso
investindo em uma análise da corporeidade espírita kardecista brasileira a partir de suas
representações sociais e imaginário. O esforço analítico e a distribuição dos capítulos
estão baseados no esquema macro/microcósmico de “Cosmos-casa-corpo”. O primeiro
capítulo situa a construção do Espiritismo Kardecista por seu codificador, o intelectual
francês Hippolyte Rivail, conhecido por seu codinome, Allan Kardec (Paris, 1804-1869)
e suas pretensões de unificar “ciência, filosofia e religião”, produzindo um Cosmos. O
segundo capítulo apresenta o centro espírita, espaço sagrado de seu universo ritual. O
terceiro capítulo está centrado no referencial semântico “corpo”, que surge como
instrumento heurístico e recorte de análise. Analisando as concepções e imaginário
sobre o corpo no Espiritismo Kardecista, o trabalho propõe que as relações entre o
mundo espiritual, o centro espírita e corpo são determinantes para a compreensão da
pessoa espírita.
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ABSTRACT

The object of this study is to understand and highlight the role of the body in religious
field by investing in an analysis of brazilian kardecist spiritual embodiment, which is
constructed by social representations and imaginary. The analytical effort and the
distribution of the chapters are based on the schema macro/microscopic – “Cosmoshouse-body”. The first part deals with the construction of kardecism by its encoder, the
French intellectual Hippolyte Rivail, known as Alan Kardec (Paris, 1804-1869), and its
pretensions to unify “science, philosophy and religion”, producing a Cosmos. The
second part presents the Spiritist Centre as a sacred space of its ritual universe. The
third and last part is focused on the “body”, as semantic referential, which appears too
as heuristic tool for analysis. Analyzing the conceptions and imaginary over the body in
Kardecism, this work proposes that relations between the spiritual world, the Spiritist
Centre and the body are crucial for understanding the spiritist person.
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