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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é refletir sobre todo processo histórico-social em que os fenômenos do transe e da
possessão perpassaram dentro  da perspectiva psicológica e  psiquiátrica  desde o século  XIX.  Ademais,  soma-se a
pesquisa o questionamento acerca de que se o transe e a possessão dentro de contextos religiosos e/ou místicos seriam
manifestações  psicopatológicas  ou  apenas  artifícios  socioculturais,  olhar  este  cada  vez  mais  recorrente  entre  os
pesquisadores.  A  metodologia  baseia-se  em  pesquisa  bibliográfica,  que  de  acordo  com  suas  características,  é
desenvolvida  por  meio  do  embasamento  científico  em  textos.  Espera-se,  com  este  resultado,  colaborar  com  o
desenvolvimento do corpus sobre o tema, possibilitando pesquisas futuras.
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1 INTRODUÇÃO

No sentido lexicográfico, o termo possessão significa fenômeno de “estado de possesso”, que
também se refere àquele que se encontra possuído por outrem. (LUFT, 2001, p.531). É de forma
geral,  uma condição  em que  certas  pessoas  acreditam estar  sendo  controladas  por  demônios,
espíritos ou entidades dos mais variados tipos. É uma crença bastante comum em várias religiões e
seitas,  desde  crenças  tribais  de  natureza  primitiva  a  várias  igrejas  cristãs  neopentecostais
modernas. O transe, no sentido antropológico, é um “fenômeno religioso e social de representação
coletiva,  no  qual  o  indivíduo  experimenta  um sentimento  de  identificação  com comportamentos
correspondentes a determinada divindade ou entidade” (HOFFMAN, 1998). Entretanto, ambos os
conceitos se fundem enquanto alteração da consciência, e mais, como manifestações dentro de uma
realidade mística contextualizada. Trata-se de um

Estado de dissociação da consciência que se assemelha a sonhar acordado, diferindo disso
pela presença de atividade motora automática e estereotipada acompanhada de suspensão
parcial  dos  movimentos  voluntários.  O estado  de  transe  ocorre  em contextos  religiosos  e
culturais  (espiritismo kardecista, religiões afro-brasileiras, religiões evangélicas pentecostais e
neopentecostais). O transe dito estático pode ser induzido por treinamento místico religioso [...].
Não se deve confundir o transe religioso, culturalmente contextualizado e sancionado com o
transe histérico, que é um estado dissociativo da consciência relacionado frequente a conflitos
interpessoais e alterações psicopatológicas.  Os estados de transe e possessão culturalmente
contextualizados e sancionados são fenômenos muito difundidos em várias culturas em todo o
mundo, vistos na atualidade, como recurso religioso e sociocultural que permite as pessoas [...]
lidar com as dificuldades da vida por meio de estratégias religiosas socialmente legitimadas.
(DALGALARRONDO, 2008, p.99. Grifo nosso).

Quando  estudamos  os  fenômenos  de  transe  mediúnico,  demonopatia,  estado  de  santo,
possessão,  entre  outros,  no  âmbito  acadêmico,  estes,  segundo  Johnson  (2011),  devem  estar
desassociados de ideias engessadas concernentes à demonologia cristã e/ou práticas primitivas e
selvagens. Devem, antes de tudo, serem observadas como “um fenômeno que é bastante familiar a
todos na nossa cultura, mas que nem por isso deixa de despertar sentimentos contraditórios de
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medo e fascínio” (BIRMAN, 1985, p. 8-9). Isto é, o transe e a possessão são termos complexos, de
cunho também etnocultural, visto que em quase todas as culturas há vários dispositivos culturais que
permitem “a outras vozes falarem por meio dos corpos humanos” (DIAS; BAIRRAO, 2013, p.220), o
que se agravaria mediante contextos específicos.

Contudo, desde o século XIX, ambos conceitos passaram por diversos olhares e perspectivas
e ainda não estão completamente debatidos.  O fato é que somente nos dias atuais o olhar da
psiquiatria e psicologia sobre tais fenômenos começou a levar em conta a perspectiva cultural e não
patológica  (PINHO,  1975).    Assim,  este  projeto  justamente  pretende  analisar  o  percurso
historiográfico dos fenômenos do transe e da possessão, no âmbito da Psicologia e Psiquiatria,
desde o século XIX até os dias atuais, além de questionar se a contextualização cultural bem como
a  legitimidade  social  dada  a  estes  fenômenos  quando  religiosos  estariam  desconsiderando  as
manifestações psicopatológicas ou a patologia dos fenômenos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Será realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, objetivando a exploração do tema,
fazendo o levantamento bibliográfico devidamente correlacionado com o objeto de estudo proposto.
Todos os dados coletados serão analisados e interpretados, para a então formulação do artigo.

3 JUSTIFICATIVA

O fato é que o tema é importante em um contexto tão plurirreligioso como o Brasil, em que
as várias manifestações religiosas indigenistas, afro-brasileiras, suas variantes, bem como algumas
manifestações  híbridas  e  sincréticas  no  seio  cristão,  fazem  da  nossa  população  um  modelo
interessante  para  análise.  Ademais,  Jaspers  (1985)  afirma que  o  estudo sobre  fenômenos de
transe e possessão é de grande importância no entendimento da constituição psíquica do ser
humano. Dias e Bairrão (2013) confirmam que o assunto começou a ser discutido recentemente,
enquanto  manifestações  subjetivas  e  psicológicas,  restringindo  grande  parte  do  corpus de
pesquisa a autores estrangeiros. 

4 PROBLEMA E HIPÓTESE

Desde o século XIX, psicólogos e psiquiatras tenderam a considerar experiências espirituais
como transtornos mentais, sintomáticos à alguma patologia ou imaturidade psicológica.

Ao longo do século XIX, o tema foi estudo no âmbito da  psyché. Mesmer, com a teoria do
magnetismo animal, a construção da teoria da hipnose e a codificação da histeria e as teorias da
dissociação tentam dar aos fenômenos explicações fisicalistas. Ainda no século XIX, James Braid,
com a teoria da hipnose tenta circunscrever os fenômenos místicos, fazendo dos fenômenos como
a  possessão,  algo  naturalizado  (GONÇALVES,  2008).  Já  no  século  XX,  os  estudos  sobre
possessão e transe no campo da saúde mental, debruçou-se no campo da psiquiatria (ONCHEV,
2001),  e  da  psicologia,  através  da  psicanálise  (HOLLAN,  200),  seja  para  explicá-los  como
fenômenos patológicos ou não (CARDEÑA, VAN DUIJL, WEINER; TERHUNE, 2009), terapêuticos
(BOJUWOYE, 2013), ou apenas cultural (PINHO, 1975).

Logo, somente no século XX, justamente quando a possessão  começa a ser vista como,
antes de tudo, uma instituição social e só depois, um possível distúrbio (LAMBEK, 1988), é que o
“contexto” destes fenômenos começou a ser “justificativa” para a não patologização. Tal debate
chegou ao ponto de reconfigurar as categorias dos fenômenos supracitados no Manual Diagnóstico
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e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM)
e no Manual de Classificação Internacional de Doenças (CID). 

O transe e possessão foram considerados como estados dissociativos, desde 1980, com a
criação da terceira edição do DSM, quando deixaram de fazer parte do grupo das histerias. Em
1968, na segunda edição do manual, ainda que não mencionados textualmente, tais fenômenos
eram  classificados  como  “neurose  histérica  –  tipo  dissociativo”.  Na  quarta  versão  do  Manual
Diagnóstico  e  Estatístico  de  Transtornos  Mentais  –  DSM-IV  (American  Psychiatric  Association,
1994), estão categorizados como Transtorno de Transe e Possessão, com a classificação 300.15,
isto é, “Transtorno Dissociativo Não Específico”. Deve-se ressaltar que tais fenômenos não devem
ser inseridos na categoria Z71.8, “Problema Religioso ou Espiritual”, quando o foco de atenção são
implicações da fé,  morais,  de conversão e valores religiosos.  No DSM- 5 não houve nenhuma
alteração como segue:

Transtorno  Dissociativo  Não  Especificado  300.15  (F44.9).  Esta  categoria  aplica-se  a
apresentações em que sintomas característicos de um transtorno dissociativo que causam
sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em
outras  áreas  importantes  da  vida  do  indivíduo  predominam,  mas não satisfazem todos os
critérios  para  qualquer  transtorno  na  classe  diagnóstica  dos  transtornos  dissociativos.  A
categoria transtorno dissociativo não especificado é usada nas situações em que o clínico opta
por não especificar a razão pela qual os critérios para um transtorno dissociativo específico não
são satisfeitos e inclui apresentações para as quais não há informação suficiente para que seja
feito um diagnóstico mais específico (p. ex., em salas de emergência) (DSM- 5, 2014, p.307).

No CID–10, a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento, o Transtorno de
Transe e Possessão figura no código F 44.3. Independente do olhar, essas mudanças no CID e
DSM em relação ao  transe  e  possessão  evidenciam que,  atualmente,  o  tema já  é  de  escopo
psiquiátrico/psicológico (LUKOFF et al., 1995). 

Almeida e Cartdeña (2011) apontam que pesquisadores não são unânimes em relação à nova
nomenclatura dos fenômenos citados.  Alguns autores (VARMA et al., 1981; CASTILLO, 1994) veem
o transe e possessão apenas como uma variação transcultural  e  lexical  do TID (Transtorno de
Identidade Dissociativo). Outros (RICHEPORT, 1992; GONZALES et al.,  1994; CARDEÑA et al.,
1994), porém, observam como categorias distintas. Isso mostra que sob um olhar historiográfico,
podemos compreender que os estudos sobre Transe e Possessão em uma perspectiva psicológica e
psiquiátrica avançou muito, gerando diversas novas concepções e amplo debate. 

Contudo,  contextualizar  tais  fenômenos  é  suficiente  para  fazê-los  fenômenos  não
psicopatológicos? 

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com esta pesquisa compreender as mudanças historiográficas em que o transe e a
possessão  passaram desde  o  século  XIX  até  os  dias  de  hoje  na  perspectiva  da  Psiquiatria  e
Psicologia,  além  de  verificar  se  tais  mudanças  influenciaram  o  novo  olhar  em  relação  a  tais
fenômenos.

Com isso,  verificar-se-á se  a atual  perspectiva  sobre  o  transe e  possessão -  de  que se
contextualizado estaria imune a patologização - é consenso entre os profissionais da saúde mental.
Espera-se também que esta pesquisa possa contribuir no corpus científico do tema, e que possa ser
fonte para futuros trabalhos interdisciplinares. 
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