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RESUMO
Este artigo visa analisar o momento do pós-abolição e a primeira República sob a ótica
do movimento religioso espírita, constatando a resistência ao espiritismo popular neste
período através da negação do misticismo e sincretismo religioso, principalmente o aderido
pelo negro, evidenciando isso também através do código penal republicano de 1890. O estudo
será realizado a partir do recorte de dois jornais do início do século XX na cidade de São José
dos Campos, o periódico A Caridade e O Correio Joseense, o primeiro de edição católica
representando o movimento de romanização que chegara ao Brasil em fins do século XIX e o
segundo de circulação popular não religioso, apontando a influência positivista muito presente
na primeira república, renegando a cultura negra, ampliando para o cenário nacional a questão
da intolerância institucionalizada.
Palavras chave: espiritismo, pós-abolição, São José dos Campos, República, positivismo.

ABSTRACT
This article aims to analyze the post-abolition moment and the first Republic from the
perspective of the spiritual religious movement, noting the resistance to popular spiritualism
in this period by denying mysticism and religious syncretism, especially joined the black,
showing that too through republican penal code of 1890. the study will be conducted from
clipping two newspapers of the early twentieth century in the city of São José dos Campos,
the journal Charity and the Joseense Mail, the first Catholic edition representing the
Romanization movement He arrived in Brazil in the late nineteenth century and the second
non-religious popular movement, pointing positivist influence very present in the first
republic, disowning the black culture, extending to the national scene the issue of
institutionalized intolerance.
Keywords: Spiritualism , post- abolition, São José dos Campos, Republic , positivism.
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1. INTRODUÇÃO

Existem no Brasil inúmeros grupos religiosos, que não se enquadram dentro das
religiões tradicionais do cristianismo ocidental. O sincretismo nas relações sociais religiosas
dos grupos que professam sua fé no Brasil nos traz uma ideia da diversidade de correntes e
pensamentos teológicos que migraram e nasceram neste país desde o início de sua
colonização.
Segundo o último Censo realizado em 2010, o quadro religioso no Brasil sofreu grandes
mudanças nos últimos anos. Quando o IBGE realizou seu levantamento em 2000, o quadro
das religiões no Brasil se distribuía de forma geral entre católicos e protestantes, sendo que
outras religiões espiritualistas e não cristãs apareciam timidamente. No entanto, no quadro
religioso a grande maioria permanecia católica.
Quando o levantamento realizado em 2010 foi publicado, algumas mudanças foram
apresentadas, o catolicismo apontou perda de fiéis, segundo a tendência de queda que já vinha
sendo observada em décadas anteriores passando de 76,6% em 2000 para 64,6% em 2010 e
religiões como o protestantismo passando de 15,4% para 22,2% um aumento de 16 milhões
de pessoas, e o Espiritismo ganhou adeptos em números consideráveis.
Segundo esses dados, a Doutrina Espírita atingia 2, 3 milhões em 2000, e em 2010 esses
dados mudaram para 3,8 milhões de pessoas que se declararam espíritas. No entanto, os
simpatizantes, aqueles que aceitam princípios como comunicação ente vivos e mortos e
reencarnação, chegam a 30 milhões de brasileiros.
A Europa viu despontar no século XIX um grande rol de ideologias que nasciam para
propor caminhos e modelos diversos para a sociedade, o liberalismo, capitalismo,
darwinismo, socialismo, comunismo, o positivismo que tomava força. Neste cenário surge a
doutrina espírita que a princípio adentrou no campo dos intelectuais franceses

As grandes ideologias do século XIX tinham em comum a noção de que era
possível reformar as sociedades e o Estado para acelerar o progresso humano
rumo a uma era de maior prosperidade e felicidade geral. Acreditava-se que a
ciência e a tecnologia seriam capazes de conduzir os seres humanos a um novo
patamar de desenvolvimento, conforto e autorrealização. (GOMES, 2013:142)
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Esta ideia de progresso será muito marcante com Auguste Comte e o positivismo, que
buscava a resposta de diversas questões da sociedade e da ciência através da análise empírica:
O modelo de Comte, retomando os parâmetros das escolas empiristas, propunha a observação
sistemática para garantir a intersubjetividade de qualquer conhecimento. Para o positivismo,
seria inerente à evolução humana chegar ao ponto de assumir somente crenças fundamentadas
em dados empíricos. (SOUZA, BIEITES. Logos 6.2 1999: 56).
Hippolyte Léon Denizard Rivail, conhecido como Allan Kardec, era simpatizante das
ideias positivistas, e ainda segundo Souza e Beites, Kardec afirmava ter estudado os
fenômenos espíritas muito mais pela observação do que pelo aspecto do sobrenatural,
aplicando métodos de observação, experimentação, dedução, métodos empíricos, nunca
formulando teorias pré-concebidas (SOUZA, BIEITES 1999).
O Brasil, em meados do século XIX, começou a receber essas ideias que chegavam
através de brasileiros que estudavam na Europa, e também de diversos estrangeiros que se
estabeleciam no Brasil. É por volta de 1850 que o positivismo chega ao país e encontra espaço
para sua propagação. Neste momento, o Império discutia a necessidade do progresso nos
meios de produção, além de um novo sistema político, mais moderno.
O espiritismo e o positivismo encontravam adeptos entre intelectuais republicanos no
Brasil, alcançando aquele, também as camadas populares, fruto do misticismo e do
sincretismo religioso com a cultura dos escravos que segundo Ubiratan Machado: “este
pitoresco quadro persistiu durante todo o período colonial, evidenciando a força da atração
das soluções mágicas e sua pacífica convivência com as práticas do catolicismo”
(MACHADO, 1983 :26)
Para iniciarmos o desenvolvimento desta pesquisa precisamos compreender como o
espiritismo, que na Europa marchava com seus métodos científicos ao lado do positivismo, no
Brasil encontrará uma barreira na República positivista nascida em 1889, devido ao fato de
sua semelhança e associação com práticas religiosas dos libertos no pós-abolição e início da
República.
Para tanto a proposta consiste em entender a resistência ao espiritismo no final do
século XIX e início do XX, período em que a nova condição política, instrumentalizada pela
carta magna, evidencia a negação do misticismo e da religiosidade popular.
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Partindo do princípio do estudo da religião para podermos compreender o contexto
místico no qual nos propomos a apresentar, precisamos situar a Religião no campo em que
surge como objeto de estudo e que passou a atrair a partir do século XIX metodologias
próprias de discussão e compreensão.
Para Jacqueline Hermann, a possibilidade de se colocar a manifestação religiosa no
centro dos estudos acadêmicos é oriunda de um longo processo.
Resultado de um contexto de progressiva dessacralização, iniciado no
século XVI com a definitiva ruptura da unidade cristã na Europa
moderna, este percurso conheceria ainda, nos século XVII e XVIII,
uma poderosa resistência por parte da Igreja Católica que,
reatualizando a oposição entre religião e magia, instaurava uma
popularização da qual seriam herdeiros os pensadores que, no século
seguinte, se debruçariam sobre o fenômeno religioso. (Hermann,
1997: 329)

Corroborando com esse processo, o século XIX propiciou o surgimento de diversas
correntes racionalistas, herdeiras do movimento iluminista, que desencadeariam hipóteses e
discursos aderentes ao método empírico, dentre deles, sem dúvida, o que mais influenciou a
codificação espírita, o positivismo. No Brasil a filosofia de Comte irá contra as práticas
espiritualistas, devido à busca pelo científico e a negação do misticismo como veremos no
decorrer deste trabalho. A ideia de progresso era a bandeira de Auguste Comte.
O modelo de Comte, retomando os parâmetros das escolas empiristas,
propunha a observação sistemática para garantir a intersubjetividade de
qualquer conhecimento. Para o positivismo, seria inerente a evolução humana
chegar ao ponto de assumir toda crença não fundamentada em dados
empíricos. (SOUZA, BIEITES, 1999: 56).

Para Jacqueline Hermann, teóricos como Weber, ajudaram a sistematizar conceitos que
se tornaram importantes para o estudo das religiões, como distinção de funções e atributos dos
sacerdotes, a importância de mediação simbólica, e outras questões, que, no entanto, era uma
análise mais descritiva e classificatória que explicativa. (Hermann, 1997: 333)
Ainda segundo Hermann, Karl Marx, realizara um contraponto dizendo em 1842 que a
religião “não vive no céu, mas sim na terra” trazendo claramente condicionais políticos e
sociais às ideias religiosas. A religiosidade e seu estudo estava associado para Engels e Marx
à luta de classes, onde a religião serviria como uma ilusão destinada a mascarar e justificar as
desigualdades sociais. (Hermann, 1997: 334)

13

O século XIX organizará métodos de observação da religião, no qual os objetivos eram
a análise dos elementos comuns às diversas religiões.
A ideia de que haveria uma unidade fundamental a todas as religiões, de que
os múltiplos nomes dos deuses designariam uma só divindade ou de que a
razão humana poderia por si mesma chegar ao conhecimento da Verdade,
foram conclusões, que segundo Mircea Eliade, demonstraram o interesse pela
história das religiões, desde a Antiguidade. (Hermann, 1997:335)

Interessa-nos aqui analisar a história das crenças e das mentalidades e sua relação com a
política e o poder. Profundamente influenciada pela Nova História, surgida na França em
meados da década de 20 e depois chamada de Escola dos Annales, este campo de estudo
fundado por Lucien Febvre e Marc Bloch, buscava uma história abrangente, onde o homem
comum encontrava espaço para participar e escrever a História. (Hermann, 1997: 340)
Bloch em sua obra Los Reyes Taumaturgos de 1924, ao relacionar religião e política
estabelece as formas de rituais e cultos dos reis taumaturgos e sua importância na
consolidação das monarquias inglesa e francesa, instaurando uma nova história política,
indicando a relevância do estudo da religião para a compreensão da sociedade. (Hermann,
1997: 341)
No Brasil, a religiosidade tornou-se objeto de análise em meio a um processo de
dessacralização da vida política e cultural brasileira, inserido também no momento em que
passávamos de monarquia à República. Esse contexto fez com que as primeiras considerações
acerca da religiosidade viessem acompanhadas de um discurso anticlerical radical formulado
pelos positivistas.
A radicalização da discussão desta dicotomia que o positivismo colocou entre religião e
ciência no Brasil acabou dando um impulso intelectual ao debate político entre monarquia e
República, e restou às práticas culturais consideradas populares, entendidas como
desmoralizadoras e perigosas, a marginalização, pois trazia no seu germe a miscigenação que
neste período será negada pelo positivismo. Este embate levou consequentemente a discussão
sobre o que viria a ser o caráter nacional e como isso influenciou no processo de aceitação ou
não de linhas de pensamentos diversas.
Momento privilegiado na discussão e identificação do que deveria ser
o verdadeiro caráter nacional, a intelectualidade brasileira, liderada
por Euclides da Cunha, Nina Rodrigues e Silvio Romero, buscou no
positivismo de Comte e no darwinismo social e evolucionista de
Spencer a base de uma teoria que explicasse o estágio de
desenvolvimento do Brasil na linha evolutiva das sociedades
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europeias civilizadas, fornecendo o equacionamento possível entre a
superação do atraso e a defesa do que fosse especificamente nacional.
(Hermann, 1997:346)

A questão que enfatiza a negação do misticismo será base para a compreensão do tema
proposto no capítulo terceiro deste trabalho, onde apresentaremos o desenvolvimento desse
pensamento e os instrumentos legais da República utilizados para consolidar esta política.
Neste sentido, o tema religiosidade ficou por muito tempo preterido e só era observado a
partir de uma análise depreciativa pelos precursores das ciências sociais no Brasil.
Também não podemos negar os esforços da Igreja Católica em combater as ideias
positivistas e darwinistas que adentravam ao país. O catolicismo foi introduzido pela
colonização por meio do projeto missionário dos jesuítas, que chegaram aqui em 1549 e
organizaram-se segundo as regras da instituição do padroado, fazendo com que o Estado
português fosse responsável pelas missões católicas que atuassem em territórios coloniais. Em
sincronia com a cristianização pretendida pela Igreja, a missão jesuítica deveria converter
massivamente a população. No entanto, este foi um processo lento, como Jacqueline Hermann
nos aponta.
Mas apesar do esforço da Companhia de Jesus e de seu
inquestionável papel na disseminação do catolicismo em terras
brasileiras, a organização da instituição eclesiástica deu-se de forma
extremamente lenta no Brasil, diferentemente do observado na
América Espanhola, onde a administração metropolitana fez-se
acompanhar desde cedo pelo surgimento de uma sólida estrutura
eclesiástica, contando já em 1565 com quatro arcebispados. A colônia
brasileira teria seu primeira bispado, e durante muito tempo o único,
criado na Bahia em 1551. (Hermann, 1997:347)

Para muitos autores, essa vulnerabilidade institucional associada à combinação racial e
cultural do Brasil colônia explicaria o sincretismo das crenças, principalmente nas expressões
da religiosidade popular, que tornou-se objeto de análise preferido em assuntos de religião.
No Brasil o elemento negro na religiosidade popular teria sido alvo de variadas
elaborações muito significativas para o desenvolvimento das ciências sociais. Os trabalhos de
Nina Rodrigues, não só confirmaram as ideias evolucionistas (característica eurocêntrica de
religiões menos desenvolvidas), como também vieram a fundar uma verdadeira “escola”
precursora da antropologia física. Nina Rodrigues preocupava-se com a reinterpretação da
doutrina católica feita pelos negros e a omissão dos orixás por trás dos santos católicos.
(Hermann, 1997:348)
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Ubiratan Machado aponta que:
Protegidos pelo biombo do catolicismo, que praticavam como
se fosse uma festa perpétua, preservavam suas crenças com astucia e
persistência, única maneira do dominado lograr o dominador,
mantendo os conceitos religiosos que herdaram de seus antepassados
(Machado, 1983:24).

Essa vertente também é utilizada por Waldemar Valente, no entanto, um dos grandes
nomes deste período irá contra esse ponto de vista. O pernambucano Gilberto Freyre
promoveu a tese de que no Brasil, o catolicismo favoreceu a confraternização entre a cultura
religiosa do branco e do negro, e defende a ideia de que as desigualdades sociais no país
foram resultados mais de diferenças de classe do que preconceitos de cor ou raça. (Machado,
1983: 25)
Mas, sem dúvida, a maior contribuição para o entendimento da nossa realidade cultural
e religiosa plural veio de Roger Bastide. Com Bastide o sincretismo surge como aspecto dos
países que experimentaram a escravidão e que consequentemente misturavam povos, impondo
a coexistência de diversas etnias. (Wissenbach, 1998: 90/91)
Nessa perspectiva, os diversos povos africanos que chegaram ao Brasil não só
entrelaçaram-se em diferentes arranjos afro católicos, como terminaram por fomentar outro
sincretismo, o das próprias religiões africanas que aqui se uniram.
Percebemos, portanto, que surgiram diversos estudos acerca do caráter nacional e da
especificidade da nossa formação religiosa, revelando as abordagens dicotômicas, mas
caminhando para uma análise mais complexa.
Este trabalho será realizado a partir do recorte de dois periódicos que circulavam na
cidade de São José dos Campos, no início do século XX: A Caridade e O Correio Joseense. A
Caridade, jornal de abordagem católica do município muito influenciado pelo movimento de
romanização da Igreja Católica. No Brasil, esse movimento fortaleceu institucionalmente a
Igreja, a qual passou a adotar estratégias vinculadas à educação, cultura e imprensa.
Com a incorporação de valores e metodologias modernas e cientificas, e junto com essa
iniciativa estava à pretensão de propagar a fé por meio da boa imprensa. (GARCIA,
ZANETTI, 2010: 185/186). O segundo periódico, O Correio Joseense, de abordagem não
religiosa, aponta a influência positivista muito presente na primeira República com forte teor
de discriminação da cultura popular e afrodescendente.
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O primeiro capítulo busca reconstruir a história da doutrina espírita, desde sua
codificação em 1857 por Hippolyte Léon Denizard Rivail, sob pseudônimo de Allan Kardec,
até sua entrada no Brasil. Seu processo de popularização, o sincretismo com as religiões
africanas, entrando no período da primeira República, no qual perceberemos o surgimento de
leis que perseguiam e puniam os praticantes da doutrina Espírita.
O segundo capítulo apresentará o Código Penal de 1890 em seu contexto e o medo da
disseminação do curandeirismo, fetichismo e práticas populares religiosas relacionadas à
cultura de negros e ex-escravos, que fez com que os juristas da República elaborassem um
código penal singular, onde no artigo 157, buscava acabar com as práticas dos médiuns
“receitadores”, com a homeopatia e principalmente com o “espiritismo popular” ou “baixo
espiritismo”, em que as práticas europeias, originadas de Kardec, haviam se fundido com as
crenças de origem negra.
O terceiro capítulo fará recortes de publicações realizadas em São José dos Campos a
partir de 1917, período em que a referida cidade era ainda pequena e pouco desenvolvida.
Durante o século XIX, enquanto diversas cidades do Vale do Paraíba destacavam-se na
produção de café, São José dos Campos não chegou a ter uma representatividade neste setor,
no entanto, o café ainda foi sua principal atividade produtora (PAPALI, 2010). Entretanto,
mesmo com a representação cafeeira menor e a população escrava chegando a representar
apenas 9,2% da população total do município, a cidade não ficou imune às tensões do pósabolição e das correntes de pensamento em voga naquele momento. Também analisaremos a
Ata do centro Espírita Divino Mestre em 1939, ano em que a casa fora denunciada na
delegacia de polícia do município sob a acusação de macumba, ilustrando e embasando nossa
proposta.
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2. A HISTÓRIA DO ESPIRITISMO
2.1 Espiritismo à francesa.

Durante o século XIX a Europa borbulhava em mudanças, antes de mergulhar na
melancolia dos movimentos românticos, sua estrutura estava completamente modificada em
pouquíssimo tempo. Segundo Hobsbawm:
Os anos de 1789 a 1848 foram dominados por uma dupla revolução: a Revolução
Industrial, iniciada e largamente confinada à Inglaterra, e a transformação política associada e
largamente confinada à França. Ambas implicaram o triunfo de uma nova sociedade, mas se ela
deveria ser a sociedade do capitalismo liberal triunfante, ou aquilo que um historiador francês
chamou "os burgueses conquistadores", pareceu sempre mais incerto para os contemporâneos
do que para nós. (Hobsbawm, 1977: 18)

Essa dupla revolução propiciou o estabelecimento de uma burguesia marcadamente
racionalista.
A doutrina Espírita, codificada na segunda metade do século XIX, trazia em seu corpo
doutrinário diversos pensamentos e correntes filosóficas e científicas que proporcionaram
características racionais as novas convicções espirituais. Sem dúvida o magnetismo, que vinha
sendo estudado como um conjunto de fenômenos associados à atração ou repulsão observada
na matéria através de correntes elétricas, preparou o caminho que permitiria uma maior
propaganda espírita, com o qual seria mais tarde associado.
Desde sua tese em 1766, Franz Anton Mesmer, em sua obra intitulada Influxu
Planetarium in Corpus Humanum, o recém-formado médico utilizava-se da teoria da lei de
atração universal de Isaac Newton, para dizer que da mesma maneira que os planetas se
influenciam em seu magnetismo, essa influência também afetava ao homem, e os homens
também se afetavam entre si com seu magnetismo animal. (Machado, 1983:40)
O magnetismo consistia em realizar curas e atendimentos psicológicos por meio de
fluidos magnéticos, de forma que essa energia em um homem sadio influenciaria
beneficamente um homem doente. Na tradição ocultista já existente, esse “poder” terapêutico
era atribuído também aos minerais, o ímã, por exemplo, disporia de faculdade de cura em
algumas doenças.
Começaram a emergir magnetizadores e pacientes, a fama da técnica chegou ao ponto
de ser exibida em teatros na França, pois, uma vez magnetizado, o paciente entrava em transe
e proferia palavras em terceira pessoa, em outros idiomas e até mudavam a voz. Os médicos
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então diziam anotar a presença de uma “potência invisível”, distinta e separada do paciente
que agia sobre o corpo dos magnetizadores. (Del Priore, 2014:27)
A Igreja Católica passou a reagir contra os magnetizadores, no entanto, a curiosidade
fazia com que a técnica fosse cada vez mais procurada. Intelectuais como Alexandre Dumas e
Alexis Didier acreditavam que o magnetismo provava a existência da alma, mas um operário
pobre chamado Louis-Alphonse Cahagnet foi quem associou de fato o magnetismo com o
além. (Del Priore, 2014: 28)
Em 1854 em seu livro Arcanos da vida futura desvendados, Cahagnet apresentou o
mundo dos espíritos e suas relações, e sem dúvida, pode ser considerado um dos pioneiros do
espiritualismo ao lado de Kardec.
Entretanto, outros fenômenos atraíam as atenções para o tema espiritualismo no século
XIX. Em 1847 em Hydesville, Nova York, Margareth e Kate Fox, filhas de um fazendeiro
presbiteriano atraíam para perto de si pancadas e barulhos estranhos durante horas. Curiosos,
jornalistas e apreciadores das correntes espiritualistas começaram a investigar esses
fenômenos.
O alarde acerca das manifestações em Hydesville foi tão grande e fez surgir tantos
relatos de manifestações espirituais que o Jornal Boston Courier em 1857 lançou em suas
páginas um desafio, convocando quem se julgasse capaz de provar a existência destes
fenômenos Em jogo estava um prêmio de 500 dólares. Foram realizados diversos exames e as
opiniões divididas não permitiu chegar-se a conclusão alguma, o jornal não pagou o prêmio.
(Maior, 2013: 93)
Quinhentos dólares também era o valor da multa para quem fosse pego em práticas
espiritualistas no estado do Alabama. Em 1852 realizou-se em Cleveland, Ohio, o primeiro
Congresso Espiritualista e no ano seguinte a febre das pancadas e mesas que giravam também
eclodiu na Europa. (Machado, 1983: 44)
Quando os movimentos das mesas chegaram a Paris, centro da cultura ocidental no
século XIX, causando espanto, mas atraindo muitos curiosos, a prática espiritualista estava
assegurada dentro da sociedade. Como nos Estados Unidos, popularizou-se rapidamente,
principalmente entre a burguesia ascendente e a nobreza (Del Priore, 2014:40). O jornal
francês L’ Illustration (Jules Janin apud Machado 1983) dizia “Tendes visto a mesa moverse? Tendes visto girar o chapéu?”
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Enquanto alguns debatiam que as ciências haviam golpeado o misticismo e as crenças
na capital do conhecimento, o desejo pelo sobrenatural aumentava e angariava cada vez mais
adeptos, e as “mesas girantes” passaram a ser o cerne desta questão.
No entanto, esses movimentos, onde diversas pessoas se reuniam em torno de uma mesa
para vê-la dançar e responder a diversos tipos de perguntas, eram atribuídos à fraudes ou ao
magnetismo animal, como também pensava o professor francês Hippolyte Léon Denizard
Rivail, francês nascido em Lyon, autor de mais de 20 publicações didáticas utilizadas no
ensino da França e que desde os 19 anos interessava-se e debruçava-se a estudar o
magnetismo de Mesmer.

Figura 1 – Allan Kardec Fonte: http://www.noticiasespiritas.com.br/2015/FEVEREIRO/21-022015_arquivos/image025.jpg

De uma família de juristas, Rivail, futuro Allan Kardec, se educou na Suíça, no Instituto
de Yverdon com Henri Pestalozzi, falava diversas línguas, lecionava diferentes matérias e era
tradutor de inglês, alemão e holandês. E como nos mostra Mary Del Priore, como educador
afirmava.
A educação do povo, fundada na tolerância e na fraternidade,
era indispensável ao avanço da humanidade. O importante era
“aprender a aprender”. Lutou contra o castigo físico, que ainda era
aplicado em crianças, e convidava os alunos a desenvolver a
inteligência pela reflexão e o questionamento. Visionário apostava no
trabalho feminino, não como signo de inferioridade econômica, e sim
como expressão de independência pessoal. (Del Priore, 2014: 45)
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No dia 18 de Maio de 1855, o professor Rivail juntou-se a uma reunião das “mesas
girantes” pela primeira vez, na residência da senhora Planemaison, uma dama da sociedade
parisiense, e presenciou os fenômenos tão polêmicos daquela atualidade. Foram necessárias
algumas sessões para que o professor fosse convencido, e quando questionado acerca dos
fenômenos Rivail respondia:
Quem estudar a fundo as ciências rirá da credulidade supersticiosa dos
ignorantes. Não mais crerá em fantasmas ou almas do outro mundo. Não
mais tomará fogos-fátuos por espíritos. (Rivail apud Maior, 2013: 16).

Enquanto a Igreja combatia esses fenômenos, ao contrário do que aconteceria no Brasil
em poucos anos, devido ao caráter místico do sincretismo, o professor Rivail, dedicou-se a
participar de diversas reuniões e produzir materiais que abordassem o tema.
Influenciado pelas correntes do magnetismo, e o pensamento espiritualista, o foco para
manifestações puramente magnéticas mudou, começava então a nascer a doutrina dos
Espíritos.
No dia 18 de Abril de 1857, 1.500 exemplares de O Livro dos Espíritos começaram a
ser vendidos em Paris. A primeira edição contava com 501 perguntas (mais tarde seriam
acrescentadas novas perguntas, totalizando 1019 questões) divididas entre: Doutrina Espírita,
Leis Morais e Esperanças e Consolações, que supostamente seriam respondidas por Espíritos
através de medianeiros, chamados médiuns por Rivail, que estampou na capa do livro um
pseudônimo ao invés de seu nome.
Provavelmente a intenção do autor era realizar a separação entre as publicações de
cunho pedagógicas e as publicações que a partir de agora, até o final de sua vida seriam
espíritas. Assim nasceu Allan Kardec. (Fernandes, 2008: 62)
Depois de O Livro dos Espíritos, se seguiram outras publicações, além de artigos que
resultariam na Revista Espírita, a qual voltava-se para assuntos mais informais e também
servia como meio de resposta a admiradores e críticos da Doutrina nascente.
Os críticos não costumavam ser gentis com Kardec, o qual enfrentou perseguições
verbais de jornalistas, civis, do governo conservador de Napoleão III na época, mas
principalmente da Igreja.
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O livro trazia ideias inovadoras para a sociedade ocidental da época, como
reencarnação, sobrevivência da alma depois da morte, e também entrava no campo da
política, com princípios de igualdade. Talvez muito influenciado pela educação na Instituição
de Pestalozzi em Yverdon, Kardec cresceu sob o lema de Liberdade, Igualdade e
Fraternidade, isso fica muito claro em respostas como esta:
“O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita
para viver e repousar, quando não mais puder trabalhar? — Sim, mas deve
fazê-lo em comum, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não
ajuntar como um egoísta.” (KARDEC, item 881).

Essas ideias arrojadas não caíram muito bem na sociedade francesa, que utilizava de
argumentos religiosos para atacar a obra. Quando em 1861 Kardec enviou para o amigo
Maurice Lachâtre que estava exilado em Barcelona duas caixas com trezentas obras espíritas,
a perseguição chegou às fogueiras da inquisição. O material fora aprendido no porto de
Barcelona, por tratar-se de material não permitido na Espanha, e por ordem do Bispo da
cidade Antonio Palau y Termens, os livros foram queimados em praça pública no dia 09 de
outubro daquele ano, ficando conhecido como o Auto de fé de Barcelona. (Maior, 2013: 189)
Toda a polêmica, como dizia Kardec, servia como propaganda para a Doutrina, e de
fato, O Livro dos Espíritos passou a ser exportado para outros países da Europa e América
chegando ao Brasil.

2.2 O espiritismo no Brasil.

A oposição católica foi forte, pois a Igreja via no espiritismo uma tentativa de
modernizar a necromancia, condenada por muitos concílios. Entretanto, houve grupos que
entenderam essas ideias como uma forma de ecletismo espiritualista em moda na Europa, e
que no Brasil iria funcionar de maneira mais simples: a adoção dessas teorias não acarretava
um rompimento com o catolicismo. Seu predomínio, aliás, era inquestionável. Segundo Mary
Del Priore: ‘frequentavam-se as missas e procissões assim como as lojas maçônicas ou as
reuniões positivistas; da mesma forma consultar-se-iam os médiuns receitistas, nos finais do
século, sem renunciar a crença oficial’. (Del Priore, 2014: 49)
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No Brasil, sempre houve uma sincretização dos cultos africanos e católicos. No entanto,
entre os meios intelectuais, mais afrancesados, preferia-se buscar respostas nos meios mais
científicos, o magnetismo, sem dúvida, conquistou muitos adeptos neste momento.
As reuniões de magnetizadores que fundaram em 1860 o primeiro jornal de magnetismo
no País, o periódico Jesus e Mesmer, título que já confirmava a tendência cristã (Del Priore,
2014:49), e que já vinham se estabelecendo desde o final de 1840, traziam nomes de
relevância entre os adeptos, como Marquês de Olinda, Visconde de Uberaba e de Monte
Alegre, Barão de Cairu (Bento da Silva Lisboa), Conselheiro Barreto Pedroso, entre outros
nomes de destaque. (Machado, 1983: 42)
Enquanto os adeptos do magnetismo afirmavam que a corrente era puramente científica,
e encaixa-se neste ponto o movimento das mesas que tornavam-se cada dia mais popular,
havia quem já associava a corrente ao espiritualismo. Os fenômenos das mesas que giravam
tornaram-se populares, ainda mais com a divulgação dos jornais da época, como o Jornal do
Commércio de 14 de junho de 1853:
Não há neste momento uma reunião em Alemanha na qual não se fale da nova
importação americana – the moving table, e não se experimente mais de uma vez o
fenômeno. Parecendo-me que sua descrição poderá interessar os seus leitores, passo a
referir o que vi. (Jornal do Commercio, Machado, 1983: 44).

A partir da década de 1860, a febre das mesas girantes começou a declinar e o
magnetismo passou a ter uma respeitabilidade de ciência quase irrefutável, e sem dúvidas o
lançamento do jornal Jesus & Mesmer que ao juntar dois conceitos nos quais o espiritismo se
apoiava contribuiu para solidificar a doutrina.
Nesse momento surgiu a primeira sociedade de estudo e divulgação do magnetismo,
chamada Sociedade de Propaganda do Magnetismo. Em 1861 a sociedade lançou o jornal A
Verdadeira Medicina Física e Espiritual Associada à Cirurgia editada por Eduardo
Monteggia, responsável por edição de obras de Mesmer no Brasil. (Machado, 1983: 52)
Em 1860 um francês que residia no Rio de Janeiro, Casimir Lieutaud, diretor do
Colégio Francês, um dos mais respeitados institutos de educação da Corte, interessado pelas
ideias espiritistas que vinham através dos movimentos culturais de sua terra natal, converteuse rapidamente ao espiritismo e fez a primeira publicação espírita no Brasil, o Les Temps Sont
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Arrivés (Os tempos são chegados), publicação em francês, como era comum na capital
durante o século XIX. (Machado, 1983:61)
O médico e historiador baiano Melo Moraes, também praticava sessões espíritas em sua
residência. Estudando o magnetismo, o médico realizava tratamentos e arrematava as
consultas indicando medicamentos homeopáticos. Depois da década de 1850, o imaginário
acerca da homeopatia, como fórmulas mágicas de cura, geralmente utilizadas por
magnetizadores, atribuía aos homeopatas fama de curandeiros. (Machado, 1983: 62)
Melo Moraes começa a ter uma grande clientela e a cidade de Salvador passa a ser
buscada por interessados na homeopatia. O médico Moraes vai então para o Rio de Janeiro
clinicar e propagar essa forma de tratamento. Uma singularidade brasileira que marcou o
início da década de 1860 foi que os espíritas detinham o monopólio da homeopatia,
provavelmente por sua grande associação ao magnetismo.
No início do século XIX, a homeopatia tomava impulso e se apresentava como
uma revolução no conhecimento que se tinha até então em medicina. Seu método era o
inverso do sistema difundido pela alopatia, considerada por Mure “medicina antiga,
tradicional”. Ora, para ele, a homeopatia não devia ser concebida como um sistema
isolado nem das outras ciências nem de uma prática econômica e política. Ela seria
parte de um todo, representando uma abordagem holística dos seres e do mundo. (Del
Priore, 2014: 80)

Portanto, no Brasil a homeopatia esteve atrelada a propaganda espírita. Em abril de
1846 o imperador reconheceu oficialmente a homeopatia, o que ocasionou a reação dos
alopatas, que consideravam esse reconhecimento uma impostura.
Além dos homeopatas, a Bahia contava também com integrantes do clero que
defendiam a volta dos mortos e a comunicação com os vivos. O Arcebispo da Bahia D.
Romualdo de Seixas era um destes, e ele não estava sozinho, outro nome destaca-se dentro da
igreja, o Cônego Francisco Bernardino de Sousa entre tantos outros padres, sobretudo na
Corte. Mas estes padres se abstinham de relacionar tais fenômenos ao Espiritismo, preferiam
associa-los ao mesmerismo para explicar as aparições. (Machado, 1983: 65)
A Bahia, certamente por seu caráter sincrético e místico, propiciou uma recepção muito
aberta ao Espiritismo, como em nenhuma outra parte do país. Ela aparecia com caráter mais
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popular, enquanto no Rio de Janeiro a doutrina era encarada mais esotericamente, atrelada a
elite intelectual francesa.
A discrição europeia fazia suas reuniões fechadas, longe dos olhos populares, por isso,
apesar de se ter conhecimento de que essas primeiras reuniões aconteceram na Capital, nada
se sabe a respeito delas. Segunda a historiadora Mary Del Priore sabe-se apenas que
jornalistas e professores franceses foram os primeiros a integrar as fileiras do espiritismo no
Rio de Janeiro, normalmente pessoas bem educadas, burgueses em boa situação financeira,
portanto a propaganda espírita em seu início na corte atingia apenas a alta sociedade. (Del
Priore, 2014: 64)
O que se sabe é que por ser professada pela sociedade que dispunha de prestígio e uma
condição financeira estável, além claro de ser importada de Paris, a Doutrina Espírita vinha
com um proteção social. Segundo Ubiratan Machado:
Por suas posições sociais, esses franceses estavam em contato com a fina flor da
sociedade imperial. Assim, a propaganda espírita fazia-se por cima. Em conversas na
rua ou em saraus, a nova doutrina ia angariando os seus primeiros discípulos
brasileiros. Pessoas de influência social. E que não sofreriam quaisquer repressões.
(Machado, 1983: 68)

Ainda segundo Ubiratan Machado em 1865, a Guerra do Paraguai intensificou a
conversão ao espiritismo. A mística por trás da morte e o clima de tensão que envolveu o
Império naquele momento, fez com que a procura por respostas não tradicionalmente
católicas se encontrassem com o ideário espírita. (Machado, 1983: 68)
E foi neste ano que fundou-se publicamente o que viria a ser conhecido como o
primeiro Centro Espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo, instituído pelo Dr. Luís
Olímpio Teles de Menezes, jornalista da classe média de Salvador, colaborador de jornais
como A Epocha Litteraria, sem dúvida, um do maiores apóstolos do espiritismo no Brasil do
século XIX, após converter-se, por volta dos 40 anos, ao ter contato com a doutrina trazida
pelos franceses. A primeira reunião aconteceu em setembro, e então a Bahia passou a ser o
local de divulgação do Espiritismo. (Machado, 1983 :83)
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A Bahia, portanto, sob a liderança de Luís Olímpio Teles de Menezes, tomou
proporções inimagináveis até então para a doutrina espírita no Brasil. Para Daniel Simões do
Valle:
Uma iniciativa fundamental para a promoção do espiritismo na sociedade
baiana foi o investimento em tradução e publicação de textos doutrinários, que
tornaram de conhecimento público os princípios espíritas básicos. A edição do livro
Filosofia Espiritualista, por Olímpio Teles, foi um importante passo dado neste
sentido. A obra, que teve grande repercussão, era resultado de uma tradução da parte
introdutória de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A boa recepção do público
pode ser atestada em números: após a primeira tiragem de mil exemplares em 1866, no
ano seguinte, foi feita uma segunda edição. (Valle, 2010: 75)

Ainda segundo Valle, o empenho do jornalista baiano em divulgar a doutrina o levou a
lançar em julho de 1869, o primeiro periódico espírita do país, O Écho d´Além-Túmulo, uma
publicação bimestral, distribuída em todo território nacional, e apesar da pouca duração de
apenas dois anos, afirmou a presença espírita muito forte na Bahia. (Valle, 2010: 75)
Com o número de adeptos crescendo, a frente católica de combate ao espiritismo
começa a despontar na década de 1870, entretanto o espiritismo já havia saído dos círculos
provinciais e estava cada vez mais associado às ideias liberais. Dos 58 signatários do
Manifesto Republicano de 1870, dois já eram declaradamente espíritas: Bittencourt Sampaio e
Otaviano Hudson, mais tarde Antônio da Silva Neto também se converteria, encontrando-se
entre os simpatizantes Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho. (Machado, 1983: 103)

2.3 O Espiritismo no Vale do Paraíba Paulista.
Consumada a República, o espiritismo arrebatava cada vez mais adeptos no interior do
país. Segundo Ubiratan Machado a conversão do interior funcionava um pouco diferente dos
espíritas da capital.
Em grande parte, eles eram espíritas apenas pela convicção filosófica. Em
muitas pequenas cidades do interior os centros ainda não se haviam formado. Em
certos lugares, nem havia sequer número suficientes de fiéis para formar um grupo.
Neste contexto, ser espírita equivalia a uma nítida atitude de rebeldia. Rebeldia social
e religiosa. De uma cajadada só, violavam-se dois padrões éticos, de comportamento e
de religião. Ambos, ainda estreitamente unidos. Pois se na Capital Federal, ser católico
não constituía mais uma cartão de apresentação de boa conduta social, isto ainda
vigorava no interior. O fato porém, não impediria o bom relacionamento de espíritas
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com católicos e até com alguns padres. A pressão psicológica mais forte vinha
beatério, desejoso de marginalizar esses discípulos do diabo. (Machado, 1983: 184)

Entretanto, haviam grupos que formavam seus centros de estudos pelo interior, como na
cidade de Silveiras no Vale do Paraíba Paulista, onde o autor de Mistério da Roça, Vicente
Félix de Castro, consagrado como pai do romance paulista e patrono da cadeira número 30 na
Academia de Letras de Lorena, recebeu de um amigo um exemplar de O Livro dos Espíritos.
Segundo o historiador Francisco Sodero Toledo.
Vicente Felix após a morte de seu irmão mais velho Francisco Felix de Castro
(1872) passou a buscar respostas às questões existências, a refletir sobre a vida e a
morte. Por esta época buscou ir além do catolicismo. Encontrou o que procurava na
leitura do “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, lançado em Paris em 1857 e que
chegara às suas mãos um exemplar em francês doado por um de seus muitos amigos.
(TOLEDO, Francisco S. s/d)

Empolgado com a obra, Vicente Felix de Castro funda em 1873, na cidade de Silveiras,
A Aurora, o primeiro periódico de tendências liberais do vale com a temática espírita. O jornal
foi o segundo no Brasil com a finalidade de divulgar a doutrina dos espíritos.
A publicação era destinada a circular em Silveiras, principalmente para a propagação
entre os católicos, e trazia em seu logo a frase “a Aurora anunciada há de ser um belíssimo
acontecimento”, fazendo alusão ao advento da doutrina espírita.

Imagem 2 – Jornal a Aurora de 06 de outubro de 1877. Acervo IEV Instituto de Estudos Valeparaibanos

Pioneiro da divulgação espírita na região, Vicente Felix realizava suas reuniões em sua
residência no Largo Chafariz em Silveiras. Na edição de setembro de 1876, ele transcreve no
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periódico uma das reuniões ocorridas em sua residência em 20 de setembro, onde faz um
marcante depoimento dizendo que a sessão encerrou-se com o badalar dos sinos da Igreja,
marcando meio-dia. O periódico circulou até o ano de sua morte em 1878, e foi um exemplo
de como a doutrina espírita vinha se expandindo pelo interior do país.
A expansão da doutrina espírita pelo interior do país acirrou também a resistência e o
preconceito as novas ideias espiritualistas e seus conceitos. Há uma generalização da opinião
pública com relação à convicção espírita que muito diferia da enraizada cultura católica.
A pequena cidade de São José dos Campos, também localizada no Vale do Paraíba
Paulista não ficou imune ao contato da doutrina dos espíritos. No início do século XX os
jornais da cidade começam a apontar a presença das ideias espiritualistas na cidade. Como
vemos nos exemplares dos periódicos pesquisados, percebe-se claramente a resistência não só
à doutrina espírita como a outras linhas religiosas.
A primeira menção que encontramos ao espiritismo em um jornal da cidade de São José
dos Campos é do periódico A Caridade, jornal católico publicado no município no início de
século XX, que faz contestações ao espiritismo em uma matéria homônima no ano de 1917:
Se lhe pedem Iscariotes, Pilatos, Lutero ou Allan Kardec, dá-os logo ao freguês, como
si fossem autênticos, embora lá estejam onde Deus os colocou estranhos ao chamado. (A
Caridade, 1917)

Em outro artigo do mesmo ano, o periódico escreve sobre regras de conduta aos
católicos, advertindo:
Nenhum católico pode, sob pena de pecado mortal, assistir reuniões do culto
protestante, do espiritismo, etc., e nem ler livros, livretes, circulares ou cousa que o
valha, que tratem desses assuntos tão perniciosos à nossa fé. (A Caridade, 1917).

Neste trecho podemos observar a prática prescritiva que a Igreja sempre se utilizou para
controle de seus fiéis, controles de valores universais que deveriam ser seguidos por todos os
indivíduos. Essa forma de atuação era exercida por meio dos confessores, pois era no
confessionário que se tinha acesso às práticas domésticas dos católicos, com objetivo de
assegurar sua hegemonia sobre o os ideários sociais.
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Nos anos seguintes encontraremos muitas outras publicações sobre a doutrina espírita.
Conteúdos que trazem em seu bojo não apenas o aumento dos adeptos, mas principalmente a
perseguição. Enquanto no Império havia uma tranquilidade para a prática doméstica do
espiritismo, na República esse quadro sofrerá mudanças. O pensamento dos juristas que
elaborariam o código Penal de 1890, por pressão do Clero, mas, sobretudo dos positivistas e
da classe média alopática colocará obstáculos à doutrina de Kardec.
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3. O CÓDIGO PENAL REPUBLICANO DE 1890.
3.1 República e Positivismo.

O Brasil apresentou-se diferente dos países latinos americanos vizinhos durante as
independências no século XIX. Enquanto os países hispânicos aderiam ao republicanismo, o
Brasil manteve-se como monarquia. Para José Ribeiro Júnior, a partir de 1831, com o período
regencial, o Brasil tivera a oportunidade de se tornar uma República, mas os chamados
liberais democráticos preferiram manter a coroa reservada ao sucessor Pedro de Alcântara.
Existem diversas razões, no entanto, o que mais preocupava esses políticos era a desordem
pela qual os países vizinhos passavam, e isso atemorizava a elite do Brasil (Ribeiro Junior,
1995: 151).
A segunda metade do século XIX trouxe para o Brasil as grandes mudanças que o
mundo todo passava. As correntes de pensamentos modernos insuflavam na população,
principalmente nas elites intelectuais e econômicas, novas necessidades que advinham do
sistema liberal que se constituía.
A pressão liberal para o fim da monarquia teve sua primeira conquista em 1888, por
meio da Lei Áurea, que proibiu a escravidão no Brasil. Neste momento se consolidou a
ideologia burguesa europeia, dentro do liberalismo: a ideologia do trabalho.
O interesse capitalista das oligarquias rurais mudou, viam-se os ex-escravos não
mais como meros objetos de trabalho, mas consumidores fazendo com que a
escravidão física fosse eliminada. Todavia, criou-se outro tipo de trabalhador, o
trabalhador quase escravo. ( Goulart Serafim, Azeredo, 2011: 04)

Associado à ideologia do trabalho, o republicanismo também foi importante para a
derrocada da monarquia. Com grande adesão principalmente das elites intelectuais, que
representada pelas Faculdades de Direito de São Paulo e Recife e pelo setor militar, recebeu a
influência do Positivismo de Auguste Comte.
O positivismo trata-se de uma filosofia com fins científicos, ligado à observação e
descoberta de leis, que vinha em um século que marcava não só o triunfo do liberalismo
europeu, ligado ao direito natural, que considera a natureza humana como base da própria lei
natural. A forma de estudo é o método de raciocínio que compreende do concurso de todos os
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métodos (dedução, indução, observação, experiência, nomenclatura, comparação, analogia,
etc.) e estabelece, segundo Comte, o método objetivo. Entretanto, Comte utiliza-se também do
que chama de método subjetivo, que resulta da combinação lógica dos sentimentos, das
imagens e dos sinais. (Ribeiro, 1994: 10)

Segundo João Ribeiro:
Passa então o positivismo a dominar o pensamento típico do século XIX, como
método e como doutrina. Como método, embasado na certeza rigorosa dos fatos de
experiência como fundamento da construção teórica; como doutrina, apresentando-se.
Como revelação da própria ciência, ou seja, não apenas regra por meio da qual a
ciência chega a descobrir e prever (isto é, saber para prever e agir), mas conteúdo
natural de ordem geral que ela mostra junto com os fatos particulares, como caráter
universal da realidade, como significado geral da mecânica e da dinâmica do universo.
(Ribeiro, 1994:08)

O positivismo começa a fazer-se mais presente a partir do último quartel do século
XIX. Entre os anos de 1850 e 1870, a presença da filosofia limitou-se ao meio acadêmico.
Somente a partir de 1874, com a publicação do primeiro volume das Três Filosofias, do
médico paulista Luís Pereira Barreto, e, em 1875, na capital Rio de Janeiro, com a adesão
pública de Miguel Lemos e Teixeira Mendes ao positivismo a propaganda ganha solidez.
(Parrone-Moisés, 2003: 21).
Segundo Alfredo Bosi, vieram, no bojo do positivismo, o pensamento antropológico
antirracista, a precoce adesão à campanha abolicionista, a instituição do casamento civil,
registro civil obrigatório, laicização dos cemitérios, a reivindicação sempre reiterada da
austeridade financeira no trato da coisa pública, etc.; (Bosi, 2004: 161). Enfim, diversos
valores não compatíveis com o sistema até então vigente, mas dentre destes a luta pelo regime
republicano, destacava-se e já apontava o nascimento de uma República positivista.
Os movimentos republicanos que se formavam no Império, principalmente a partir do
Manifesto Republicano de 1870, foram pautados pelos ideais cientificistas que chegavam do
velho mundo naquele momento, como o positivismo, que exaltava a consciência de progresso
e ciência.
Essa dinâmica somente iria adquirir inteligibilidade a partir de uma noção de
progresso, que a concepção positivista viria plenamente sistematizar, legitimando
teoricamente a transição do poder sustentado em bases teológicas para uma concepção
de Estado fundamentado na razão. (Souza, Beites, :02)
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No Brasil, podemos dizer que os condutores dessa ideia cientificista obtiveram grande
aderência em uma diversidade de espaços no imaginário social, principalmente naquele que
nascia com a República, quando surgem lideranças como Benjamin Constant e Demétrio
Ribeiro. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, mestre na escola militar, converteu-se ao
positivismo em 1857, mesmo ano de lançamento de O Livro dos Espíritos.
Esse movimento cuja proposta consistia na busca pelo progresso tornou-se bem-vindo
principalmente pelos implementadores da República, que buscavam um país moderno, alheio
à sua condição de escravocrata de até então.
O projeto positivista de republica pressupõe uma ditadura militar, apoiada na
ideia da ordem como o caminho para o progresso. Lema que acabou por tornar-se o da
bandeira da Republica. Embora nem toda a oficialidade seja republicana e positivista,
os militares em seu conjunto confrontam-se com as elites políticas civis e,
particularmente, com o projeto liberal de republica. E sempre importante lembrar que
o positivismo não se restringe aos militares. As faculdades de direito são, como as
escolas militares, focos de difusão das ideias positivistas. (RESENDE, 2006:101)

Figura 3 - A Proclamação da República de 1893 de Benedito Calixto
Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil

Para a efetivação do golpe de 15 de novembro de 1889 urdiu-se diversas forças sociais,
os militares do Exercito e da Armada, representantes do poder cafeeiro paulista, das elites
gauchas e positivistas. Essas forças unidas formaram o primeiro ministério do governo
provisório: Campos Sales (Justiça), Demetrio Ribeiro (Agricultura, Comercio e Obras
Publicas), Rui Barbosa (Fazenda), Aristides Lobo (Interior), Quintino Bocaiuva (Relações
Exteriores), Benjamim Constant (Guerra) e Eduardo Wandenkolk (Marinha). Um período de
instabilidade política e financeira abriu-se na historia do Brasil. (Arias Neto, 2006: 210).
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Esse governo provisório que se formava no fim do século XIX iniciou reformas nas
Forças Armadas, deu início a solução dos problemas com as fronteiras e países vizinhos,
promoveu reformas financeiras importantes, e, entre outras coisas criou um novo código
penal.

3.2 O código Penal de 1890 e o Pós-Abolição.
O progresso da criminologia de uma maneira geral durante o século XIX ampliou
muito a perspectiva das observações acerca do crime. Antes, ainda que houvesse uma
preocupação das ciências sociais, somente especialistas, apartados em diferentes escolas de
pensamento e suas tendências preocupavam-se com os assuntos concernentes ao crime e
códigos penais, objeto exclusivo de juristas e estudantes do direito penal. Este pensamento foi
desenvolvendo-se junto à história, e no caso do Brasil, sem dúvida acompanhou os fatos
históricos e políticos.
A República e consequentemente o código penal se forma em meio a uma sociedade
recém saída da escravidão. Uma coletividade que expandia-se principalmente nos grandes
centros urbanos, e especialmente no sudeste brasileiro, região que abrigara muitos escravos
pela grande produção cafeeira.

As elites republicanas, desde o princípio, manifestam grande desconfiança
frente à possibilidade da maior parte da população contribuir positivamente para a
construção da nova ordem política e social. O novo regime republicano, longe de
permitir uma real expansão da participação política, irá se caracterizar, pelo contrário,
pelo seu caráter não-democrático, pela restrição da participação popular na vida
política. (Alvarez, Salla, Souza, 2003: 04).

O historiador José Murilo de Carvalho, ao observar as relações entre os cidadãos e o
Estado neste primeiro momento da República, mostra por meio da percepção de Aristides
Lobo, que o povo assistira “bestializado” a proclamação da República. (Carvalho, 1994: 140)
Sem dúvida, com a abolição dos escravos e a proclamação da República projetou-se os
alicerces para o exercício da cidadania, mesmo que limitado. No âmbito da legislação penal,
foram eliminadas as penas que atingiam diretamente apenas os escravos e foi estabelecida a
universalidade da lei penal. Segundo Maria Aparecida Papali, durante o século XIX,
principalmente depois da década de 1820, o País buscou orientar-se na construção da Nação.
Tal encaminhamento verifica-se em primeiro lugar no processo de formulação de leis
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positivas, que o judiciário procura incrementar gradualmente, em substituição às leis
costumeiras, até então subsidiárias dos embates em torno de questões do Direito Civil.
(Papali, 2009: 210)
Entretanto, como aparelho de controle de crimes, esta legislação foi considerada
ineficaz por muitos juristas e intelectuais envolvidos com as questões criminais. Diversos
setores das elites fomentavam concepções restritivas ao exercício dos diretos de muitos
cidadãos. (Alvarez, Salla, Souza, 2003: 03)
Essas restrições, fruto desta concepção positivista da legislação, seria utilizada como
recurso no Brasil por essas elites interessadas em implementar e justificar esse aparato de
repressão e controle do indivíduo na participação política social, principalmente no que se
refere à população liberta naquele momento do pós-abolição.
O código penal foi alvo de muitas críticas após sua constituição, considerado incapaz de
solucionar novos problemas que eram colocados pelas profundas mudanças sociais pelo qual
o país passava, principalmente pela população recém-liberta nos centros urbanos. Entretanto,
apesar das críticas, o código só seria alterado em 1940.
Podemos realizar uma análise do código penal sob o ponto de vista de uma construção
ideológica burguesa que buscava separar-se de seu recente passado de escravidão. Nesse
momento busca-se construir a imagem de uma cultura negra marginalizada, além, é claro, da
ideologia do trabalho, ao penalizar também os supostos vadios, mendigos, etc.
O Código passou por diversas tentativas de revisão durante todo o período da primeira
República. Muitos juristas e também médicos envolvidos com a questão da justiça criticavam
o código. O jurista Aurelino Leal demonstra por meio de uma publicação que o código penal
havia assumido um preceito jurídico que mais estimulava a criminalidade ao invés de
combatê-la. (Alvarez, Salla, Souza, 2003: 06).

Como afirmam muitos juristas ao longo da Primeira República, o grande desafio
consistiria em “tratar desigualmente os desiguais” e não em estender a igualdade de
tratamento jurídico-penal para toda a população. As críticas dos juristas e médicos,
anteriormente citadas, caminham neste sentido. (Alvarez, Salla, Souza, 2003: 08).

No Brasil, a República e a abolição foram momentos históricos muito analisados pelos
intelectuais da história que pretendiam escrever a nova identidade do Brasil. Podemos notar
neste aspecto, que os critérios que delimitavam o crime não eram caracterizados muitas vezes
pelo ato em si, mas por quem eram praticados. Segundo Telmo Renato da Silva Araújo:
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As discussões sobre o futuro da nação tiveram como ponto importante a questão
das raças, em que os principais temas em questão estavam relacionados com a
“indolência” dos mestiços, com a “inferioridade” racial do negro e a
“degenerescência” do mulato. Esses temas tornaram-se argumentos constantes no final
do século XIX, para tentar explicar o entrave que se constituía para o tão sonhado
“progresso” da nação. (Araújo, 2014 :01)

Nesse ponto, podemos analisar na obra As Raças Humanas no Código Penal Brasileiro
de Nina Rodrigues, um contemporâneo do pós-abolição, como se encarava o código penal e
para quem era destinado.

O livre arbítrio penal em contradição com a punição dos crimes involuntários:
na sua maioria, são desta natureza os crimes das raças inferiores julgadas pelos
códigos dos povos civilizados. A responsabilidade completa das raças inferiores nos
códigos penais brasileiros. Jus que fazem á irresponsabilidade por insuficiência da
consciência do direito do dever. Tendência inata e involuntária a impulsividade por
insuficiência de desenvolvimento psíquico. (Rodrigues, 1938 :99)

Portanto, percebemos que os juristas compunham os grupos de interesse que imprimiam
o desejo de construção de uma nação civilizada à maneira europeia, onde os negros recémlibertos não encontravam espaço. O estabelecimento de uma norma repressora seria uma
alternativa em curto prazo para controlar o contingente de negros e libertos que chegavam as
cidades. Segundo Jhonata Goulart Serafim e Jeferson Luiz de Azeredo:

Podemos dizer que, a construção de um Brasil "moderno" e "civilizado",
implicava, principalmente, a eliminação do "peso" secular da herança Africana, ou
seja, as elites republicanas brasileiras almejavam apagar o grande elemento social da
herança africana, aqui deixada por vários séculos pela escravidão. (Goulart Serafim,
Azeredo, 2009: 07)

Ainda segundo Serafim e Azeredo:

O elemento negro não era apenas uma característica física pessoal, mas era sim
um agravante na caracterização do nível de delinquência do acusado ou acusada.
Portanto, a capoeira e os rituais religiosos africanos foram criminalizados pelo
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primeiro código penal da República, não tanto porque estes representavam risco à
sociedade, mas porque seus principais praticantes, os negros, eram vistos pela
sociedade como perigosos, vagabundos, desordeiros, como bem escreveu Fausto, “na
consciência coletiva, estão profundamente arraigados às associações entre o negro e o
ócio, a violência, a permissividade sexual” (Goulart Serafim, Azeredo, 2009: 08).

O aumento de negros nas ruas tornava-se uma preocupação da classe dominante com
relação aos libertos, como aponta Gilberto Maringoni. Os ex-escravos, além de serem
discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os indesejados dos novos
tempos, os deserdados da República. O aumento do número de desocupados, trabalhadores
temporários, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda também em aumento da
violência, que pode ser verificada pelo maior espaço dedicado ao tema nas páginas dos
jornais. (Maringoni, 2011)
O espiritismo, nesse momento, passa a ser associado aos cultos mediúnicos africanos, e
diante do cenário de criminalização da cultura negra, a doutrina de Kardec passa a ser coibida
e perseguida, processo que será colaborado por agentes religiosos e sem dúvida nenhuma pela
abordagem jornalística. Os jornais pesquisados da cidade de São José dos Campos
corroboram com essa questão
Neste contexto irão surgir os artigos do Código Penal de 1890 que criminalizam outros
aspectos da cultura negra, como o artigo 402, no qual a capoeira passa a ser mal vista.

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza
corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em carreiras, com armas ou
instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens,
ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal;
Pena de prisão celular de dois a seis meses. Senado Federal
Secretaria
de
Informação
Legislativa
(http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049 )

A criminalização da capoeira sem dúvida entrava no caráter de repressão aos negros. O
conceito de capoeira, para as elites de fins do último quarto do século XIX, foi muito bem
exemplificado pelo chefe de política do Rio de Janeiro em 1878, ao considerar esta uma
“doença moral que proliferava em nossa civilizada cidade” (De Sousa Reis, 2011:02).
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Figura 4 - Escravos jogam capoeira na cidade. Jean Baptiste Debret
http://www.almanaqueurupes.com.br/portal/textos/colunistas/o-que-foi-o-movimento-abolicionista/

Em consonância com o artigo que criminalizava a capoeira, temos também no Código
Penal de 1890 o artigo 157, que dentro da sociedade positivista cientificista republicana
resistirá à possibilidade da disseminação de curandeirismo, fetichismo e práticas populares
religiosas relacionadas à cultura de negros e ex-escravos. Juristas da República elaboraram
um código penal singular, por meio do qual buscavam coibir as práticas dos médiuns
“receitadores”, combatendo a homeopatia e principalmente o “espiritismo popular” ou “baixo
espiritismo”, em que as práticas europeias, originadas de Kardec, haviam se fundido com as
crenças de origem negra. (MACHADO, 1983: 176)

O artigo trazia:
Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de
talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar
cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a
credulidade publica:
Penas ? de prisão celular por um a seis meses e multa de 100$ a
500$000.
§ 1º Si por influencia, ou em consequência de qualquer destes meios,
resultar ao paciente privação, ou alteração temporária ou permanente, das
faculdades psíquicas:
Penas ? de prisão celular por um a seis anos e multa de 200$ a 500$000.
(Senado
Federal
Secretaria
de
Informação
Legislativa
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049)
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Por ser classificado como crime contra a tranquilidade pública, o espiritismo não se
inseria num crime contra a pessoa, mas em crime de consequências públicas, como
estelionatários e semelhantes. A FEB (Federação Espírita Brasileira) reagiu com muitas
publicações na imprensa, servindo-se principalmente da revista O Reformador, para solicitar a
revisão dos artigos que incriminavam o espiritismo, alegando que os autores do código
desconheciam a doutrina. Bezerra de Menezes, ex-deputado e espírita, elaborou uma
representação formalmente entregue ao governo em dezembro de 1890 pedindo a
reconsideração do artigo (Del Priore, 2010: 157).
De 1890 a 1900 cerca de 30 pessoas foram processadas com base neste artigo.
Entretanto, apesar do kardecismo sofrer alguma perseguição, a vulnerabilidade maior ficou
para as “casas de pretos”, locais onde se praticava o chamado“baixo espiritismo”. Estes
seriam os alvos principais do regime republicano que primava pela ordem e a implementação
de uma proposta de cunho eugênico, objetivando esconder um passado recente da história do
país. (Del Priore, 2010: 158).
Notamos que a criminalização da cultura negra, expressa nos artigos de repressão do
Código Penal de 1890, evidenciava como principais a capoeira e a religião. No quesito
religião, que mais nos interessa, o teor do Código Penal demonstra que o fato de o acusado ser
negro já funcionava como um agravante no grau de delito do acusado. Desta forma, muitos
foram criminalizados não porque representavam algum tipo de risco à sociedade, mas porque
eram encarados como vagabundos, desordeiros, vadios, etc.
Analisaremos no próximo capítulo a cidade de São José dos Campos, no Vale do
Paraíba Paulista, onde a perseguição ao negro no pós-abolição apresentou-se de forma clara e
constante, refletida na resistência ao espiritismo.
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4. ESPIRITISMO E PÓS-ABOLIÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
4.1 O contexto de São José dos Campos.

Diante do cenário político econômico de transição à República, com novos códigos
penais e novas formas de organização político-econômicas, as cidades fora do perímetro das
grandes metrópoles também incorporavam os novos moldes de sociedade que a República
trazia.
A cidade de São José dos Campos, localizada na região de Jacareí, Caçapava, Santa
Isabel, Jambeiro, Paraibuna e Taubaté, não se destacou entre as cidades valeparaibanas
produtoras de café, no fim do século XIX. Conquanto tenha apresentado um crescimento na
produção cafeeira entre 1850 e 1886.
Segundo Maria Aparecida Papali:

Provavelmente seja essa uma peculiaridade das lavouras de café de São José
dos Campos de finais do séc. XIX. Mesmo as maiores fazendas não deveriam ter as
dimensões que as grandes fazendas dos barões do café tiveram nos áureos tempos
da cafeicultura, no Vale do Paraíba Paulista. O número de escravos encontrados nos
Inventários e Testamentos das décadas de setenta e oitenta da cidade de São José
dos Campos é um indicativo dessa característica. A grande maioria dos lavradores
possuía, em média, de 10 a 15 trabalhadores escravos em suas fazendas. Alguns
poucos proprietários chegavam a contar com o trabalho de 30 escravos em suas
lavouras. Isso sem considerar que uma grande quantidade de Inventários, indicam a
existência de sítios com apenas 3 ou 5 trabalhadores escravos em suas lides, ou seja,
sitiantes e pequenos proprietários. (Papali, 1996: 215)

Fato é que apesar de pequena a população escrava chegando a representar apenas 9,2%
do total da população a cidade não ficou imune às tensões que surgiram com a República e a
abolição. Essa preocupação é evidente na imprensa da época. Segundo Papali, o jornal A
Vida, de 1888, evidência os conflitos que envolveram fazendeiros, escravos, comerciantes,
enfim, todos os personagens que compreendem o cenário de uma cidade que passava por
aquele momento de mudanças. (Papali, 2010 :123)
A cidade de economia pobre, que experimentara algum progresso por conta da cultura
do café e do algodão, dependia apenas da agricultura e sem grandes perspectivas de
crescimento entrou para o século XX com menos de 20 mil habitantes (Belculfiné, 2010: 41).
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Nesse período tem início a fama de que os ares da cidade eram ideais para o tratamento da
tuberculose. Não se sabe ao certo as justificativas que propiciaram a busca pela cidade, mas
vemos que nos primeiros anos do século XX, artigos médicos já apareciam na imprensa local,
falando sobre a qualidade do ar. (Bondesan apud.Belculfiné, 2010: 42)

Figura 5 - São José dos Campos no início do século XX. Fonte Pró-memória São José dos Campos
http://camarasjc21.hospedagemdesites.ws/promemoria_wp/2015/09/08/fotos-sao-jose-dos-campos/

A fama acerca dos “bons ares” para o tratamento da tuberculose se alastrou levando
paulatinamente para a cidade instalações de tratamento e um grande número de doentes que
buscavam longe dos centros urbanos a cura para a doença. Neste cenário a população aumenta
e também os meios de comunicação como os jornais, por exemplo, ponto de onde partiremos
para tratarmos do nosso próximo item.

4.2 A romanização e a imprensa.

A imprensa na cidade de São José dos Campos refletia sem dúvida os movimentos que
chagavam ao país em fins do século XIX e inicio do século XX. Sem dúvida isto fica claro no
periódico A Caridade, jornal católico que como o próprio nome sugere difundia a prática
assistencialista na cidade, atendendo, em particular os mais necessitados. Segundo Kelly
Garcia e Valéria Zanetti (2010) “A existência da atuação da igreja na proposta caritativa e
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criação de uma imprensa em solo joseense foi justificada devido à calamidade em que a
sociedade local se encontrava.” (Zanetti; Garcia, 2010:187). Calamidade devido ao grande
número de pessoas de diversos lugares que buscavam a cidade em busca de tratamento para a
tuberculose. No entanto, jornais católicos refletiam mais que a necessidade de prezar pelos
doentes da cidade.
As grandes mudanças que ocorreram na sociedade ocidental no século XIX, assinalada
principalmente pela secularização dos segmentos sociais, além da laicização do Estado e do
crescimento de outras doutrinas religiosas, concorreram para uma queda da influência
católica.
Por isso, no século XVIII, o Papa Pio IX havia iniciado um movimento de recuperação
de força dentro da sociedade, que ficou conhecido como ultramontanismo, ou romanização,
onde retomava o fio de uma tradição que havia sido interrompida pela onda liberal em que a
Europa vivia no século XIX.
O Papa recuperava a linha de pensamento de Gregório XVI e defendia o caráter
imutável da disciplina da Igreja, e defendia na encíclica Mirari Vos a relação entre Igreja e
Estado. Mais tarde a Syllabus traria de volta o dogma da infabilidade papal e a preponderância
da autoridade espiritual da Igreja sobre a sociedade civil. (Holanda, 1985:326)
No Brasil, em decorrência da romanização do catolicismo, a Igreja fortaleceu-se
institucionalmente, passando a adotar estratégias vinculadas à educação e a cultura, com a
incorporação de valores e metodologias modernas e cientificas, e junto com essa iniciativa
estava a pretensão de propagar a fé por meio da boa imprensa. (Garcia, Zanetti, 2010:
185/186)
Essa boa imprensa pode ser observada nos periódicos utilizados para embasar nossa
pesquisa. Entretanto, a relação da primeira República com a Igreja, passava pela necessidade
de se estabilizar ideologicamente. Nota-se isso em uma reclamação oficial de D. Antônio
Macedo Costa, arcebispo da Bahia e primaz do Brasil, onde o arcebispo afirmava que o
Estado não podia progredir sem a proteção da religião, realizando diversos protestos durante a
votação da Constituinte.
Assim, o movimento liderado por D. Macedo deu inicio a um processo de
construção institucional da organização eclesiástica no Brasil nas primeiras décadas
republicanas, para o que a vitoria obtida na Constituição aprovada em 24 de fevereiro
de 1891 foi fundamental. Os bens da Igreja foram poupados e as ordens e
congregações admitidas sem reservas. Alem disso, as autoridades eclesiásticas
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adaptaram-se aos novos limites políticos impostos pela Republica, chegando mesmo a
alargar sua esfera institucional no período de 1889 a 1930 (Hermann, 2006: 124).

Portanto, a República abriu espaço para a consolidação doutrinária católica, que
retomando velhos conceitos, buscava defender as prerrogativas do papa, funcionando como
uma reação da Igreja aos conceitos iluministas que vinham desde o século XVIII.
Nesse sentido, a “boa imprensa” foi utilizada como meio de propagação da Igreja, tendo
solo fértil no Brasil.

De acordo com Marcos Gonçalves, a historiografia redescobriu o papel da
imprensa confessional nas reflexões acerca do processo de construção institucional da
Igreja Católica no inicio da Republica no Brasil, e o desempenho que os meios de
propaganda tiveram para a visibilidade da Igreja no mundo social (Gonçalves 2006
apud Garcia, Zanetti, 2010: 184).

4.3 “É que mestre Satanás tinha a sua clientela entre negros boçais” Perseguição e
marginalização da religião no pós-abolição.

No ano seguinte de seu lançamento, A Caridade (1917), traz na página 03, uma matéria
intitulada O Espiritismo, no qual em um dos trechos do conteúdo expõe:

É que mestre Satanás tinha a sua clientela entre negros boçais nos tempos da
bruxaria e feitiços, e, como ia ficando desacreditado, abriu alguns consultórios nas
grandes cidades e aí, valendo-se dos seus médiuns ou comparsas, vai povoando de
loucos os hospícios e de desesperados o inferno. (A Caridade, 1917:03)

Figura 6 - Jornal A Caridade de 1917 com o trecho exposto acima. Acervo Arquivo Público Municipal de São
José dos Campos.
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Neste trecho do jornal fica evidente a relação preconceituosa que o articulista estabelece
entre espiritismo e religiões de origem africana, concebendo ambas como degradantes e
inferiores, relacionadas a magias e feitiços.
É possível encontrar neste mesmo periódico, em diversos momentos, muitos textos que
reprovavam não só o espiritismo, mas outras doutrinas como o protestantismo. Podemos
observar como o periódico aborda a questão espírita no início da República, fazendo oposição
às ideias de Kardec. Tal postura advém especificamente das duas correntes filosóficas que
abordamos nos capítulos anteriores e que tinham grande força no Brasil no pós- abolição e
República: o positivismo e a romanização.
Ao ser estipulado no artigo 157 do Código Penal de 1890 a proibição da prática do
espiritismo, e encontrando paralelo com o movimento de romanização pelo qual o país
também passava, o negro, os herdeiros da senzala em geral, que não se enquadravam no
projeto moderno que as elites intelectuais instituíram no país, deveria passar pela necessidade
da “civilização”, abandonando suas práticas religiosas, além de outros costumes.
Essa concepção de “progresso” não permitia a mentalidade mística, sincretizada com os
costumes dos ex-escravos e camadas populares. Tais extratos sociais passaram a ser
perseguidos em suas manifestações religiosas, costumes e festividades em geral.
No Brasil, o espiritismo teve grande expansão em dois locais específicos, Rio de Janeiro
e Bahia, que também concentravam o maior número de negros no país. As crenças religiosas
praticadas durante a escravidão haviam aberto caminho para a popularização da doutrina de
Kardec. Neste sentido, com o advento da República, com o avanço da ciência e do ideal da
modernidade, era preciso separar o Brasil das crendices e do misticismo. O positivismo, que
até então andara com os espíritas na Europa, no Brasil buscava separar-se deles.
Esse espiritismo popular, que invocava de preferência espíritos de caboclos e
de ex-escravos, que também fluidificava a água, mas receitava mezinhas e ervas, ao
lado dos tabletes homeopáticos, é que incomodava a classe que ascendera ao poder
com a República. Classe que desejava aparentar um Brasil embranquecido, asséptico e
comteano, esses positivistas pareciam desconfiar de tudo o que tivesse uma origem
popular brasileira. O que emanasse da Europa e aqui se mantivesse incontaminado,
não os incomodava. (MACHADO, 1983:175)

Maria Cristina Cortez Wissenbach, nos mostra como se davam as mutações das
doutrinas no Brasil, quando em contato com as camadas populares:
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A diversidade sempre foi característica das manifestações culturais e religiosas
brasileiras. Roger Batisde, com um olhar acostumado à longevidade e às permanências
do folclore europeu, admirava-se da extrema fluidez que aqui encontrava: por vezes,
expressões similares com léxicos regionais distintos ou, ao contrário, uma mesma
denominação que encobria realidades diferenciadas; mutabilidade e plasticidade ao
longo do tempo – nascidas nas estratégias de conversão, logo adquiriam vida própria,
transmudando-se em expressões originais. Sem dúvida, tais manifestações continham
a fluidez e a pluralidade da sociedade da qual eram expressão. (Wissenbach, 1998:
90/91)

A incorporação de espíritos de negros e índios, tão comuns na Umbanda, já ocorria
espontaneamente nos rituais da macumba desde meados do século XVIII. Longe de ser um
culto organizado, a macumba era um agregado de elementos da cabula bantu, do Candomblé
jeje-nagô, das tradições indígenas e do Catolicismo popular, sem o suporte de uma doutrina
capaz de integrar os diversos pedaços que lhe davam forma. (De Oliveira, 2007: 177)
São José dos campos retratava o que ocorria em todos os grandes centros urbanos. A
exemplo da “boa imprensa”, temos no Rio de Janeiro em 1880 no jornal O Apóstolo, também
católico, uma verdadeira campanha contra a cartomancia, que naquele momento, passau a ser
relacionada ao espiritismo. Em outro jornal estranhava-se que se perseguisse mais as
cartomantes que os espíritas, uma vez que este último multiplicava o número de loucos na
sociedade. (Del Priore, 2014:110)
No trecho do jornal, A Caridade, percebemos a preocupação do periódico joseense ao
publicar “vai enchendo de loucos os hospícios...”, Mary Del Priore aponta em outro momento
essa relação entre loucura e espiritismo na primeira República.

Raimundo Nina Rodrigues, famoso médico baiano, com base na observação dos
candomblés, discutiu em seu O animismo fetichista os feitiços, entre os quais incluía
as práticas de cura africanas. Estas seriam condenadas, pois era preciso proteger a
saúde das populações: todo e qualquer saber médico estaria acima de concepções
mágicas. E, se o doente acabasse curado, era por processos totalmente ignorados pelo
feiticeiro. Daí a importância de defender o exercício da medicina exclusivamente por
diplomados. Mas perseguição às “práticas primitivas”? De nada adiantaria, ele
argumentava. Pois estavam profundamente enraizadas no “sentimento religioso” e no
cotidiano das pessoas. Não seria a polícia que conseguiria extraí-las de lá. Mais. Nina
Rodrigues acreditava que o “sonambulismo provocado” durante a possessão do santo
levava à histeria ou a um “erro patológico” na psicologia dos indivíduos, aproximando
práticas kardecistas dos problemas decorrentes da “alienação mental”. (Del Priore,
2014:139)

Notamos neste ponto que além do discurso da alienação mental, Mary Del Priore
também se refere ao exercício da medicina, que como curandeirismo era mal vista pela
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sociedade e principalmente pelo alopatas. Portanto, esses tratamentos homeopáticos passaram
a ser encarados como medicina ilegal, ganhando também um artigo no Código Penal. Ao lado
do artigo que criminalizava a prática espírita o artigo 158 trazia:

Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo
para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substancia de
qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício do
denominado curandeiro:
Penas ? de prisão celular por um a seis mês e multa de 100$ a 500$000.
Parágrafo único. Si o emprego de qualquer substancia resultar á pessoa
privação, ou alteração temporária ou permanente de suas faculdades físicas ou
funções fisiológicas, deformidade, ou inabilitação do exercício de órgão ou
aparelho orgânico, ou, em suma, alguma enfermidade:
Penas ? de prisão celular por um a seis anos e multa de 200$ a 500$000.
Si resultar a morte:
Pena ? de prisão celular por seis a vinte e quatro anos.
(http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049)

Ainda segundo Mary Del Priore, esse espiritismo popular incorporou a prática dos
curandeiros (negros). Essa primeira fase do espiritismo teve uma preocupação em curar os
doentes, para caminhar mais tarde para tratamentos de ordem religiosa, ligada à moral e aos
costumes. (Del Priore, 2014:171)
Diversos motivos surgiam para a perseguição espírita, levando em seu bojo a repressão
à cultura negra, marginalizada no novo regime. A simples prática do espiritismo não
constituía crime, o código não se referia ao espiritismo como religião ou culto público, o que
se proibia era seu aspecto mágico. Com este artigo os legisladores autorizavam a polícia a
perseguir tendas e centros de cultos afro-brasileiros. Neste primeiro momento não existiam
nomes que diferenciassem os cultos dos brancos e dos negros, chamava-se espiritismo as
religiões espiritualistas, o que diferenciava era o caráter de classe, sendo que não existia
perseguição aos cultos frequentados por pessoas de mais alta classe social. (MACHADO
1983:178)
Os cultos negros passaram a ser chamados de “baixo espiritismo”, termo identificado
pela primeira vez por Luís Edmundo, cronista do Rio de Janeiro no século XIX. Tal expressão
é utilizada pelos próprios espíritas que faziam a distinção entre “baixo espiritismo e
espiritismo de terreiro” e o kardecismo, branco e de classe média (Del Priore, 2010: 144).
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Tal terminologia também passou a ser muito utilizada por magistrados e pela polícia da
primeira República. Segundo Emerson Giumbelli: “É ela que serve para designar, na quase
totalidade das vezes, a natureza e/ou a finalidade dos objetos, os quais adquirem significado
quando reinseridos em contextos rituais identificados como ‘sessões de macumba’ ou de
‘candomblé’”. (GIUMBELLI, 2003:11)
Interessante analisarmos o papel da religião dentro da questão da perseguição à cultura
negra no pós-abolição, e até mesmo antes, durante o período da escravidão. Mary Del Priore
traz um interpretação a respeito do papel espiritual daquele momento.
Um renomado historiador baiano demonstrou que “papais”, nome que se dava
ao “principal da ordem de sortilégios e feitiços”, atuavam não só como lideranças
religiosas, mas também como chefes de juntas que buscavam alforriar seus
semelhantes. As práticas rituais serviram, a pretos africanos e nacionais, para
combater as violências de seus senhores e de seu cotidiano. A religião foi, sim, um
instrumento de resistência escrava. Até mesmo porque não faltou clientela branca nos
grandes terreiros de candomblé, macumba e umbanda, onde a relação de submissão do
preto passava a ser de dominação; de escravo passava a senhor. Ele mandava,
conjurava espíritos e resolvia a vida dos outros. Apenas o “pai de santo” se conectava
com o mundo invisível, habitado por entidades espirituais responsáveis pela vida. Seus
rituais viabilizavam essa interação. Ali, os brancos obedeciam e se curvavam. (Del
Priore, 2010: 148)

O “baixo espiritismo”, assim como qualquer manifestação da cultura afro,encontrou
barreiras a serem superadas em meio a República positivista. O novo regime que buscava a
inovação via nas manifestações de ex-escravos um desafio a ser vencido.
Neste ínterim, diversas casas espíritas foram fechadas e perseguidas. Emerson
Giumbelli nos traz um exemplo do ano de 1929 na cidade do Rio de Janeiro, analisando um
processo em cujo auto de flagrante os policiais alegam que o acusado de praticar o “falso
espiritismo” estava na verdade praticando o “espiritismo sob rito africano”, diferente de
sessões onde só se manifestavam “espíritos brancos” (GIUMBELLI, 2003: 12). Podemos
notar neste aspecto, que os critérios que delimitavam o crime não indicavam os motivos
religiosos em si, mas por quem eram praticados. Como veremos no próximo item,
perceberemos que acusações formais realizadas nas delegacias de policia também ocorreram
em São José dos Campos.
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4.4 Perseguição e denúncias: caso do Centro Espírita Divino Mestre

São José dos Campos possuía no início do século XX alguns grupos espíritas atuando
na cidade. Por meio dos periódicos estudados constatamos que no ano de 1926 pelo menos
duas casas espíritas estavam em funcionamento no município.
Com o Código Penal republicano oficializando a criminalização das práticas espíritas,
podemos perceber no periódico O Correio Joseense um exemplo de denúncias feitas a casas
de estudos espíritas, como no trecho a seguir, de 29 de janeiro de 1925, onde a redação do
jornal pede providências da polícia em relação a uma casa espírita situada na Rua Humaytá:
A despeito das providências tomadas pela polícia, continua em franco trabalho,
um centro espírita, instalado em um prédio da rua do Humaytá, atraindo ali pessoas
ignorantes do grande perigo que a pratica dessa seita acarreta.Isto não pode continuar
e como medida de Higiene moral, é preciso um acrio corretivo, mandando a digna
autoridade policial fechar este antro perigoso.” (Correio Joseense, 29 de Janeiro de
1925)

Como observamos no trecho transcrito, pede-se atitudes da polícia, tendo como base o
artigo 157 do Código Penal de 1890, ainda em vigência naquele momento para impedir o
funcionamento da casa e este não foi o único caso na cidade.
O documento que nos propomos a analisar a seguir trata-se de uma ata do Centro
Espírita Divino Mestre de 03 de setembro de 1939, na qual se apresenta uma denúncia
realizada à delegacia de polícia da cidade sob a acusação de macumba, como no trecho a
seguir:
A seguir o senhor presidente expôs em linhas gerais que os sócios suspensos por
tempo indeterminado na seção de diretoria do dia 04 de agosto, procuraram por todos
os meios desmoralizar o Centro, tendo chegado ao ponto de apresentarem uma queixa
à delegacia de polícia de São José dos Campos, acusando os dirigentes do Centro pela
prática da Macumba, exercício ilegal da medicina, agencia de colocações e explorando
comissão em medicamentos com a farmácia Nossa Senhora Aparecida. Não quis
continuar em detalhes visto a queixa ter motivado um inquérito policial, agora na (...);
tendo o resultado do mesmo sido completamente ao contrário do que esperavam os
delatores, tanto assim que na queixa apresentada assinaram doze pessoas, que adiante
nomeamos, das quais quatro retiraram o que disseram em presença da autoridade
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policial. São as seguintes pessoas que assinaram a queixa: Luiz Braggio e sua mulher,
Maria José Gonçalves, Braz Nunes, Aristóteles Cirilo, José Maria da Silva, Luiz
Braggio acima citado, Priciliana Barboza, Serqueira Assis Campos, Arthur
Scartegagne, Thereza Scartegagne. (Página 17 livro de ata do Centro Espírita Divino
Mestre, 04/09/39)

Figura 7 - Centro Espírita Divino Mestre 2015. Acervo Particular.

A acusação registrada precede uma reunião documentada em ata, do dia 05 de agosto de
1939, ocasião em que dois sócios do grupo espírita foram retirados do quadro de participantes
por comportamento inadequado em umas das atividades internas. O assinante da queixa, José
Maria da Silva, foi um dos afastados.
Nesse trecho podemos perceber a problemática em questão, a primeira palavra utilizada
para referir-se a denúncia foi “macumba”, que pelo Código Penal de 1890, ainda vigente,
tornava o centro um infrator das leis brasileiras.
O centro espírita Divino Mestre não chegou a ser fechado, mas na mesma ata
encontramos mais a frente o seguinte desfecho:

A diretoria tomou também conhecimento de um pedido de demissão do
associado Aristóteles Cirilo e considerando que esse associado, apesar de ter assinado
a queixa citada, tomou por ocasião de seu depoimento uma atitude digna, desdizendo
as inverdades ali expostas, resolveu não lhe conceder a demissão; oficiando-lhe esta
resolução e dando uma licença por prazo indeterminado. (Página 18, livro de ata do
Centro Espírita Divino Mestre, 04/09/39)

Após essa ocorrência não encontramos mais adiante nenhuma referencia ao caso,
também não explicitando se houve de fato alguma interferência policial na casa. De qualquer
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modo, o documento em análise vem ilustrar a problemática levantada no inicio de nossa
pesquisa, demonstrando que até a mudança do código penal em dezembro de 1940 o artigo
157 foi evocado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo da análise religiosa espiritualista no pós-abolição da nossa região reflete um
contexto ocorrido em nível nacional. As diversas correntes filosóficas que chegaram ao Brasil
no século XIX, movimentos cujas propostas fundamentavam-se nas ideias de progresso, na
razão e na ciência, encontraram um momento de turbulências sociais. A tentativa de
modernização do país, que nascia como uma República positivista, pautada em concepções
científicas, rejeitava crendices e costumes populares. Essa República, que buscava também
um país embranquecido, desvinculado de suas raízes escravocratas, encontrou no código
penal de 1890 uma possibilidade legal para criminalizar costumes e religiosidades populares e
afrodescendentes. É nesse contexto que o espiritismo kardecista sofrerá acusações e
perseguições em todo país.

A inserção da doutrina espírita no imaginário social brasileiro, encontrou receptividade
nas relações com as crenças de origem africanas, crenças ritualísticas, com fortes
componentes místicos, causando embates com a República recém proclamada, a qual, baseada
no positivismo de Comte, com suas ideias de ciência e progresso, não concordava com as
crenças populares.
Nesse momento a primeira República conviveu também com o processo de
romanização da Igreja católica, bastante forte no período de vigência dos recortes que nos
dispomos a analisar.
Por meio da pesquisa realizada em jornais da cidade de São José dos Campos do inicio
do século XX, podemos compreender que mesmo tratando-se de uma cidade pequena e
interiorana muitos dos diálogos contidos em seus periódicos indicavam características do
momento pelo qual o Brasil passava.
A relação do que foi chamado de “baixo espiritismo” com a religiosidade das camadas
suprimidas da sociedade, impôs ao discurso das elites um caráter altamente preconceituoso e
excludente, como de forma geral tudo que fosse relativo às práticas dos herdeiros das
senzalas, vítimas mais uma vez de preconceito e discriminação.
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Anexo I
Atas do Centro Espírita Divino Mestre
Páginas 16, 17 e 18 de 03 de setembro de 1939.
Acervo Centro Espírita Divino Mestre.
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Anexo II
Jornal A Caridade Páginas 02, 03 e 04. Ano de 1917
Acervo Pró-memória São José dos Campos
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Anexo III
Jornal O Correio Joseense
Sem página, 29 de Janeiro de 1925 e 26 de agosto de 1926.
Acervo pró-memória São José dos Campos.
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