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“Cada momento do nosso passado guardado na lembrança
é um pedaço na história íntima de cada um.”( Lajedinho)



RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a
inserção do Espiritismo no cenário religioso de Feira de Santana (1930-1960). Para isso
realizamos uma análise do contexto religioso de Feira de Santana, desenvolvendo uma
caracterização da cidade nas primeiras décadas do século XX, contemplando assim uma
abordagem que tem como objetivo mapear o cenário feirense, o qual propiciou a inserção do
Espiritismo na cidade. Contemplamos assim, uma abordagem que tem como objetivo
principal identificar as estratégias utilizadas pelos espíritas para se inserir na sociedade
hegemonicamente católica que se apresentava Feira de Santana na época. Também buscamos
identificar quais grupos sociais são responsáveis pela prática e difusão do Espiritismo em
Feira de Santana, e, sobretudo, identificar e analisar os embates entre a Igreja Católica e
Espiritismo.

Palavras-chave: Religião;Espiritismo;Feira de Santana.



ABSTRACT

This study aims to present the results of a survey on the insertion of Spiritualism in the
religious landscape of Feira de Santana ( 1930-1960 ) . For this we performed an analysis of
the religious context of Feira de Santana, developing a characterization of the city in the first
decades of the twentieth century, as well contemplating an approach that aims to map
Feirense scenario, which led to the insertion of Spiritualism in the city. We contemplate thus
an approach that aims to identify the strategies used by Spiritualists to enter the hegemonic
Catholic society that had Feira de Santana at the time. We also seek to identify which social
groups are responsible for the practice and dissemination of Spiritualism in Feira de Santana,
and, above all, to identify and analyze the conflicts between the Catholic Church and
spiritualism

Keywords : Religion , Spiritualism , Feira de Santana .
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INTRODUÇÃO

Como o próprio título anuncia, Trajetória do Espiritismo em Feira de

Santana: inserção, estratégias e conflitos (1930-1960), o presente trabalho pretende

compreender o processo de inserção do Espiritismo na cidade de Feira de Santana,

levando em consideração o fato da Igreja Católica ser majoritária nesta sociedade no

período analisado, 1930 a 1960. Este fato pode ser observado a partir do próprio mito de

origem da cidade, o qual tem como destaque a capela erguida à Nossa Senhora

Sant’Anna na fazenda Sant’Anna dos Olhos D’água pertencente ao casal católico

Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão. Anos depois, este local se tornaria a

cidade de Feira de Santana, assim batizada em homenagem à santa católica. Esta

narrativa referente ao surgimento de Feira demonstra também uma memória que se

buscou construir, memória esta ligada ao catolicismo.1

Desta forma, a questão principal que norteou esta pesquisa visou identificar as

estratégias utilizadas pelo Espiritismo para se instalar no cenário religioso feirense nas

décadas de 1930 a 1960.

Dentre as metodologias utilizadas neste estudo, lançamos mão também de

análise documental, dentre as quais a leitura e a análise do Jornal Folha do Norte2 –

seções que demarcaram o aparecimento de reportagens ou passagens do mesmo que

retrataram a inserção do Espiritismo nos meios de comunicação circulantes em Feira de

Santana e também sobre o embate entre Espiritismo e Catolicismo. Para isso foi

analisado artigos de representantes espíritas e também da Igreja Católica.

Nesse sentido, recorreu-se também ao Código Penal Republicano de 1890 para

uma abordagem sobre o seu impacto na criminalização do Espiritismo, e ao Código

Penal Brasileiro de 1940, que entrou em vigor em 1942, para verificar a existência (ou

não) de uma possível mudança de abordagem referente ao Espiritismo. Ainda relativo à

criminalização do Espiritismo ou de suas práticas, como por exemplo, a medicina

homeopática ou as ações de cura, foram analisados dois Processos3 o primeiro referente

ao crime de Curandeirismo e/ou Charlatanismo4 em Feira de Santana inferido à senhora

1 Esta é uma versão historiográfica sobre a fundação de Feira de Santana.
2 O acervo deste jornal referente ao período analisado encontra-se no Museu Casa do Sertão localizado na
Universidade Estadual de Feira de Santana.
3 Este documento encontra-se disponível para pesquisa nos arquivos do UEFS Centro de Documentação e
Pesquisa (CEDOC) na UEFS.
4 Processo Crime: Habeas Corpus Preventivo. Nº de documento: 1832- CEDOC
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Iraildes Ferreira, e o segundo refere-se a uma queixa de curandeirismo5 inferido ao

senhor José Coelho. Isso nos possibilitou compreender o turbulento processo de

inserção e consolidação na cidade, servindo de aparato para o desenvolvimento do tema

desta pesquisa.

A leitura e análise da obra do memorialista Antonio do Lajedinho6, Feira da

década de 307, possibilitou perceber aspectos relacionados aos hábitos e costumes dos

feirenses no período analisado, e as relações religiosas na cidade. Desta forma, também,

o Código de Posturas (1937) deu suporte na análise do cotidiano e aspectos culturais dos

feirenses8. Embora, não discutam diretamente sobre o Espiritismo, um dos objetos desta

pesquisa, essas fontes nos possibilitaram uma aproximação para a resposta de uma das

problemáticas levantadas nesse estudo, na qual questionávamos qual o contexto social e

cultural da população feirense no momento da difusão do Espiritismo na cidade.

Referentes ao Espiritismo em Feira de Santana lançamos mão de fontes como o

Estatuto9, Registro Civil de Pessoa Jurídica10, memórias e entrevistas11 que deram

suporte á narrativa da história do Centro Espírita Jesus de Nazaré (CEJN), um dos

pioneiros na cidade que demonstra a ascensão e disseminação da doutrina espírita na

sociedade feirense. Uma fonte estatística do IBGE, Recenseamento Geral do Brasil de

194012, foi analisada visando principalmente perceber a hegemonia católica, mas

também um certo crescimento do Espiritismo no Brasil.

A variedade de fontes apresentadas neste estudo é o diferencial desta pesquisa,

estas foram muito importantes ao passo que serviram para auxiliar as discussões e

também para fundamentá-las.

O Espiritismo em Feira de Santana é, portanto, o objeto desta pesquisa, o que

justifica o recorte geográfico é que há poucos trabalhos sobre o Espiritismo feirense,

5 Processo Crime: Queixa/ curandeirismo.  Nº do Documento: 1963- CEDOC
6 Antônio Moreira Ferreira, mais conhecido como Antonio do Lajedinho é um feirense contemporâneo
ao momento de efervescentes mudanças que se construía em Feira de Santana nas décadas de 1930 e
1940. Atou como advogado é poeta, escritor e jornalista e dedica duas de suas obras para narrar
acontecimentos(memórias/crônicas) de feira de Santana.
7 LAJEDINHO, Antonio do. A Feira na década de 30 (memórias). Feira de Santana, 2004.
8 Este documento está disponível no Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. PREFEITURA
MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Código de Posturas do Município. Decreto-Lei Nº. 01 de 29
de dezembro de 1937.
9 Estatuto do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Feira de Santana, 1955.
10 Registro Civil de pessoas Jurídicas. Feira de Santana. 1960.
11 Entrevista com Dona Teresinha bastos (professora aposentada), concedida a autora em 26 de outubro de
2015 e entrevista com Dona Dejazet de Almeida Vasconcelos (professora aposentada), concedida a autora
em 26 de outubro de 2015.
12 IBGE. Recenseamento Geral do Brasil de 1940.  Rio de Janeiro, 1950.
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alguns destes são trabalhos de conclusão de curso tais como o realizado em 2009 por

José Fernando Souza Araújo, “Os espíritos chegam a Feira”: formação do Espiritismo

em Feira de Santana; em 2010 por Elane Ribeiro dos Santos, Espíritas e batistas em

Feira de Santana (1940-1980)13; em 2012 por Chablik de Oliveira Morgado, O

Espiritismo no Jornal Folha do Norte (Feira de Santana, 1940-1962). Com isso, temos

em vista traçar uma análise dos possíveis motivos que podem ter influenciado a

disseminação da doutrina espírita na cidade, tal como a localização da mesma, que

facilitava as trocas comerciais e culturais por estar situada em uma área de transição

com o alto sertão14.

A escolha do recorte temporal leva em consideração o contexto feirense da

década de 1930, período no qual foi introduzido o Espiritismo na cidade. Em 1936, foi

criado o primeiro Centro Espírita de Feira de Santana, este marco demonstra certa

ascensão desta religião na cidade; já em 1950, tem-se a fundação da Sociedade de

Estudos Espíritas Feirenses; logo no período seguinte ocorreu uma disseminação de

centros Espíritas em Feira de Santana, por isso os anos finais da década de 1950 e inicio

da década de 1960 foi o período demarcado para a análise de artigos do jornal Folha do

Norte.

Referencial Teórico

Esta pesquisa lança mão do referencial teórico da História Cultural partir dos

conceitos de representações de Roger Chartier15 e de campo religioso e poder simbólico

de Bourdieu16 que direcionam esta pesquisa ao passo que são aplicados visando

compreender os interesses e conflitos religiosos entre a religião predominante entre os

feirenses e a inclusão de uma nova doutrina religiosa. Nesta perspectiva, pensamos os

campos no geral como passíveis de conflitos, e o campo religioso como representativo

das lutas por hegemonia religiosa e/ou institucional.

Na busca de justificar e dar visibilidade a suas praticas, recém introduzidas em

Feira de Santana na década de 1930, os grupos espíritas utilizaram de estratégias de

13 SANTOS, Elane Ribeiro dos. Espíritas e batistas em Feira de Santana (1940-1980). Trabalho de
Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana, 2010.
14 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares,
imagens e praticas do cotidiano (1950-1960). 2008. Tese (Doutorado em História)- Universidade Federal
de Pernambuco, Recife.
15 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1990.
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representação em beneficio dos interesses de legitimação e expansão, visando “impor-

se” em meio à supremacia católica na cidade. Desta forma, cabe salientar que o conceito

de representação apresentado por Roger Chartier está intimamente ligado às relações

simbólicas, apropriações, interpretação e apreensão do real, que, neste sentido, são

analisadas, e tentam se legitimar, no campo da concorrência e competição que aspira ao

poder e dominação, desta forma constrói-se a articulação entre os conceitos de

representação, poder simbólico e campo religioso ao passo que ambos caracterizam as

disputas no âmbito religioso que serão apresentadas e analisadas ao longo dessa

pesquisa.

Desta forma, a oposição e disputa entre Espiritismo e Catolicismo em solo

feirense também possibilitou a difusão e o reconhecimento das doutrinas espíritas.

Assim, faz-se importante compreender as estratégias utilizadas por estes grupos para se

validar em seus territórios de disputa e também perceber a importância da representação

que se constrói, na medida em que essa serve para “compreender os mecanismos pelos

quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção de mundo social, os valores que

são os seus, e o seu domínio”17. Muitas religiões buscam convencer e aproximar os

indivíduos à sua crença, para isso muitas são as estratégias utilizadas, seja ela a

filantropia, a evangelização ou a militância, que traduzem um campo de batalha que

visam o proselitismo e conquista de espaço na disputa dentro do campo religioso.

Em sua obra, Roger Chartier faz uma abordagem referente à prática do

historiador e sobre reflexões historiográficas frente à mudança na concepção

historiográfica proposta pelos Annales, e também desenvolve uma discussão referente à

análise e interpretação das fontes, portanto com a emergência da História Cultural, passa

a ser significante a representação que se faz do real, visando uma análise da realidade

social na qual a religião também se faz presente. Com isso, a História Cultural abriu um

leque de possibilidades de objetos de estudos para a História, como, por exemplo,

pesquisas voltadas para a “crença e comportamentos de grupos religiosos, (...) os

rituais... etc”18. Neste sentido a representação constitui também um jogo de poder, pois

simboliza as aspirações dos grupos sociais que as forjam, com isso descarta-se a

neutralidade nas interpretações e discursos desses grupos sociais. A partir da leitura

feita por Chartier no tocante às representações, compreende-se os conflitos/embates

16 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
17 CHARTIER, Roger.Op. Cit. p.18
18 Ibidem. p.17.
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entre espíritas e católicos visíveis nas bibliografias e fontes analisadas, principalmente

nas abordagens dos periódicos; esses embates personificam uma luta por representação

e por domínio, busca por hegemonia no campo religioso brasileiro e particularmente em

Feira de Santana, constrói assim um confronto. As discussões historiográficas

juntamente com outras disciplinas, áreas do conhecimento e/ou campos do saber, que

foram ganhando espaço a partir da emergência da Nova História possibilitou que

juntamente com o conceito de representação de dimensão da história cultural,

pudéssemos lançar mão do conceito de campo e poder simbólico empregado pelo

sociólogo Pierre Bourdieu.

O poder simbólico é apresentado por Bourdieu como um poder invisível que

depende de uma teia de relações para a sua manutenção e disseminação, agindo desta

forma como um instrumento para a construção da ideologia dominante, sendo portando

considerado pelo autor como um mecanismo de dominação. O simbolismo é

característica também das religiões na busca para consolidar-se em determinado espaço

de disputa de poder, que em nossa narrativa de estudo é representado pelo campo

religioso feirense. Referente às disputas no campo religioso enfatiza Boudieu: “a

compreensão de suas práticas e discursos encontra-se referida às lutas dos grupos de

agentes cujos interesses materiais e simbólicos tornam o campo religioso um terreno de

operações para as lutas entre diferentes empresas de bens de salvação.”19 Assim, tais

disputas não estão de forma alguma desassociadas de um intencionalidade de seus

agente na consolidação de sua dominação perante terceiros, ou seja, esse “confronto”

representa também a manifestação dos interesses dos grupos não indiferente à sua

apresentação da realidade visando convencer através de seu discurso que sua ideologia

pode se tornar hegemônica ou seja, visam  um “monopólio de autoridade”.

A abordagem é voltada para o contexto local da cidade de Feira de Santana,

mas parte de uma discussão que visa compreender os diálogos e posicionamentos de

uma doutrina religiosa difundida em todo o País, e busca analisar esse “cenário” de

transformações ideológicas e sociais, tal como a disseminação do Espiritismo nessa

sociedade.

O presente texto esta estruturado em três capítulos: O primeiro capítulo,

“‘Terra Formosa e Bendita’: Religião, Cultura e Sociedade em Feira de Santana nas

primeiras décadas do século XX”, tem a finalidade de discutir sobre o cenário feirense,

19 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas.  São Paulo: Pespectiva, 2007. p.13(XIII)
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que proporcionou a introdução do Espiritismo na cidade, enfatizando o campo religioso.

Esta discussão é amparada em artigos, dissertações e obras diversas sobre o assunto e

também com importantes fontes que nos permitem compreender o período, como, por

exemplo, textos de memorialistas – A Feira da década de 30 de autoria de Antônio do

Lajedinho – e o Código de Posturas. Este capítulo da aparato ao objetivo de caracterizar

o contexto social e cultural da população feirense no momento de propagação do

Espiritismo na cidade, nas décadas de 1930 a 1960. Esta abordagem de certa forma

possibilita a caracterização do cenário encontrado pelo grupo difusor da religião dando

suporte à seguinte problemática: qual o contexto social e cultural da população feirense

no momento da expansão do Espiritismo na cidade? Neste capítulo também é

apresentado o campo religioso feirense marcado por uma diversidade religiosa que

apresentava grupos de segmento católico, espírita, protestante, de religiões

afrobrasileiras entre outros. Neste mapeamento é apresentado as discussões e discursos

de memorialistas como já citado Antonio do Lajedinho, Eurico Alves Boaventura e

Aloísio Resende e no que se refere ao Espiritismo é introduzido as fontes sobre o Centro

Espírita Jesus de Nazaré.

No segundo capítulo, intitulado “Ao estranho tu sempre dominas”:

Caracterizando o Espiritismo: França-Brasil-Bahia-Feira de Santana, desenvolvemos

uma discussão e análise da própria “trajetória” do Espiritismo, desde sua codificação no

século XIX na França, pelo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, pseudônimo de

Allan Kardec, sua chegada ao Brasil até o contexto de Feira de Santana analisando

principalmente as estratégias utilizadas por este segmento religioso para se fixar e

legitimar-se no contexto nacional. Para isso lanço mão de bibliografia (artigos,

dissertações, etc.) e fontes, como, reedições das obras de Kardec e artigos do jornal

Folha do Norte.

No terceiro capítulo, “Do futuro tu és a esperança”: Criminalização do

Espiritismo e conflito religioso, traçamos uma discussão sobre a criminalização do

Espiritismo fazendo uma comparação entre as fontes: o Código Penal de 1890

analisando as mudanças e permanências em relação às práticas espíritas, com a

liberdade de culto apresentadas no Código Penal de 1940, com base na análise de dois

Processos Crimes. Com isso, apresentamos também um dos conflitos religiosos que

marcaram a trajetória do Espiritismo no Brasil refletindo também em Feira de Santana:

a oposição com a Igreja Católica. Esta discussão é embasada no Jornal Folha do Norte,

analisando as divergências e embates entre Espiritismo e Catolicismo.
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Estudos sobre aspectos da religiosidade, neste caso específico, o Espiritismo

em Feira de Santana, contribuem em diversos aspectos para a sociedade, tanto a

analisada quanto quaisquer outras, pois servem como base para pesquisas de cunho

religioso, social, cultural, dos hábitos e costumes da população feirense do século XX,

além de questões referentes à moral e aos valores da época. Com isso, analisar a

possível influência de doutrinas espíritas nessa sociedade pode dar suporte ao

entendimento de práticas ainda vigentes, como a filantropia.



CAPÍTULO 1 - “Terra Formosa e Bendita”20: Religião, Cultura
e Sociedade em Feira de Santana nas primeiras décadas do
século XX

Feira de Santana, cidade apelidada de “Princesa do Sertão” pelo ilustre baiano

Ruy Barbosa,21 em 1917, é o cenário para a presente discussão e análise, que tem como

objeto o Espiritismo. Visando uma análise do campo religioso de Feira de Santana na

década de 1930, construiremos uma caracterização da cidade nas primeiras décadas do

século XX, analisando seus aspectos religiosos, contemplando assim uma abordagem

que tem como objetivo “mapear” o contexto feirense, o qual propiciou a inserção do

Espiritismo na cidade.

Para tal finalidade, lançaremos mão, a princípio, de uma importante fonte

memorialística referente ao período, A Feira na Década de 30, de Antonio do

Lajedinho22 que fornece o embasamento necessário, preciso a esta pesquisa referente a

cidade de Feira de Santana.

Em suas memórias, Lajedinho descreve importantes aspectos da economia

feirense na década de 1930, que, segundo ele, sempre esteve dependente do comércio.

Assim, a possibilidade de emprego, de novos empreendimentos e as trocas comerciais,

favorecidas pela localização da cidade, são alguns dos aspectos que atraíam pessoas

para Feira de Santana. O comércio, também, desenvolveu um importante papel na

construção e consolidação da identidade da sociedade feirense. Sobre esse último

aspecto, Ana Maria Carvalho dos Santos Oliveira, em sua tese, Feira de Santana em

tempos de modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano (1950-1960) 23,

explica que:

[...] a identidade da sociedade feirense era, naquele momento,
reconhecida pelo que melhor a definia: o comércio, fosse ele moderno,
com seus “autocaminhões carregados”, a riscar as estradas, ou aquele

20 ERISMANN Georgina. Hino de Feira de Santana. Interprete: Georgina Erismann.
21 O apelido de Princesa do Sertão foi atribuído a cidade de Feira de Santana por Ruy Barbosa devido a
sua importância como uma das principais cidades do interir baiano, segundo o mesmo. Esta informação
encontra-se disponível on-line no site De Olha na Cidade:
http://www.deolhonacidade.net/noticias.php?secao=51&id=11988 acesso: em agosto de 2015.
22 LAJEDINHO, Antonio do. A Feira na década de 30 (memórias). Feira de Santana, 2004.
23 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares,
imagens e praticas do cotidiano (1950-1960).  2008. Tese (Doutorado em História)- Universidade Federal
de Pernambuco, Recife.
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que, como nos primórdios do Arraial de Santana dos Olhos D’Água,
fazia vir as boiadas do alto sertão.24

Notemos na citação acima traços do momento de transformação no qual

encontrava-se Feira de Santana, marcado pela dualidade na construção de uma

sociedade que objetivava apresentar-se moderna. Eronize Lima Souza, no texto, “Minha

terra é menino”: memórias da Princesa do Sertão na poética de Eurico Alves

Boaventura25 descreve e caracteriza a “cidade princesa” nas primeiras décadas do

século XX. Nesta descrição podemos perceber, em Feira de Santana, o momento de

efervescentes transformações no seu contexto social, político e estético, de acordo com

Souza:

Os anos 30 (século XX) são lembrados em Feira de Santana como a
época em que a cidade despontou como terra da prosperidade, do
espetáculo, do progresso e da modernidade, alcançou posição de
prestígio no cenário regional e atraiu brasileiros de diversas
procedências. O espaço urbano feirense era constituído de símbolos
que poderiam ser identificados com o progresso que vinha sendo
experimentado pela cidade: ruas movimentadas, automóveis, novos
estabelecimentos comerciais, aberturas de pequenas fábricas, pensões,
hotéis, clubes e entidades recreativas, escolas, cinemas, serviços de
correios e telégrafos, luz elétrica, emissora de rádio, implementação
de projetos de melhoramentos do perímetro urbano, construção e
manutenção de edifícios públicos, incremento da indústria e expansão
dos volumes dos serviços comerciais decorrentes da abertura de várias
rodovias.26

Nota-se que o município neste período era caracterizado por uma sociedade

fortemente voltada para a busca de mudanças, visando principalmente a inserção em um

processo de transformações, sobretudo urbanas, pautada na influência exercida pelas

mudanças que estavam ocorrendo nas capitais e em grandes cidades. O discurso de

progresso e civilidade defendido pelas elites governantes pairava em Feira de Santana

nas primeiras décadas do século XX, e as muitas transformações nesta sociedade

visavam inserir a cidade num contexto de modernidade e urbanização, projeto este que

muitas vezes se distanciava dos interesses da massa populacional, pois era difundido e

defendido principalmente ao passo que abarcava os interesses e aspirações elitistas.

Contudo, a Princesa do Sertão destacava-se em seu caráter contraditório, entre uma

cidade de características urbanas e ao mesmo tempo fortemente rural, Feira de Santana

24 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op. Cit. p. 17.
25 SOUZA, Eronize Lima. “Minha terra é menino”: memórias da Princesa do Sertão na poética de Eurico
Alves Boaventura. Revista Metáfora Educacional (ISSN 1809-2705) – versão on-line, n. 6., jun./2009 .
26 Ibidem, p.44
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era caracterizada por Aline Aguiar Santos como: “uma cidade que estava na

encruzilhada do rural e do urbano”. 27

Sobre a representação simbólica de Feira Santana como uma cidade Princesa

que buscava se desvincular aos poucos da imagem rural representada pela figura do

vaqueiro sinaliza Santos: “As elites locais estabeleceram como ideal os aspectos do

progresso e da civilidade, ancorados na representação da cidade como a ‘Princesa do

Sertão’. Deste modo, não poderia ser representada com elementos ou símbolos de

incivilidade e atraso, características que eram atribuídos pela imprensa ao modo de vida

rural”. 28

A imprensa desempenhou um papel significativo na difusão e propagação da

ideia de modernidade em Feira de Santana, a representação acerca do ideal de cidade

civilizada pensado para a “Princesa do Sertão” e sua “nova” identidade social, ganhava

espaço no Jornal Folha do Norte, a esse respeito ressalta Ana Maria Oliveira:

Enquanto órgão de imprensa portador de um discurso de progresso, o
JFN se esmerava na elaboração das queixas contrárias às práticas
sociais que soavam como desordem e colocavam em risco a idéia de
uma cidade grande e ordeira. 29

Aldo José Maraes da Silva30 em sua dissertação sinaliza para a identidade da

sociedade feirense que estava no período intimamente ligada ao comércio e à idéia de

modernização e civilidade. A construção e representação desta identidade feirense foi se

construindo, modificando e resignificando com a passagem do tempo, desde a

identidade associada ao vaqueiro até a mais recente que remonta a uma cidade moderna

e industrializada. A este respeito Ana Maria Oliveira apresenta uma abordagem

significativa:

Situada no interior do Nordeste brasileiro, construída sob
“raízes/imagens sertanejas”, a cidade de Feira de Santana vivenciara a
experiência da modernidade e a construção de sua identidade sob
diversas formas. Do final do século XIX às primeiras décadas do
século XX, as elites feirenses construíram estratégias para estabelecer
identidades associadas ao clima saudável, ao comércio e aos códigos
de civilidade. Nas últimas décadas do século XX, [...] buscou-se
consolidar uma vocação industrial. Esta conferiria à cidade uma outra

27SANTOS, Aline Aguiar. DIVERSÕES E CIVILIDADE NA “PRINCESA DO SERTÃO” (1919-1946)-
Feira de Santana. 2012. Dissertação (Mestrado em História)-Universidade Estadual de Feira de Santana,
Feira de Santana. p.20
28SANTOS, Aline Aguiar. Op. Cit. p. 25
29 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op. Cit. p. 168
30 SILVA, Aldo José Morais. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana: Elementos para o
estudo da construção de identidade social no interior da Bahia (1833 –1927). Dissertação de Mestrado em
Historia. Universidade Federal da Bahia, 2000.
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identidade, a de cidade grande, modernizada, tecnologicamente
avançada.31

Uma cidade que queria se consolidar moderna precisava desconstruir hábitos

cotidianos que eram considerados “atrasados” e incivilizados, e é neste sentido que

desenvolve-se em Feira de Santana o Código de Posturas,32 datado de 1937, em

substituição ao Código Municipal de 1893, com objetivo de inserir a cidade em um

processo de transformações urbanas inspiradas em um modelo europeu. Nele é

apresentado questões referentes à estética e projetos de estruturação para a cidade,

como, por exemplo, na construção de ruas, avenidas, praças e de casas. Apresentava,

também, uma normatização do cotidiano da cidade, das atividades desenvolvidas nos

espaços públicos, além de normas de conduta que não seriam aceitas na zona urbana, e

suas respectivas punições aos transgressores. Este código era mais aplicado no centro

urbano de Feira de Santana. De acordo com Welber Oliveira,

[...]o Código de Posturas de 1937 passou a disciplinar a utilização dos
espaços públicos, nos quais foi “vedado conduzir animais bravos,
boiadas, tropas, manadas de porcos etc., pelas ruas da cidade”33, pois
essas práticas eram rurais e o que se pretendia foi justamente
desruralizar o município feirense. Da mesma forma, com a intenção de
preparar as ruas para que a emergente elite urbana pudesse trafegar
sem esbarrar em elementos culturais bem como sujeitos que não mais
condiziam ao status de modernidade pretendido para a cidade, foi
estabelecido pelo mesmo Código que estava determinado penalidade
judicial aos sujeitos que ofendessem “à moral e aos bons costumes”34

e também que “todo indivíduo, de qualquer sexo ou idade, que fôr
encontrado sem ocupação ou em estado de vagabundagem, será
mandado à presença da autoridade policial competente, para que esta
providencie da forma da lei”. 35

Nota-se que este projeto beneficiava apenas uma minoria da população, as

elites, ao passo que excluía das transformações urbanas sujeitos que muitas vezes

dependiam dela para o trabalho. Dentre outras coisas, buscava-se assim construir uma

cidade desconstruindo sua identidade que esteve por muito tempo associada a estas

atividades tradicionalmente rurais. Sobre esse anseio do moderno e consequentemente

tentativa de romper com o considerado “antigo”, sinaliza Ana Maria Oliveira,

31 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op. Cit. p.18.
32 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Código de Posturas do Município. Decreto –
Lei Nº. 01 de 29 de dezembro de 1937.
33 Código de Posturas. Folha do Norte. Feira de Santana. 05 de fevereiro de 1938. p. 3.
34 Código de Postura. Folha do Norte. Feira de Santana. NUM. 1497. 19 de fevereiro de 1938. p. 3.
35 OLIVEIRA, Welber Santos de. Chegou a Modernidade! Vamos des-ruralizar e desafricanizar a
Feira... Feira de Santana, 2010. (Trabalho de conclusão de curso). p. 35.



18

No geral, o moderno é implantado em meio à negação e destruição de
certezas assentadas sobre a tradição. A recusa em manter espaços,
práticas e costumes antigos se justifica pelas expectativas
desencadeadas pelo progresso em suas diversas expressões. A
possibilidade de convivência entre o antigo e o novo, a tradição e o
emergente é apontada como remota.36

A elite feirense exercia uma importante participação na construção e

propagação dos discursos modernizantes para a cidade, desta forma também notava-se

que era exercida na cidade uma grande influência do prisma modernizante europeu,

bastante difundido nas grandes metrópoles brasileiras, visando o desenvolvimento e o

progresso que eram sinônimos de modernização:

Esses ideais não tardaram em alcançar Feira de Santana, pois os filhos
de famílias da elite da cidade que foram para a capital baiana em
busca do ensino superior, tiveram contato com os projetos urbanísticos
e, a partir da experiência ideológica republicana, trouxeram para o
município feirense o desejo em adequá-lo a essa idéia europeizada de
urbe, fazendo ecoar essa perspectiva moderna nos círculos elitizados
da cidade.37

A modernização é neste sentido a palavra chave para compreendermos a

introdução do Espiritismo, objeto deste estudo, em Feira de Santana. Desde seu

“surgimento”, a doutrina espírita esteve intimamente ligada ao cenário de modernização

na Europa, alguns aspectos essenciais deste processo de transformações advindas da

urbanização europeia como um todo, mas principalmente da França, tiveram como

plano de fundo mudanças nos hábitos da população, principalmente da burguesia. Essas

mudanças estavam também intimamente ligadas ao papel desempenhado pelos

intelectuais na circulação e divulgação do conhecimento e idéias, no meio em que eles

estavam inseridos, ambientes para a movimentação de informações e também para a

sociabilidade e afloramento de novas doutrinas. E é neste meio que emerge o

Espiritismo, a este respeito enfatiza Fernandes:

A grande contribuição da modernização para o surgimento do
espiritismo se deu por meio das especificidades do processo de
urbanização européia [...], sendo esse processo que, por sua vez,
permitiu o desenvolvimento da “nova” classe de intelectuais, que ao

36 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op. Cit. p. 25.
37 OLIVEIRA, Welber Santos de. Op. Cit. p. 28.
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se movimentarem nos meios circulantes das idéias, foram os
responsáveis pelo desenvolvimento do espiritismo.38

A modernização no Brasil, e consequentemente em Feira de Santana, teve

como referência a Europa, desta forma os intelectuais desempenharam também

fundamental importância na divulgação e propaganda da doutrina. É notável também a

influencia estrangeira nos hábitos da “elite” feirense, meio o qual o Espiritismo foi a

principio introduzido.

1. Mapeamento do Campo religioso de Feira de Santana

1.1 Catolicismo

Com o advento da República, a sociedade brasileira encontrava-se em um

cenário de constantes mudanças, que perpassavam o âmbito econômico, cultural,

político e religioso. Este último apresentava a Liberdade de Culto como um marco para

a nova sociedade que buscava consolidar. Porém, o que podemos observar é que a Igreja

Católica exerceu uma grande influência na sociedade brasileira desde o Império quando

o Catolicismo era considerado como religião oficial do País,

A Constituição Imperial de 1824 reconhecia o direito de culto dos
grupos acatólicos, mas ressaltava o caráter de religião oficial do
Império Brasileiro conferido ao catolicismo e mantinha as mesmas
restrições do artigo XII do tratado entre Portugal e Inglaterra em
1810.39

Esse “direito de culto” era certamente bastante limitado e a Igreja Católica

exercia forte oposição a qualquer manifestação religiosa divergente ao catolicismo. A

influência “estrangeira” no Brasil era algo que desempenhava um papel importante para

a economia brasileira, mas também constituía significativa participação na ampliação da

diversidade cultural e religiosa no País, indo contra as instituições que limitavam essa

variação religiosa e/ou de culto.  As limitações impostas pela Constituição do Império

demonstram que a Igreja Católica ratificava seu papel de dominante e amparada na

legislação,

38 FERNANDES, Paulo César C.. As origens do Espiritismo no Brasil: Razão, Cultura e Resistência no
inicio de uma experiência(1850-1914). Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasilia-DF. 2008 p.16
39TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O INSTITUTO BÍBLICO BATISTA DO NORDESTE E A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE BATISTA EM FEIRA DE SANTANA (1960-1990). Salvador,
2009. (Dissertação de Mestrado) p.34.
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Art. 5º A religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a
religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com
seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem
forma alguma exterior de templo.40

Neste sentido, o Espiritismo, os cultos afro-brasileiros e o Protestantismo,

encontraram algumas resistências para consolidar-se no cenário brasileiro. Com a

proclamação da República, a Igreja Católica tinha como aliado o código Penal

Republicano de 1890, que também legitimava a perseguição aos curandeiros e/ou

homeopatas, e servia como forma de criminalização das práticas Espíritas:

Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de
talismans e cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor,
inculcar cura de molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar
e subjugar a credulidade publica:

Penas – de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a
500$000.

§ 1º Si por influencia, ou em consequencia de qualquer destes meios,
resultar ao paciente privação, ou alteração temporaria ou permanente,
das faculdades psychicas:

Penas – de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ a
500$000.

§ 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercicio da profissão
por tempo igual ao da condemnação, incorrerá o medico que
directamente praticar qualquer dos actos acima referidos, ou assumir a
responsabilidade delles.41

A hegemonia católica foi característica marcante no contexto religioso dessa

sociedade no período estudado (1930 a 1960). Feira de Santana não era de modo algum

uma exceção, pelo contrário, o seu cenário era marcado por um referencial religioso

fundamentalmente católico, apresentado no mito de origem que faz referencia a capela

construída a Nossa Senhora Santana,

De acordo com Clóvis Oliveira, o mito de fundação da cidade a partir
desta capela é uma versão historiográfica que tem por objetivo “
silenciar a participação de outros grupos sociais na estruturação da
cidade”. No que tange ao aspecto religioso, tal silenciamento se faz a
partir de grupos religiosos que ameaçam a hegemonia católica na
cidade.42

40 NOGUEIRA, Octaciano. Constituições Brasileiras: 1824. – v.1 – Brasília: Ministério da Ciência e
Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001.
41 Codigo Penal dos Estados Unidos do Brazil. Decreto n. 847 – de 11 de outubro de 1890. Disponível
em: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=50260
42MORGADO, Chablik de Oliveira. O espiritismo no jornal folha do norte (Feira de Santana, 1940-
1962). Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana, 2012.
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Sobre esse aspecto da supremacia do catolicismo em Feira, o memorialista

Lajedinho nos fornece uma breve reflexão, “[...] nas décadas anteriores a 1930 o

sentimento de religiosidade era bem mais forte. [...] só existia igrejas católicas

apostólicas romanas em Feira de Santana. [...] Quase todos os feirenses eram católicos

professantes”43. Além do memorialista Lajedinho, Eurico Alves Boaventura apresenta

uma ponderação sobre o período de efervescentes transformações urbanas reflexo do

projeto de modernização que tentava-se implementar em Feira de Santana na época,

para alem das mudanças físicas e estruturais  na cidade,  foi apresentado também por

este memorialista uma discussão referente ao contexto religioso de Feira de Santana, em

suas memórias estão implícitos resquícios da ideologia católica defendida pelo escritor,

a este respeito Elizete da Silva nos fornece uma importante reflexão,

O lugar sociocultural do poeta Boaventura era de um fidalgo católico,
nacionalista, sertanista, melhor dizendo. Um profundo conhecedor da
Bíblia, pródigo em metáforas e figuras cristãs na sua escrita. Para o
poeta feirense, o catolicismo era uma espécie de religião cívica,
forjadora da nacionalidade e da civilidade brasileira. As outras
manifestações religiosas existentes no cenário religioso local foram
silenciadas, ou por considerá-las estrangeiras ou dignas de pouco
crédito para constar na sua elegia à terra natal.44

A visão de Lajedinho e Boaventura demonstram possivelmente o sentimento da

época partindo do lugar comum de católicos, porém nota-se que há nesta abordagem

certo silenciamento em relação às outras formas de manifestações religiosas que

existiam na cidade no período descrito, tal abordagem diverge com as novas pesquisas

referentes ao campo religioso feirense, principalmente as desenvolvidas por Elizete

Silva45 e também sinalizadas em estudos realizados por Zózimo Trabuco46.

Elizete da Silva nos permite ter uma visão mais geral sobre os grupos

religiosos presentes em Feira de Santana no período de 1930 a 1995. Em sua percepção,

“a diversidade religiosa na sociedade feirense provocou assimilações, conflitos e lutas

por espaços, ao mesmo tempo em que oferecia à população residente ou migrante

espaços de sociabilidade e de ressignificações dos fenômenos sagrados em comunidades

candomblecistas, espíritas, protestantes e católicas”. No cenário religioso feirense havia

43 LAJEDINHO, Antonio do. Op. Cit. p. 78.
44 SILVA, Elizete da. O CAMPO RELIGIOSO FEIRENSE: NOTÍCIAS REFLEXÕES
PRELIMINARES. Sitientibus, Feira de Santana, n. 41, p.27-46, jul./dez. 2009.p.136
45 Ibidem.
46 TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. Op. Cit.
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também outros grupos religiosos, que eram consideradas no período pelos grupos

concorrentes, como “seitas religiosas”, como é o caso dos Testemunhas de Jeová, sobre

estes ainda há uma lacuna nas pesquisas historiográficas em Feira de Santana. Notamos

com isso, que mesmo com hegemonia católica entre os feirenses, havia diferentes

religiões construindo seus espaços na cidade, essa “disputa” para consolidar-se e por

supremacia no campo religioso não estava isenta de conflitos, como veremos mais

adiante. Assim, a Igreja Católica se deparava com um cenário de embates com grupos

que estavam em ascendência,

A leitura das mudanças do campo religioso [...] passou a ser feita a
partir da centralidade da Igreja Católica na sociedade. Era a Igreja
Católica quem estava “perdendo” fiéis, eram os “seus” fiéis que
estavam sendo arrebatados pelas “seitas”, como foram chamados de
forma indistinta os cultos afro-brasileiros, evangélicos, espíritas e
outros grupos religiosos.47

A ocupação dos espaços presentes na cidade constituía também de certa forma

uma estratégia para professar, conquistar e reforçar a religião entre os adeptos, e neste

quesito a preeminência católica também se fazia presente, a este respeito sinaliza Elizete

da Silva,

a Igreja Católica estava presente nas diversas atividades da sociedade
feirense, a exemplo de benefícios educacionais, hospitalares e
assistenciais promovidos pela Santa Casa de Misericórdia, Orfanato
Nossa Senhora de Lourdes e o Montepio dos Artistas. 48

A supremacia católica visivelmente fazia-se ao passo que esta estava inserida

em diversas ocasiões da vida do feirense, desta forma para consolidar-se neste espaço os

outros grupos religiosos que dividiam o campo religioso de Feira de Santana tinha que

lidar ainda com a influência dos discursos da Igreja nessa sociedade, discurso esse que

muitas vezes era carregado de preconceito e intolerância, sobretudo contra as religiões

de matrizes africanas.

1.2 Religiões de Matizes Africanas: Candomblé

47TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. Op. Cit. p. 91.
48 SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira: evangélicos e progressistas em
Feira de Santana. Feira de Santana: UEFS editora, 2010.
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Dentre as religiões afro-brasileiras o Candomblé, mais presente no cenário

baiano, sofria com o preconceito racial e social. Professado principalmente no meio

popular, em sua maioria negros e pobres, essa religião foi marginalizada pala sociedade,

pois, eram contrarias às noções de civilidade impostas pelas elites que buscava

implantar na cidade um projeto de urbanização, a este respeito Elizete da Silva

desenvolve uma importante análise de uma notícia do periódico de Salvador, Diário de

Noticias, datado de 1904,

Num subúrbio de Feira de Santana trata-se de mais uma bárbara
manifestação de fetichismo, tão enraizada no espírito de certas
camadas do nosso povo, que na cegueira da credulidade entrega-se às
mãos de ignorantes e especuladores feiticeiros no distrito de Almas,
morte de trez infelizes, clientes dos curandeiros e bruxos em
exercícios até em cidade que se presam de civilizadas. 49

O texto do apresenta de forma extremamente preconceituosa a religiosidade

popular praticada em Feira de Santana, apresentando-a de forma pejorativa marcada por

discriminação também de cunho social, tais práticas eram marginalizadas e oprimidas

na cidade, principalmente pelo discurso elitista da época.

Desta forma, as religiões populares tais como o candomblé eram sinalizadas

como contraposições do modelo de civilização que se buscava construir em Feira de

Santana. O etnocentrismo e a resistência às práticas dos Candomblés principalmente

disseminado pela Igreja Católica, segundo Gabriela Nascimento Silva: “dentro do

espaço feirense o catolicismo tinha o controle ideológico, sendo essa uma das causas da

recusa do Candomblé dentro dessa sociedade.”50

Embora no inicio do século XX o candomblé não fosse sinalizado como crime

pelo Código Penal vigente, suas práticas eram geralmente associadas a crimes contra a

saúde pública e desta forma eram cabíveis de penalidades. As práticas mágicas e a cura

fizeram com que de forma descontextualizada o candomblé fosse associado ao

curandeirismo e à feitiçaria e desta forma criminalizado em Feira de Santana. Desta

forma, a associação do candomblé com o curandeirismo por serem estes partes da

religiosidade popular feirense, serviu como discurso que sustentou as perseguições e as

retaliações policias ás religiões de matrizes africanas. A este respeito enfatiza Josivaldo

Pires Oliveira:

49 Documento presente in SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira:
evangélicos e progressistas em Feira de Santana. Feira de Santana: UEFS editora, 2010.
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Há, então, um elemento importante a ser considerado no tocante à
característica das práticas de repressão policial aos adeptos do culto
afro-brasileiro em Feira de Santana, [...]: as prisões não eram
realizadas unicamente por bater candomblé, mas principalmente por
exercerem os saberes mágicos afro-brasileiros identificados como
“feitiçaria”, “magia negra” e “curandeirismo”. O candomblé era
apenas um elemento agravante.51

Com isso, os discursos policiais sobre as manifestações da religiosidade

popular não se faziam de forma isolada, mas ganhavam força ao passo que tinham como

aliado e defensores a tradição católica, característica marcante da sociedade feirense no

período, sobretudo advindos da elite urbana.

O memorialista Lajedinho destina em sua obra um capitulo para discutir sobre

os Candomblés em Feira de Santana. Cabe ressaltar que no período analisado (década

de 1930) o Candomblé ainda não era reconhecido como religião, era considerada magia.

Sobre o tratamento dessa religião de matriz africana como seita no século XX, discorre

Vagner Gonçalves da Silva afirmando que muitos estudiosos de influência evolucionista

defendiam que, “‘religião’ opunha-se à “magia”, da mesma forma que as “igrejas”

(instituições organizadas de religião) opunham-se às “seitas” (dissidências não

institucionalizadas ou organizadas de culto) ”52

Lajedinho aborda a ocupação dos espaços e da perseguição aos Candomblés,

no capitulo citado. Também podemos notar que a recusa a esta religião não era somente

uma questão religiosa e de preconceito, mas também perpassava por uma questão

econômica:

[...] Os estudiosos do assunto acham que a questão era religiosa, mas
eu acho que era financeira. Segundo o Padre Amílcar, falando sob as
festas de N.S Santana de 1938 “as festas profanas tiram do povo o
dinheiro que seria esmola para a Igreja.” Mas, o nosso objetivo é
contar um pouco do sofrimento daquela gente que batia seu tambor
em homenagem às suas divindades [...] Normalmente os terreiros
ficavam longe do centro da cidade, quase sempre em roças onde os
vizinhos eram colegas ou admiradores. Mas, de vez em quando, um
católico corria ao Delegado e no dia seguinte a polícia ia lá e trazia o
Pai de Santo e as Filhas, todos com mesas cheias de imagens, nas

50 SILVA, Gabriela Nasimento. È proibido bater tambor: Candomblé em Feira de Santana (1891 -1940).
Disponível em: < http://www2.uefs.br/semic/upload/2011/2011XV-085GAB831-220.pdf> p.4
51 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. NA BUSCA DA CURANDEIRA: RELAÇÕES DE PODER E
REPRESSÃO AO CANDOMBLÉ NO INTERIOR BAIANO. Veredas da História, [online]. Ano V,
Edição 2, 2012, p. 55-63, ISSN 1982-4238. Acesso em: 24 de outubro de 2015. p. 59.
52 DA SILVA, Vagner Gonçalves. Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira. São Paulo,
Selo Negro: 2005.
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cabeças, atabaque, enfim tudo que encontrassem. E desfilavam por
quase todas as ruas com a molecada vaiando.53

Para alem dos eventos citados por Lajedinho em suas memórias, o poeta negro

Aloísio Resende (1900-1941) desempenhou um papel importante para o estudo

referente aos Candomblés em Feira de Santana principalmente por ter conquistado

espaço no Jornal Folha do Norte e por seus poemas de temas referente às práticas das

religiões de matrizes africanas, tendo com exemplo do poema a seguir:

CANDOMBE
Do acetilênio à luz, no vasto pagodô,
Ágil arisca, em revolutas, dança.
Fuzila o seu olhar, que um brilho estranho lança,
E a roda canta o congo, em preces a Xangô.
Vistosa se lhe enfuna a ampla saia de chita
Nos quebros da coréia. E o seu balangandã
De Zazi e de Omolu, de Oxossi e de Nanan,
De uma deusa nagô deu-lhe forma esquisita.
[...]
Rouco e surdo a roncar, rudo, roufenho e fundo,
Raucíssono tabaque o burgo acorda e abala.
Dá-nos toda a impressão de uma velha senzala,
Esta cena infernal de coisas do outro mundo.
[...]
Rápido e barulhento ca-xi-xi chocalha,
E louca se desmancha e toda se requebra,
Em honras de Xangô, cujo culto celebra,
Certa de seu poder imenso que não falha54

O poema traz desde o seu titulo menção ao candomblé, referências a

religiosidade faz-se em todos os seus versos compostos, sobretudo por uma exaltação a

tradição, a ancestralidade e a etnia afro-brasileira. Seus poemas, assim como as

memórias de Antonio do Lajedinho e as crônicas de Eurico Alves Boaventura compõe o

acervo de fontes que demonstram através das memórias lembranças de Feira de Santana

nas primeiras décadas do século XX, esse período marcado por transformações sociais

que reflete diretamente na diversidade religiosa que estava se construindo na cidade.

É importante perceber na análise desses autores memorialistas, tanto as

referentes a Resende, Boaventura, Lajedinho, o lugar de fala de cada um desses sujeitos,

na qual de forma alguma a religião é desassociada do social e também de seus discursos,

o primeiro em defesa da religiosidade afro e os dois últimos quando católicos,

53 LAJEDINHO, Antonio do. Op. Cit. p. 95
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expressam falas de marginalização e silenciamento que faz referência não somente

quanto as questões religiosas, mas também étnica e social contra as religiosidades

populares professadas em Feira de Santana, a exemplo do candomblé e curandeirismo.

Esse fato pode ser constatado em análise do texto seguinte, no qual de acordo com

Boaventura:

Ponto alto no calendário da festa de Santana, da festa da padroeira da
nossa cidade, tão ansiosamente aguardada o ano inteiro, na parte dos
folguedos de rua, do povo, era a lavagem da Igreja, quinta-feira, três
dias antes da efeméride maior. Na quinta-feira da semana da festa,
realizava-se a lavagem da Igreja. Tipo de ex-voto sui generis. Função
inteiramente de caráter popular, mas sem nenhum vislumbre de
feiticismo. Nada de coisa de nagô.55

Nota-se que há uma tentativa neste sentido de desassociar as funções

denominadas populares das práticas do candomblé consideradas por Boaventura e

outros defensores desse discurso, como feiticismo ou práticas mágicas. Desta forma-

“coisa de nagô” pode ser interpretada como uma menção às práticas das religiões de

matrizes africanas, assim, há certamente uma visão marcada pelo preconceito quanto as

crenças religiosas dos “nagôs” e também de caráter étnico.

Há muitas lacunas nos estudos referentes às religiões de matrizes africanas em

Feira de Santana, poucas pesquisas historiográficas referentes a esta religião que ainda

atualmente sofre com o preconceito principalmente advindo de segmentos religiosos.

1.3 Protestantismo.

O campo religioso Feirense não é homogêneo, mas sim se apresenta

constituído de uma diversidade de práticas e grupos religiosos. Porém, as pesquisas

historiográficas referentes às religiões em Feira de Santana faz-se a passos curtos, há

uma carência nas discussões acadêmicas sobre algumas religiões, esse exemplo abarca

também o protestantismo cujas principais pesquisas são realizadas pelo Centro de

Pesquisa em Religiões (CPR) da UEFS.

O protestantismo se inseriu e conquistou adeptos na cidade “princesa” na

década de 30, de acordo com Elizete da Silva,

54 RESENDE, Aloísio. In: SANTOS, Denilson Lima. Tem negro nas letras do Jornal de Feira de Santana:
Aloísio Resende e a poética da ancestralidade
55 BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem: memórias de Feira de Santana. Feira
de Santana: UEFS, 2006.p.19
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Em 1935, chegou a Feira de Santana o casal Isobel C. Gillanders e
Roderick Gillanders, missionários da Sociedade Bíblica Britânica e
Estrangeira. Após dois anos de intenso trabalho proselitista, em 1937,
organizou-se a Igreja Evangélica Unida de Feira de Santana, a
primeira denominação protestante a fixar-se na cidade. [...] os
primeiros anos foram muito difíceis: perseguições e intolerância por
parte do clero católico, que ameaçava até os fiéis que alugassem casas
para os “crentes fazerem o seu culto”. [...], porém, gradativamente o
grupo cresceu e ganhou visibilidade.56

O protestantismo também constitui-se como um segmento religioso plural ao

passo que é constituído por diversificadas denominações religiosas, a exemplo dos

Batistas, Presbiterianos, Congregacionais,  Assembleianos e a Igreja Universal do Reino

de Deus57. Já em sua gênese o protestantismo feirense apresentou uma variação ao passo

que em 1937 emergiu na cidade a pioneira Igreja Evangélica Unida característica por

seu caráter plural, que se construiu no cenário de hegemonia católica fazendo frente e

oposição a esta que fazia parte do poder simbólico e imaginário coletivo da população

feirense. Em 1947 foi fundada a Primeira Igreja Batista de Feira de Santana ambas as

Igrejas tinham no proselitismo uma de suas características comuns.

As diferentes denominações religiosas presentes no protestantismo são reflexos

também da pluralidade de seus agentes, composição social e política.  No que se refere

aos grupos sociais responsáveis pela inserção e difusão do protestantismo em Feira de

Santana é necessário levar em consideração também essas diferenças. Sobre os

Pentecostais afirma Jorge Luiz Nery Santana, “Os pentecostais em Feira de Santana

assim como em outros lugares, na sua maioria são das classes baixas”58. Além da

composição social dos sujeitos representados por esta denominação Jorge Santana

desenvolve uma importante análise referente à composição étnica da denominação

Batista, sinalizando para questões referentes ao preconceito social e racial sofrido por

este grupo na disputa para consolidar-se em Feira de Santana.

Embora pertencentes ao Cristianismo, Catolicismo e Protestantismo traçaram

caminhos distintos sendo que o protestantismo desde sua gênese na Reforma Protestante

tinha uma mensagem divergente à católica, ao passo que:

56 SILVA, Elizete da. Op. Cit.
57 Ibidem, p.38.
58 SANTANA, Jorge Luiz Nery. PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES ÉTNICAS NAS
NARRATIVAS RELIGIOSAS DOS BATISTAS EM FEIRA DE SANTANA (1947- 1988). 2010. Dissertação
(Mestrado em História)- UEFS, Feira de Santana. p.85.
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É uma pregação de caráter conservador com um forte apêlo moral
contrastando com o elevado número de pessoas que afirmavam-se
como católicos, mas que não comungavam com a Igreja, tampouco
esforçavam-se por viverem os ensinos pregados pela Igreja Católica
Romana.
A doutrina protestante difundida em Feira de Santana estava
inextrincavelmente marcada pelas influências pietistas, puritanas e
fundamentalistas, não permitindo transgredir a orientação bíblica.
Esse biblicismo e radicalismo confessional não admitem dúvidas ou
erros, daí a dificuldade em ouvir o outro e de considerar como cristãos
genuínos outros grupos religiosos a exemplo do Catolicismo.59

A citação acima demonstra principalmente as diferenças entre essas religiões

evidenciadas no cenário feirense, marcado pela forte tradição católica, mas também a

oposição estratégica demarcada pelos protestantes em sua proposta de evangelização.

A visível hegemonia católica, é um fator importante a ser considerado, muitas

vezes estava agindo contra a expansão protestante na cidade, eles também não eram

“bem vistos” por uma parcela da elite feirense. Como sinaliza Elizete da Silva, “a

receptividade da mensagem protestante nessa cidade tão católica teve alguns percalços,

especialmente entre a elite culta, que desqualificava o protestantismo como uma

religiosidade de pessoas incultas.”60. Porém, não podemos afirmar a passividade

protestante diante das perseguições e retaliações católicas, os discursos deste segmento

religioso tendem a salientar as divergência entre essas duas religiões cristãs, sobre esses

discursos sinaliza Danilo Uzêda da Cruz e Tarcísio Farias Guimarães,

É uma mensagem anti-católica, na medida em que nega a condição de
Cristãos aos católicos, sendo estes alvos claros do trabalho de
evangelização e de conversão de novos adeptos à fé evangélica,
confirmada publicamente com o batismo por imersão ou “rebatismo”
após profissão pública da sua fé, desconsiderando a
biblicidade/validade do batismo ministrado por um oficiante
católico.61

Desta forma, na representação coletiva construída sobre o protestantismo,

visava convencer e trazer para si novos fiéis. A mensagem “anti-católica” apresenta na

citação acima cedeu espaço para acirrar os conflitos entre essas religiões e

consequentemente tornou-se reflexo para o contexto de intolerância religiosa.

59 CRUZ,  Danilo Uzêda da ; GUIMARÃES, Tarcísio Farias . O Protestantismo Histórico no Sertão
Baiano. Anais III SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES. (sem paginação)
60 SILVA, Elizete da. Op. Cit. p. 44.
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Zózimo Trabuco apresenta uma análise sobre a inserção do protestantismo em

Feira de Santana e com isso desenvolve também uma abordagem referente ao campo

religioso feirense. O autor ratifica o período de 1930-1945 como referencial para a

inserção do Protestantismo e também do Espiritismo na cidade, além de demarcar um

período o qual intensificou-se a perseguição às religiões de matrizes africanas na

“Cidade Princesa” e manifestações populares durante a Festa de Nossa Senhora

Santana62.  Espiritismo e Protestantismo convergiam em alguns aspectos,

principalmente no que tange às perseguições sofridas por ambos os grupos pela Igreja

Católica.

1.4 Espiritismo

Foi no contexto feirense de diversidade religiosa que se estabeleceu o

Espiritismo, religião de origem européia, a qual discutiremos mais profundamente no

capítulo seguinte. Ele conquistou espaço entre a parcela intelectual e das classes médias

e altas da população brasileira, há nesse sentido uma permanecia no que se refere aos

grupos sociais ao qual o Espiritismo em França e também no Brasil está inserido,

construindo assim uma identidade espírita cuja base é formada pela elite e, portanto,

tende a expressar as aspirações da mesma.  O líder espírita Sr. Clóvis Nunes enfatiza

que “o Espiritismo é uma doutrina universal, com conteúdo filosófico que necessita de

um grau de instrução e capacidade de absorção nem sempre encontradas nos segmentos

de baixa renda, no geral analfabetos”63. Desta forma, embora o Espiritismo em sua

trajetória tenha buscado difundir-se entre a massa populacional, faz-se uma clara

distinção hierquizada entre os grupos sociais os quais se fez presente, na construção de

uma identidade espírita Kardecista que tende a diferenciar-se de um Espiritismo mais

popular praticado, sobretudo, por a população de grupos marginalizados. A abordagem

feita por Elizete da Silva torna possível compreendermos os grupos sociais que

participaram da inserção do Espiritismo na cidade,

Professores, jornalistas e intelectuais baianos, seduzidos pelos
fenômenos paranormais divulgados pela doutrina espírita, passaram a
ler as obras e as notícias vindas da Europa e dos Estados Unidos. [...]
O Espiritismo em Feira de Santana, seguindo uma tendência nacional,

61 CRUZ,  Danilo Uzêda da ; GUIMARÃES, Tarcísio Farias. Op. Cit.
62 SENNA, Ronaldo apud Trabuco, Zózimo Antonio Passos. Op.Cit.
63 SILVA, Elizete da. Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira: Evangélicos Progressistas em
Feira de Santana.Feira de Santana, BA: UEFS Editora, 2010. p.37
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atraiu especialmente pessoas de classe média e com certo nível
intelectual.64

Alguns motivos podem ter influenciado a disseminação das Doutrinas Espíritas

em Feira de Santana tal como a localização da cidade, que facilitava as trocas

comerciais e culturais, por estar situada em uma área de entroncamento e transição com

o alto sertão, e as fortes investidas da elite feirense na ideia de progresso que muitas

vezes tem referencia europeia.

Desta forma, considera-se que no campo religioso brasileiro, refletindo

também no campo feirense, a supremacia católica é evidente, se analisarmos os dados

presentes no Recenseamento Geral de 194065, que analisou a população brasileira

levando em consideração também o aspecto religioso, essa afirmação ganha ênfase, pois

o número declarado de adeptos ao catolicismo romano era de 3.875.460, já o

Espiritismo apresenta também um número significativo de adeptos sendo um total de

5.879,  ambos os dados corresponde ao estado da Bahia. Neste sentido compreende-se a

diversidade religiosa presente em Feira de Santana nas primeiras décadas do século XX.

2 Ascensão do Espiritismo na cidade princesa

O ano de 1936 constitui um marco para a inserção do Espiritismo em Feira de

Santana, neste ano foi fundado o primeiro centro espírita da cidade Paz dos Sofredores.

Em 1942 foi fundado o segundo centro espírita da cidade, o Jesus de Nazaré, conforme

escreveu Elizete da Silva:

O primeiro centro espírita de Feira de Santana foi o Paz dos
Sofredores, fundado pelo casal Deraldo e Ziza de Carvalho, em 1936,
na rua Castro Alves, hoje centro da cidade. O Sr. Deraldo era um
comerciante, que ganhou fama e respeito na população por seu
trabalho de cura às pessoas com loucura e obsessão. O Centro Jesus de
Nazaré foi o segundo a ser criado. Como um sinal de crescimento do
grupo, em 1950 foi fundada a Sociedade de Estudos Espíritas
Feirenses. A partir da década de 60, outros centros foram organizados
em vários bairros da cidade, buscando sempre aliar à doutrinação o
trabalho assistencialista, como orfanato, creches, aulas de
alfabetização e o Lar do Irmão Velho, bem como a distribuição de
cestas básicas, remédios e agasalhos nos bairros carentes. 66

64 Ibidem. p.76-7.
65 IBGE. Recenseamento Geral do Brasil de 1940.  Rio de Janeiro, 1950.
66 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: notícias e Reflexões preliminares. Sitientibus, Feira de
Santana, n. 41, p.27-46, jul./dez. 2009. p. 37.
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A citação acima nos permite refletir sobre a participação dos comerciantes

como grupos sociais que compunham os membros fundadores dos centros espíritas,

ressaltando com isso que esta não era uma religião de raízes populares. Desta forma, é

possível descrever a composição social das pessoas responsáveis pela implantação e

difusão do Espiritismo em Feira de Santana,

Foi a elite comercial de Feira de Santana que formou os Centros
Espíritas na cidade [...]. Em Feira de Santana a composição social
daqueles que projetaram o Espiritismo, é basicamente médios e
grandes comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais.
Pessoas conhecidas dentro do espaço urbano e comercial da cidade
devido aos seus meios de trabalho e sobrevivência.67

A criação destes centros demonstra o crescimento e difusão do Espiritismo na

cidade. Ambos seguiam as doutrinas kardecistas, porém apresentavam, em sua criação,

algumas diferenças que são primeiramente notadas em relação ao pequeno afastamento

de seis anos entre a criação de um e outro, podendo representar uma mudança na

sociedade e uma maior aceitação do “diferente”, ou seja, de uma religião que diverge

em certos aspectos do Catolicismo, considerado hegemônico na cidade. Sobre essa

diferença, sinaliza José Fernando Souza Araújo: “enquanto o pessoal do Paz dos

Sofredores se reunia em casas, o Jesus de Nazaré já nascia como um centro com sede e

estruturação”68. O autor ainda ressalta que “a fundação deste centro não marcou apenas

mais um avanço do Espiritismo na cidade, mas também contribui para o acirramento da

perseguição religiosa por parte do clero católico da cidade e de protestantes, a tal ponto

que as reuniões eram realizadas neste centro a portas fechadas.”69

Notadamente a relação entre Espíritas e Católicos não era das mais pacíficas, a

esse respeito discutiremos no capitulo seguinte, o autor na citação acima sinaliza para as

perseguições religiosas advindas também dos protestantes. Em entrevista Dona

Teresinha Bastos, membro do Centro Espírita Jesus de Nazaré, um dos pioneiros em

Feira de Santana, descreve a relação que os espíritas mantinham com os protestantes,

principalmente nas décadas de 1930 e 1940 período que marca a introdução dessas

religiões no contexto feirense. Ao ser questionada sobre o relacionamento entre essas

religiões e sobre a possibilidade de haver episódios de intolerância religiosa por parte

67 ARAÚJO, José Fernando Souza. “Os espíritos chegam a Feira”: formação do Espiritismo em Feira de
Santana, 1936 – 1961. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana,
2009.p. 45.
68 ARAÚJO, José Fernando Souza. Op. Cit. p.49
69 Ibidem.p.49
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dos protestantes contra espíritas, a entrevistada enfatiza “Nessa época tinham muito

poucos protestantes, a maioria era Batista. A Igreja Batista não era intolerante, de jeito

nenhum, nunca sofremos intolerância deles.” 70, sobre o mesmo assunto, ressalta Dona

Dejazet de Almeida Vasconcelos quanto questionada sobre tal relação.  Afirma que era

“mais pessoal [...] nunca tivemos nenhuma incompatibilidade, nos respeitávamos...” 71.

Desta forma, construiu-se uma relação que possivelmente no confronto para legitimar-

se e conquistar espaço em Feira de Santana, tendo com fator agravante a Igreja Católica

como agente dominante, também constituiu um cenário marcado por oposições

doutrinarias e moldaram o contexto de preconceito e intolerância atual.

.

2.1 Breve história da fundação do Centro Espírita Jesus de Nazaré

O Centro Espírita Jesus de Nazaré (CEJN) foi um dos pioneiros em Feira de

Santana, fundado em agosto de 1942 por um grupo composto majoritariamente por

comerciantes feirenses. Este Centro desenvolveu um importante papel na difusão da

doutrina espírita na cidade, tal objetivo foi registrado em documento datado de 18 de

abril de 1955, consta no artigo 1º do Estatuto desta instituição duas estratégias de

legitimação, são elas: o estudo e propaganda doutrinária e a prática da caridade72 que ao

longo da trajetória do Espiritismo foram desenvolvidas como instrumento de introdução

e expansão na cidade. A respeito da já citada propaganda da doutrina, o Estatuto destaca

alguns meios para esta finalidade assim descritos: a promoção de conferências públicas,

montagem de uma biblioteca e de uma Escola destinada à alfabetização dos menores, a

construção de um Lar para crianças e de Assistência aos Necessitados como também a

distribuição gratuita de medicamentos homeopáticos, alimentos, peças de vestuário e

auxílio em dinheiro.73

Consta também neste estatuto o nome dos membros fundadores do CEJN,

porém é em outro documento, uma certificação em resposta a um pedido de Registro

Civil de Pessoa Jurídica de 26 de abril de 1960, que apresenta a profissão de cada um

deles, servindo assim ao propósito questionado nesta pesquisa sobre a composição

70 Entrevista com Dona Teresinha bastos (professora aposentada), concedida a autora em 26 de outubro
de 2015.
71 Entrevista com Dona Dejazet de Almeida Vasconcelos (professora aposentada), concedida a autora em
26 de outubro de 2015.
72 Estatuto do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Feira de Santana, 1955. p. 1
73 Estatuto do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Feira de Santana, 1955. p. 2
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social do grupo responsável pela introdução do Espiritismo em Feira de Santana, sendo

então o CEJN de fundamental importância neste processo. Dentre os fundadores estão

citados:

Manoel de Oliveira Teixeira, (...) negociante, Durval T. Carneiro (...) oficial
da Policia, Raimundo Simões Aguiar, (...) professor secundário, Aurino
Souza Lima, (...) comerciante, Carlita Rosa de Souza, (...) professôra, Manoel
de Souza Lima, falecido, João Pereira de Aguiar, (...) comerciante, Olegário
Bispo de Almeida, (...) comerciante, Clarice Rosa de Souza, (...) professôra,
Teodorico José Alves, (...) comerciante, Albertina L. Reis, (...) doméstica,
Eutropio Brito, (...) funcionário público.

Desta forma, a análise deste nos permite enfatizar/constatar o fato já

mencionado no primeiro capítulo de que os comerciantes, ou seja, a elite comercial e

urbana feirense da época e os intelectuais foram responsáveis pela fundação do Centro e

também pela promoção do Espiritismo na cidade, com isso Feira de Santana não fugiu à

regra nacional na qual esta religião se desenvolveu.

Tanto os membros fundadores do Centro quanto seus sócios desenvolveram um

importante papel na divulgação da doutrina espírita e também para a manutenção do

Centro ao passo que ao analisarmos seu Estatuto no que refere aos “deveres” dos sócios,

constataremos a ênfase também às contribuições destes. No Capitulo II do Estatuto -

Dos sócios, seus Direitos e Deveres, consta no artigo 8º a divisão entre os sócios entre:

efetivos e inscritos, é destinado aos sócios efetivos o “dever” de colaborarem com o

Centro, o valor mencionado no documento é no valor de Cr $50,00 e também

contribuírem mensalmente com “a quantia mínima de Cr $10,00 para manutenção do

Centro. Essas atribuições principalmente referentes aos valores a serem pagos, de certa

forma selecionavam e limitavam os participantes/ membros efetivos desta instituição, ao

passo que demonstra visivelmente que tais sócios seriam formados pelas classes médias

e altas de Feira de Santana.

Nesse processo de formação/construção do CEJN as primeiras reuniões

visavam à evangelização e aplicação de passes e foram realizadas no seio doméstico,

onde de acordo com um relato/memórias do membro do Centro Alípio de Lima Oliveira

em documento de comemoração ao aniversário da instituição em 1985, faz-se presente o

já citado fundador do Centro o comerciante Manoel dos Santos, a médium professora

Bila. Segundo Alípio esta foi realizada na residência do Sr. Olegário Bispo de Almeida.

Neste relato consta que na década de 1950 o CEJN passa a intensificar suas atividades

inserindo-se e servindo aos propósitos do movimento Espírita em Feira de Santana, isso

somado ao impulso e incentivo dado pelo Sr. Elísio da Rocha Dória resultou na
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fundação em 1959 do Lar do Irmão Velho ampliando e aprofundando as atividades

filantrópicas realizadas pelo Centro. Havia uma clara pretensão assistencialista nas

ações do CEJN, demonstrada através dos objetivos listados no Estatuto que

aparentemente visava disseminar a doutrina e o estudo da mesma entre a população da

cidade através das reuniões abertas nas quais ocorriam estudo doutrinário. Sobre essa

estratégia de inserção, a caridade, trataremos de forma mais aprofundada em um tópico

especifico sobre o assunto.

Alípio Oliveira citando uma fala do Sr. Elísio na qual demonstra a militância

Espírita desenvolvida por ele visando de forma estratégica a difusão da Doutrina, “Sei

que vamos ter muitas contendas, mas o certo é que teremos que impulsionar o

movimento espírita através de trabalhos organizados em todos os setores...”. Estes

trabalhos ganharam impulso a partir da presença, dentre outras pessoas, de Osvaldo de

Requião que atuou na divulgação do Espiritismo em Feira de Santana tendo como

principal instrumento a imprensa local, mantendo uma coluna, que tratava diretamente

de fatos relacionados ao aspecto religioso da doutrina, no Jornal Folha do Norte,

assinando com o pseudônimo de Alonso de Miraval (Coluna “À vol d’ oisseau).

Requião é apresentado como sendo de crucial importância para o CEJN, pois

atuou e influenciou na construção da identidade espírita feirense. Sua influencia fez-se

presente no desenvolvimento das atividades/estudos doutrinários e fez também

polêmica entre o meio espírita da cidade por mesclar e trazer como referencia o

pensamento de Allan Kardec (codificador do Espiritismo) e conceitos de autores como

Jean Bastite Roustaing e Pietro Ubaldi, os dois últimos com idéias que muitas vezes

distanciava-se das disseminadas por Kardec, referência para o estudo dos Centros

Espíritas no geral. A união destes três autores foi aderida pelo CEJN, mesmo

enfrentando o preconceito e a rejeição destes autores por parte de alguns grupos

espíritas da cidade.  Além deste preconceito descrito, este grupo teve também que

resistir a episódios de intolerância religiosa advindos de outros segmentos religiosos,

sobretudo pela Igreja Católica, sobre o qual discorreremos posteriormente.

As discussões já abordadas anteriormente referentes à influência exercida pelos

europeus na cidade princesa, principalmente nos setores advindos da elite, que

buscavam disseminar tais valores no município, possibilitam o questionamento, mesmo

considerando a existência de perseguição contra os espíritas: se esta religião por ter

surgido na Europa teve maior aceitação pela população feirense, ao passo que religiões

de matrizes africanas foram e são até hoje marginalizadas.
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Segundo Ronaldo Senna74, as religiões de matrizes africanas, religiosidade

popular, encontravam-se à margem da elite, como já analisado. A participação da elite

em Feira de Santana na propagação das idéias modernizantes, principalmente

influenciadas pelo contato com padrões europeus. Neste contexto, e também

considerando a trajetória e composição dos membros, difusores e defensores do

Espiritismo no Brasil, notaremos que as idéias da elite predominam ao popular nas

questões referentes à aceitação, perseguição e criminalização destas; os julgamentos e,

consequentemente, o preconceito com as religiões de matrizes africanas sempre foram

mais fortes se comparados às religiões de origem européia, tal como o Espiritismo. De

acordo com Tina Gudrun Jensen:

[...]a república ainda proibia o Espiritismo. Esta proibição era dirigida
especialmente contra as religiões afrobrasileiras, que eram
denunciadas como baixo espiritismo. Nesta designação está implícito
o preconceito social direcionado contra os membros destas religiões,
que pertenciam aos setores mais baixos da sociedade brasileira75

Senna também nos fornece uma reflexão a este respeito,

Os pré-julgamentos elitistas e oficiais, embebidos de projeções
preconceituosas e pejorativas, não poderiam compreender que as
religiões consideradas prontas e acabadas são tão dinâmicas e
cinemáticas quanto aquelas mais claramente gerundiais.”76

Há nesse sentido, resquícios de preconceito social e também de caráter racial,

no qual mesmo após a abolição da escravidão em 1888, as religiões de matriz africana

praticada por negros de passado escravista, são vitimados pela marginalização por parte

da sociedade.

74 SENNA, Ronaldo de Sales. Feira de encantados: Uma panormaica da presença afro- brasileira em
Feira de Santana: construções simbólicas e ressignificações. Feira de Santana, BA, 2008.
75 JENSEN, Tina Gudrun. Discursos sobre as religiões afro-brasileiras - Da desafricanização para a
reafricanização..Revista de Estudos da Religião – REVER- ISSN 1677-1222, 2001. p. 3.
76 SENNA. Op. Cit.  p. 84.



Capítulo 2 - “Ao estranho tu sempre dominas”77:
Caracterizando o Espiritismo, França-Brasil-Bahia, Feira de
Santana

O Espiritismo surgiu na França, a princípio como uma filosofia, para

posteriormente ser pensada como religião. Allan Kardec, considerado o codificador do

Espiritismo, escreveu obras que são consideradas pelos Kardecistas como fundamentais

para entender esta religião quanto às raízes, conceitos e doutrinas. Seus livros são

apresentados como de crucial importância para a difusão do Espiritismo, em especial O

Livro dos Espíritos: princípios da doutrina espírita78 (1897), publicado pela primeira

vez na França, em 1857, que inaugurou as discussões referentes a esta religião na

Europa e deu um aparato geral ao Espiritismo. Além do Espiritismo “Kardecista”,

citado acima, há outras correntes espiritualistas a exemplo da Umbanda que foi por

muito tempo denominada de maneira pejorativa de baixo espiritismo. Esta corrente é

representada principalmente pelo seu caráter religioso e místico, a caridade é a principal

convergência entre essas distintas correntes.

O livro O Evangelho Segundo o Espiritismo79 (1864), escrito por Allan Kardec,

é uma das obras que compõe os chamados Livros de código, também conhecidos por

“Pentateuco espírita”, juntamente com O Livro dos Espíritos, A Gênese80 (1868), O Céu

e o inferno81 (1865) e o Livro dos Médiuns (1861)82 – estas obras são assim

denominadas, pois codificam o Espiritismo. No Evangelho Segundo o Espiritismo83,

Kardec discute sobre o Evangelho, sinalizando para a dificuldade apresentada em sua

leitura. A obra é descrita como um código de moral universal ressaltado que não se

destinada a uma religião em específico, mais preconiza e visa atingir as diversas crenças

e cultos. Tal obra aproxima o Espiritismo à religião cristã, ao mesmo tempo em que

causa um antagonismo, demonstrado em alguns pontos chaves de sua doutrina.

77 ERISMANN Georgina. Hino de Feira de Santana. Interprete: Georgina Erismann.
78 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos: Princípios da doutrina espírita. São Paulo: Pensamento, 1897.
79 Idem. O Evangelho Segundo o Espiritismo. São Paulo: Boa Nova, 2007
80 Idem. A GÊNESE os milagres e as predições segundo o Espiritismo. 36ed. Rio de Janeiro: Federação
Espírita Brasileira, [1903?]
81 Idem. Céu e inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. 42ed. Rio de Janeiro: Federação Espírita
Brasileira, 1998.
82 Idem. O Livro dos Médiuns ou Guia doa Médiuns e dos Evocadores. 64 ed. Rio de Janeiro: Federação
Espírita Brasileira, 1999.
83 Idem. 2007,p.13
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São princípios fundamentais do Espiritismo, de acordo com Paulo César C.

Fernandes, “a imortalidade da alma – a continuidade da vida após a morte –, a

possibilidade dos vivos se comunicarem com os mortos (ou os “desencarnados” para os

espíritas), e a reencarnação (retorno do espírito a um corpo, reiniciando uma nova

vida)”84. Esses princípios divergem diretamente da crença cristã, mas encontra bastante

semelhanças com religiões de matrizes africanas, presentes no território brasileiro,

sobretudo o Candomblé e a Umbanda. Dentre as convergências encontra-se a possessão

e a mediunidade e é neste sentido que se busca, por parte principalmente dos espíritas

desconstruir uma identidade religiosa que demonstre a aproximação entre tais religiões

espiritualistas, a este respeito sinaliza Sttol,

os espíritas são os mais radicais na rejeição dessa hipótese. [...], eles
se dividem entre aqueles que repelem “formalmente qualquer
semelhança com a Umbanda, alegando que a mediunidade não é traço
característico de nenhuma religião em especial”, enquanto outros
argumentam ser a Umbanda uma “modalidade de crença adequada aos
espíritos mais ignorantes”, portanto, “hierarquicamente inferior”85

Desta forma, os espíritas em sua apresentação da Umbanda e das praticas

compartilhadas por ambas apresenta um discurso dominador que demarca as disputas

pelo poder simbólico, utilizando como instrumento a desqualificação e menosprezo

dessa religiosidade popular. Ao sinalizar graus hierárquicos entre o Espiritismo tido

como puro codificado por Kardec (Espiritismo kardecista) e as outras religiões pautadas

nos ritos e nas crenças se constrói uma representação preconceituosa acerca da

diversidade de religiões espiritualistas.

Nessa construção de identidade religiosa o livro O Evangelho segundo o

Espiritismo que pode ser descrito como uma reapresentação do Evangelho, é um

importante instrumento que tende a difundir a doutrina a um número maior de fiéis e

leitores, por meio de explicações de certa forma mais simplificadas da mesma, levando

aos seus “seguidores” a refletir, entre outras coisas, sobre suas ações e práticas

cotidianas.

Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados em
geral, não são inteligíveis, muitos mesmo nos parecem irracional

84 FERNANDES, Paulo César C.. As origens do Espiritismo no Brasil: Razão, Cultura e Resistência no
inicio de uma experiência (1850-1914). Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasilia-DF. 2008.p.7
85 STTOL, Sandra Jaqueline. Narrativas biográficas: a construção da identidade espírita no Brasil e sua
fragmentação. São Paulo: Estudos Avançados, 2004. p.184
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senão pela falta de uma chave para compreender-lhe o verdadeiro
sentido; essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se
convenceram aqueles que o estudam seriamente, e como ainda o
reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda
parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade; por toda
parte se encontram seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os
monumentos; 86

Esta citação, e outras abordagens presentes na obra, nos possibilita perceber a

pretensão de disseminar, e consolidar a doutrina espírita, seus ensinamentos por meio de

conselhos, instruções e esclarecimentos, contrapondo e algumas vezes se utilizando da

Bíblia para afirmar-se/legitimar-se, há também uma notável tentativa de proselitismo

em seus textos. De acordo como Kardec, a palavra é difundida pelos Espíritos, por

intermédio/intervenção dos médiuns que são seus intérpretes.

Nesta obra também se enfatiza a pretensão e noção do Espiritismo de atingir

todas as pessoas, sem fazer distinção cultural ou social. Segundo Kardec, “o Espiritismo

não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por

nenhuma classe da sociedade, uma vez que cada um pode receber instruções de parentes

e de seus amigos de além-túmulo”87. Porém, cabe ressaltar o importante papel dos

intelectuais na introdução da doutrina no Brasil, visto que as obras que codificavam o

espiritismo eram essencialmente escritas em francês o que limitava o acesso de pessoas

leigas a estes textos, muitos destes estudiosos contribuíram para a tradução,

simplificação e vulgarização da doutrina espírita e consequentemente com a difusão

desta no País88.

No contexto francês do século XIX, de “surgimento” do Espiritismo, a doutrina

se expandiu pautada na prática da investigação e estudo de eventos supostamente

ligados a espíritos, princípio da doutrina espírita. Desta forma, de acordo com a

interpretação espírita presente, sobretudo nas obras de Kardec, o Espiritismo foi

constituído de um aparato metodológico que serviu com base para sua pretensão

cientifica visando construir um dialogo entre razão e religião. No cenário europeu os

aspectos filosóficos (materialismo, espiritualismo, entre outros.) e o cientifico da

doutrina eram mais expressivos do que o caráter religioso da doutrina espírita até 1864,

com a publicação do O Evangelho segundo o Espiritismo.

86 Kardec, Allan. Op. Cit.  2007, p.13
87 Ibidem. p.15.
88 LOUREIRO, Lúcia. Memórias Históricas do Espiritismo: Repercussão no Movimento Espírita
Brasileiro. Salvador, 1994.
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Porém, no Brasil, alguns aspectos contribuíram para que a dimensão religiosa

do Espiritismo fosse mais difundida, sobressaindo aos demais aspectos (cientifico e

filosófico) atribuídos a doutrina, dentre eles pode-se destacar o cenário de pluralidade

cultural e religiosa do País e também a popularização da doutrina que alcançou distintos

setores da sociedade brasileira. Devido a essa pretensão de expansão no Brasil a

caridade elemento fundamental do Espiritismo, principalmente no seu caráter religioso,

serviu também para massificá-lo, já que na Europa este se desenvolveu principalmente

entre a elite. A caridade, mesmo sendo uma máxima da doutrina, não ganhou a mesma

proporção tomada no cenário brasileiro. Sobre a expansão do Espiritismo no Brasil

ressalta Araújo:

Ao final do século XX o Brasil já possuí o status de maior país espírita
do mundo. Um dos fatores que explicam o fenômeno é a rápida
entrada do pensamento kardecista no País e a luta de seus precursores
na divulgação e institucionalização do mesmo. Neste conjunto de
fatores, podemos também salientar o “ambiente favorável” para o
Espiritismo, proporcionado pela familiaridade dos praticantes das
manifestações religiosas de matriz africana, com princípios do
Espiritismo.89

A citação acima descreve muito bem a ascensão do Espiritismo no Brasil,

porém mostra-se polêmica ao afirmar que a sociedade brasileira estava familiarizada

com as manifestações religiosas de matriz africana, que de acordo com o autor têm

aproximação a princípios do Espiritismo. Neste contexto, não há uma “apropriação de

praticas” ou sincretismo, muitos princípios são semelhantes entre essas religiões, a

exemplo da caridade, a orientação advinda de guias espirituais, são estas compartilhadas

tanto no Espiritismo quanto por religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a

Umbanda. Sobre a ralação entre Umbanda e Espiritismo explica Lewgoy:

Nos anos 1920 e 30, o kardecismo serviu ainda de matriz sociocultural
para a formação da Umbanda, cuja mensagem era mais acolhedora
para os segmentos de baixo grau de escolarização,[...] O próprio uso
ordinário do termo “espírita” no Brasil passou abranger uma ampla
gama de religiões e práticas, de kardecistas a praticantes das religiões
de possessão de matriz africana.90

89 ARAÚJO, José Fernando Souza. Op. Cit. p. 18.
90 LEWGOY, Bernardo. A transnacionalização do espiritismo kardecista brasileiro: uma discussão inicial.
Rio de Janeiro: Religião e Sociedade, [on-line]. Rio de Janeiro, vol.28, n.1, p. 84-104.Jul.2008.
Disponível em: <http://scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872008000100005  >ISSN
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Nesse sentido, a Umbanda tornou-se uma religião mais massificada e popular

em contraposição ao Espiritismo kardescista que desde sua codificação tem raízes em

meio à elite letrada e círculos intelectuais.

3 Breve análise da trajetória do Espiritismo na Bahia: Movimento

Espírita

A trajetória do Movimento Espírita Brasileiro inicia-se justamente na Bahia,

para ser mais especifico na cidade de Salvador, e teve como principal representante o

escritor, jornalista e estenógrafo Luis Olímpio Teles de Menezes, fundador do primeiro

grupo espírita do país, Grupo Familiar do Espiritismo – a criação deste grupo foi um

marco para o Movimento Espírita.

Teles de Menezes também é autor da obra d’O espírito, que serviu para

difundir o Espiritismo e os princípios de suas doutrinas na cidade e no estado da Bahia

como um todo. Ainda traduziu para o português trecho do Livro dos Espíritos de

Kardec, possibilitando com isso uma popularização da obra e, consequentemente, da

doutrina espírita, com isso, mais pessoas tiveram acesso a essa leitura. Menezes foi,

também, no mesmo período, fundador do primeiro periódico espírita brasileiro O Echo

d’Além Túmulo – Monitor de Espiritismo no Brasil, com isso inicia-se o ciclo de jornais

e revistas espíritas circulantes no país. Célia Maria Leal Braga aponta os primeiros

periódicos espíritas circulantes na Bahia e suas respectivas datas de fundação: “A União-

1905, A verdade-1923, A Voz Espírita- 1928 A Luz- 1931”91

Teles de Menezes atuou na defesa do Espiritismo contra os constantes ataques

recebidos, principalmente, da Igreja Católica. Ele apresentava como principal objetivo

difundir e divulgar o Espiritismo, através de leituras, análise e socialização de obras de

Kardec, e também discutir sobre a doutrina e os fenômenos Espíritas. Esses objetivos

transcenderam o cenário da Bahia, adquirindo um caráter nacional. A este respeito as

Memórias Históricas do Espiritismo: Repercussão no Movimento Espírita Brasileiro,

de Lucia Loureiro, nos possibilita uma reflexão do importante papel desempenhado por

Teles de Menezes “em sua luta para divulgação e defesa do Espiritismo”.92

91 BRAGA, Célia Maria Leal. Kardecismo em Salvador. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal
da Bahia: Salvador, 1975.
92 LOUREIRO, Lúcia. Memórias Históricas do Espiritismo: Repercussão no Movimento Espírita
Brasileiro. Salvador, 1994.
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Teles de Menezes visava construir juntamente com a Federação Espírita

Brasileira (FEB), um Espiritismo unificado no Brasil. A FEB foi fundada, em 1884, no

Rio de Janeiro, e consistia em uma instituição que visava articular a identidade Espírita

no Brasil e unificar os movimentos espíritas que estavam se desenvolvendo pelo País,

atribuindo-lhes um caráter nacional, que consegue alcançar também o âmbito

internacional, consagrando o Brasil como país hegemônico no que tange ao Espiritismo.

De acordo com Loureiro:

O espiritismo kardecista está presente em mais de 30 países, a maioria
por influência do trabalho missionário da Federação Espírita
Brasileira. A hegemonia brasileira é de tal monta que mesmo o
espiritismo francês depende dele para respaldar suas pretensões de
legitimidade, circunscrevendo uma influência marcadamente
francófona (e não universal) e gerando uma relação ambivalente com
o espiritismo brasileiro.93

Em 1949, a FEB foi reconhecida como uma entidade federativa nacional, com

o chamado Pacto Áureo, que contribuiu para a unificação da Doutrina Espírita, que

possivelmente por sua divisão tripartite (filosófica-cientifica-religiosa) estava passivo de

interpretações individuais que poderiam divergir também, no que tange às explanações

acerca da doutrina, com isso, intensificou-se a disseminação de diferentes identidades

espíritas, sobre essa divergência afirma Arribas:

Mas em se tratando de uma teoria que se definia ao mesmo tempo
religiosa, cientifica e filosófica, era de se esperar que fosse absorvida e
desenvolvida de diversas formas. E foi exatamente o que aconteceu no
aqui no Brasil. Cada tipo de camada social buscou enfatizar uma de
suas possíveis vertentes, ora pendendo mais ao cientificismo , ora à
face religiosa, ora às idéias puramente filosóficas.94

Com isso, A FEB buscou conciliar os conflitos internos que enfraqueciam o

movimento de difusão do Espiritismo nacional o Pacto Áureo constituiu um

instrumento para o cumprimento do objetivo de unificação das distintas identidade, ou

grupos espíritas que se construíam, mas que tinham em comum a doutrina codificada

por Kardec. Em um artigo do Jornal Reformador, datado de 1989, apresenta-se uma

explicação sobre o Pacto Áureo: “mais que um documento histórico, o ‘Pacto Áureo’

traduz e simboliza as aspirações de várias gerações de espíritas brasileiros. Ele

93 LOUREIRO, Lúcia. Op. Cit. p.84
94 ARRIBAS, Célia da Graça. Afinal, Espiritismo é religião? A doutrina espírita na formação da
diverdidade religiosa brasileira. 2008. Dissertação (Mestrado em Sociologia)- Universidade de São Paulo,
São Paulo. p.40
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representa o selo da vitória individual e coletiva, no Movimento, contra o personalismo,

a vaidade, o divisionismo.” 95 Assim, o Pacto Áureo, mesclou e consolidou assuntos

relacionados aos anseios e demandas do movimento tendo como base os princípios ou

aspectos triplos da doutrina visando mediar e desconstruir possíveis conflitos existentes

entre os defensores do caráter filosófico, cientifico e, sobretudo religioso da doutrina.

4 Estratégias de Legitimação do Espiritismo

4.1 Estratégia I- Imprensa e Literatura

O consagrado médium Francisco Candido Xavier, o conhecido Chico Xavier

(1910-2002) desempenhou um importante papel para a difusão do espiritismo no Brasil,

que ganhou impulso na década 30 do século XX, a partir de romances que seriam

supostamente ditados por espíritos, são mais de 400 obras psicografadas, dentre eles

podemos destacar: Parnaso de Além (1932)96, Brasil, Coração do Mundo (1938)97,

Nosso Lar (1944)98, entre outras.

No contexto baiano, de 1960, o espírita Divaldo Franco, nascido em Feira de

Santana, também desempenhou um importante papel para o movimento, e contribui

para a disseminação nacional e internacional da Doutrina Espírita, atualmente ele é

considerado referencia na globalização do Espiritismo principalmente através da

literatura,

Divaldo Franco é o segundo homem em importância no espiritismo
brasileiro, logo após o falecido Chico Xavier. Divaldo foi fundamental
no proselitismo e constituição de redes espíritas no exterior entre
brasileiros e estrangeiros [...] Ainda que tenha psicografado mais de
150 livros, é como conferencista e missionário do espiritismo no
exterior que ele é mais conhecido, sempre a serviço da Federação
Espírita Brasileira [...]. Divaldo já percorreu mais de 50 países. Suas
palestras são precedidas de ampla publicidade e costumam atrair os
imigrantes brasileiros, mesmo os não identificados com o
espiritismo.99

95 SOUZA, Juvanir Borges de. Trechos do artigo: Unificação-Quadragésimo Ano do ‘Pacto Áureo’.
Reformador- outubro de 1989. Disponível em: <http://bvespirita.com/PactoÁureo(Lins Vasconcelos).pdf
acesso em: 02 de agosto de 2014.
96 XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de além-túmulo. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira,
1932.
97 XAVIER, F. C. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho (pelo Espírito Humberto de Campos).
Rio de Janeiro: FEB, 1938.
98 XAVIER, Francisco Cândido.Nosso Lar. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 1944.
99 LEWGOY, Bernardo. Op. Cit. p. 89.
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A importante atuação missionária que serviu para a expansão da doutrina

espírita, e a utilização da literatura como ferramenta para tal propósito, são pontos em

comum entre esses dois médiuns referências para o Espiritismo no Brasil, mas há de se

ressaltar também a contraposição entre suas propostas, de acordo com Lewgoy,

Em face de Chico Xavier, a proposta religiosa de Divaldo se mostra
mais psicologizante, aproximando-se discretamente de uma influência
da Nova Era por sua substituição de uma ênfase cristã dolorista e
conformista – refração espírita de uma influência católica - ainda
presente em Chico, pela busca do bem-estar, da auto-estima e da
felicidade como valores emergentes no espiritismo100

Lewgoy ainda complementa tal contraposição, afirmando que:

Enquanto Chico Xavier realiza um abrasileiramento do espiritismo
francês, fincando raízes numa proposta verde-amarelista101 típica dos
anos 1930, Divaldo Franco expressa uma vontade de expansão
internacional da proposta espírita, tal como desenvolvida
recentemente pela Federação Espírita Brasileira, ou seja, a articulação
de uma brasilianização do espiritismo sem perda da referência básica
a Allan Kardec.102

No contexto feirense, o Espiritismo, conquista espaço na imprensa e esta passa

a apresentar-se como “aliada” para a difusão de sua doutrina, principalmente a própria

imprensa espírita, além dos periódicos em 1958, adquire um lugar na Radio feirense

Sociedade de Feira. Porém, nota-se pouco espaço de divulgação de eventos Espíritas no

que se refere ao jornal Folha do Norte, importante periódico feirense, em comparação

com atividades desenvolvidas pela Igreja Católica, por exemplo,

[...] o jornal Folha do Norte praticamente não noticiava as atividades
espíritas na cidade, e a exemplo do que acontecia com outros grupos
religiosos, a menção ao espiritismo aparecia quase sempre
acompanhada de advertência em relação aos seus “erros”.103

100LEWGOY, Bernardo. UMA RELIGIÃO EM TRÂNSITO: O PAPEL DAS LIDERANÇAS
BRASILEIRAS NA FORMAÇÃO DE REDES ESPÍRITAS TRANSNACIONAIS. Ciencias Sociales y
Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, 2011. p. 98.
101 Cabe ressaltar que o autor (Lewgoy) ao se referir a uma proposta verde-amarelista em Chico Xavier,
faz referencia ao nacionalismo exaltado pelo Estado Novo (1930), e expresso na obra de Xavier: Brasil
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
102LEWGOY, Bernardo. A transnacionalização do espiritismo kardecista brasileiro: uma discussão inicial.
Rio de Janeiro: Religião e Sociedade, [on-line]. Rio de Janeiro, vol.28, n.1, p. 84-104.Jul.2008.
Disponível em: <http://scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872008000100005  >ISSN
1984-0438. p.90.
103TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O INSTITUTO BÍBLICO BATISTA DO NORDESTE E A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE BATISTA EM FEIRA DE SANTANA (1960-1990). Salvador,
2009. (Dissertação de Mestrado).p. 73.
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Durante o período de desenvolvimento desta pesquisa, no nosso recorte

temporal (1930-1950) encontramos apenas uma noticia de atividades relacionadas ao

Espiritismo, referente ao Lar do Irmão Velho, posterior a isso, e principalmente a partir

da década de 1950 é que constam alguns artigos sobre este grupo religioso.

Ainda assim, o Espiritismo, se comparado a outros segmentos religiosos era o

segundo grupo que mais se beneficiava deste meio de comunicação e circulação de

informações, que era o jornal Folha do Norte. A respeito dessa representação de

referência religiosa nesse jornal, e o “espaço” destinado principalmente a Católicos e

Espíritas no mesmo, discorre Morgado,

[...] foram encontrados textos de alguns (e sobre alguns) grupos
religiosos no Folha do Norte, todavia não se pode negar que nenhum
grupo se beneficiou das benesses do espaço no periódico como os
católicos e, em seguida, os espíritas. Além disso, o silêncio sobre os
espíritas feirenses no semanário na década de 1930 até meados da
década de 1940 deve ser pensado a partir da hegemonia católica no
campo religioso feirense e sua relação com o Folha do Norte, bem
como ao momento inicial do Espiritismo, que dava seus primeiros
passos na cidade [...]. Enfim, no que tange ao Espiritismo este esteve
presente nas páginas do Folha do Norte, geralmente, na primeira
página, sob a forma de anúncios de centros espíritas, editoriais e
artigos condenando-os ou a respeito de atividades caritativas, bem
como por meio da coluna “Á vol d’oiseau”.104

Se considerarmos o poder aquisitivo dos representantes Católicos e Espíritas

em relação ao de outras religiões, analisando o fato do Espiritismo ter espaço nas

primeiras páginas do Jornal Folha do Norte e se reputarmos que, no período analisado

(entre os anos 1930-1960, mais especificamente na década de 1950) o valor atribuído à

primeira página deste jornal era de Cr $ 1.000,00105, esses dados nos permite considerar

as classes sociais que estavam à frente de tal religião no que tange à difusão

proporcionada pela mídia.

Esse valor atribuído, entre outros motivos, pode ser certamente considerado

um fator que poderia ter dificultado o acesso de outras religiões à mídia circulante

feirense. Assim, o jornal desempenhou um importante papel na expansão do Espiritismo

em Feira de Santana, dando suporte para esclarecimentos e difusão da doutrina espírita,

mas também acirrando o campo de conflito entre os Espíritas e a religião hegemônica na

cidade, o Catolicismo, a este respeito daremos ênfase posteriormente.

104 MORGADO, Chablik de Oliveira. Op. Cit. p.31.
105 Ibidem.
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É importante ressaltar que no cenário nacional os jornais tiveram um

importante papel na difusão de fenômenos espíritas, até mesmo os que vinham a

acontecer na Europa, ao reportarem noticias como aquelas sobre as irreverentes mesas

girantes que formam um dos fenômenos que levaram a se pensar o Espiritismo

aplicando e enfatizando seu viés cientifico através de métodos de investigação e  análise

visando a comprovação do eventos, a presença dos espíritos e a capacidade de

comunicação destes com os vivos, o que mais tarde, codificado por Kardec, se tornaria

universal na doutrina espírita. Segundo Paulo César Fernandes:

Por volta de 1853, ou seja, um ano antes de Kardec começar a tomar
contato com os eventos que culminaram na doutrina espírita, as
“mesas girantes” chegaram ao Brasil. O Jornal do Comércio - do Rio
de Janeiro – de 14 de junho de 1853, o Diário de Pernambuco de 2 de
julho do mesmo ano e O Cearense nas edições de 3 e 26 de julho do
mesmo ano, foram alguns dos periódicos brasileiros que noticiaram as
“mesas girantes”[...]. No dia 12 de Agosto desse ano, Dr. Cesário,
eminente personalidade da época, assina um artigo no Jornal do
Comércio onde afirma ter conseguido respostas inteligentes das mesas
[...]. O Cearense, em edições de 19 de maio de 1854, explora mais as
afirmações sobre a inteligência das mesas, e fala já da possibilidade de
se “evocar os espíritos pelas mesas”, o que se faria através de um
iluminado, a quem se dava o nome de médium.106

A partir da citação acima, pode-se constatar que, no Brasil, antes mesmo de

Kardec codificar a doutrina espírita, já se tomava conhecimento sobre o assunto nos

meios de comunicação circulantes no período e que alguns pontos que se tornariam

princípios desta doutrina ao que parece não foram recebidos com estranhamento entre

os intelectuais do País, princípios estes como a já citada comunicação entre os

“espíritos” e os vivos, e a figura do médium.

Em complemento à estratégia de expansão por meios de comunicação, a

Federação Espírita Brasileira desempenhou também um importante papel na divulgação

da doutrina por intermédio de editoras, que “auxiliavam” na tradução de obras espíritas

para o português, e também para outras línguas o que possibilitou uma popularização e

disseminação da doutrina.

4.2 Estratégia II- Caridade

Nesse contexto de difusão e legitimação da doutrina espírita no Brasil, além do

papel de fundamental importância desempenhado pelos jornais, outros agentes foram

106 FERNANDES, Paulo César C..Op.Cit.p.82.
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cruciais para expandi-lo, dentre eles podemos destacar, no cenário literário, os romances

e todo tipo de literatura espírita, principalmente as de autoria de Chico Xavier e Zibia

Gasparetto107, no âmbito nacional, e as renomadas obras de Allan Kardec no cenário

global. Um dos principais fundamentos da doutrina espírita, a caridade, teve também

grande importância para a divulgação e popularização do Espiritismo. Algumas dessas

estratégias de inserção são:

Outras atividades contribuíram para a consolidação [do espiritismo]
no cenário social, processo que [...] implicou rompimento da barreira
de classe: religião de elite a princípio, o espiritismo se disseminou
rapidamente entre os segmentos populares. Para isso contribuiu a
constituição de “centros” espíritas, que hoje se encontram espalhados
por todo o país, e o desenvolvimento da atividade doutrinária
associada às práticas de cunho assistencial, como a distribuição de
roupas e alimentos entre famílias que vivem em favelas e nas ruas.
Através destes deu-se também a criação de inúmeras instituições
filantrópicas, cujas ações estão voltadas principalmente ao
atendimento a doentes, idosos e crianças. Os espíritas também se
destacaram na prática da cura. Além dos “passes” e da atividade
receitista, as chamadas “cirurgias espirituais” constituem uma das
formas mais conhecidas de divulgação doutrinária108

No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec analisa o segundo

mandamento, “Amarais vosso próximo como a vós mesmos” refletindo acerca da

caridade, chegando à conclusão de que “não podemos amar a Deus sem praticar a

caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos

nessa máxima: fora da caridade não há salvação”109. Desta forma podemos compreender

a importância da filantropia e das praticas assistencialistas para os espíritas.

As atividades assistencialistas realizadas pelas entidades espíritas popularizou a

doutrina nascida e consolidada entre os intelectuais das elites urbanas, aproximando

através da caridade a população necessitada de ajuda material e em busca de apoio

espiritual. Com isso, nota-se também uma estratégia de proselitismo ou uma tentativa de

aproximar estes da doutrina espírita. De acordo com Norberto Decker Neto:

De modo geral, as atividades de assistência social dessas entidades
tendem a ser principalmente: fornecimento de refeições, distribuição
de alimentos, roupas e utensílios, alfabetização de crianças e adultos,

107 Zíbia Gasparetto é considerada atualmente “a mais popular escritora mediúnica”. Informações
presentes em:  STOLL, Sandra Jacqueline. Narrativas biográficas: a construção da identidade espírita no
Brasil e sua fragmentação. São Paulo: Estudos Avançados, 2004.
108 STOLL, Sandra Jacqueline apud NETO, Norberto Decker, CARIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITA: IMBRICAÇÕES DO “AUXÍLIO” E DA “AÇÃO CIDADÃ”. [trabalho de conclusão de curso].
Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2010.p.9.
109 Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Op.cit. p.158 autor tem mais de uma obra citada
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assistência médico-odontológica, manutenção de albergues, asilos,
creches e lactórios, amparo a famílias e/ou grupos específicos. [...]
Normalmente, o serviço assistencial espírita vem acompanhado de
uma proposta de evangelização.110

Em Feira de Santana, a instituição filantrópica Lar do Irmão Velho fundada em

1959, tinha sua atuação destinada à população idosa desassistida da cidade. A expansão

do assistencialismo entre a população feirense pelos espíritas, serviram ao propósito

doutrinário ressaltado pelo principio da caridade. Este feito ganhou espaço no periódico

circulante da época, assim o Jornal Folha do Norte publicou, em 28 de setembro de

1957, sobre a criação do Lar do Irmão Velho:

A Comissão responsável pela construção do “Lar do Irmão Velho”, de
Feira de Santana, tem a satisfação de comunicar às almas generosas
sistenizadas [sic] com esse inadiável movimento que acaba de adquirir
por 70 mil cruzeiros, ao Sr. Américo Caribé, o terreno necessário à
citada edificação, que tem como finalidade amparar aqueles que, por
sua idade avançada, já não podem prover à própria subsistência.
A pedra fundamental de tão meritória obra será lançada dentro em
pouco, logo que a Comissão complete o pagamento, pois deu apenas
40 mil cruzeiros, faltando, portanto, 30 mil.
Eis porque apela para os homens e mulheres de boa vontade de Feira
para que ajudem a cobrir esses 30 mil cruzeiros restantes.
Qualquer contribuição pode ser enviada ou entregue ao Núcleo
Feirense da “Legião da Boa Vontade”, Av. Senhor dos Passos, 1309,
as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, quando realiza suas reuniões
ordinárias, ou depositada no Banco do Brasil, em conta já aberta em
nome da instituição.
DEUS, QUE TUDO VÊ, RECOMPENSARÁ A TODOS111

É fato que a caridade é um dos princípios que norteiam a doutrina espírita e

que também faz-se presente em outras doutrinas religiosas, assim como na cristã. Tal

fato pode ser analisado a partir de passagens do Evangelho, citadas também por

Kardec112, a exemplo da carta de São Paulo aos Coríntios: “Agora, estas três virtudes: a

fé, a esperança e a caridade permanecem: mas, entre elas, a mais excelente é a caridade.

(São Paulo, 1º Epístola aos Coríntios, 13:1-7,13)”113. Porém cabe-nos considerarmos,

também, a filantropia como uma estratégia de difusão da doutrina espírita em Feira de

Santana, pois, a partir dos trabalhos de assistência, os centros espíritas da cidade,

110 NETO, Norberto Decker. Op. Cit. p.10.
111 Núcleo Feirense da Legião da Boa Vontade. Construção do “Lar do Irmão Velho”, de Feira de
Santana. Apêlo. Folha do Norte. 28 de setembro de 1957, p.1.
112 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Catanduva, SP: Boa Nova Editora, 2007. p.158
113 Em outras traduções bíblicas, a exemplo da protestante, não se menciona nessa passagem a caridade,
mas sim o amor, essa leitura/interpretação se aplica, sobretudo para espíritas e católicos
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principalmente os pioneiros Paz dos Sofredores e Jesus de Nazaré, conquistaram uma

maior visibilidade entre os feirenses.
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Capítulo 3 – “Do futuro tu és a esperança”: Criminalização
do Espiritismo e conflito religioso.

Neste capitulo faremos uma discussão que visa apresentar aspectos da

criminalização e também dos conflitos religiosos que marcaram a introdução do

Espiritismo em Feira de Santana, nesta abordamos primeiro o cenário nacional e

posteriormente apresentamos as fontes referentes ao assunto em contexto feirense.

5 Criminalização do Espiritismo: Relatos em Feira de Santana.

Práticas realizadas por espíritas muitas vezes foram enquadradas como crimes,

principalmente no final do século XIX e inicio do século XX, período de inserção do

Espiritismo no Brasil. A medicina popular, a homeopatia e as terapias de cura,

aproximava a população aos espíritas e essa aproximação não foi livre de polêmicas e

acusações, principalmente advindas dos profissionais de saúde. Estudos como o

realizado por Emerson Giumbelli, no artigo titulado “Heresia, doença, crime ou religião:

o Espiritismo no discurso de médicos e cientistas sociais”114 sinaliza para o trato dos

sujeitos espíritas como charlatões, com isso essas práticas passaram a ser fortemente

reprimidas, consideradas crime contra a saúde publica, enquadrando-se ao crime de

curandeirismo e/ou charlatanismo. Giumbelli tem como base para sua pesquisa fontes

como processos crime, teses, monografias de médicos e o Código Penal Republicano de

1890, a partir da análise de alguns dos seus artigos. Desta forma, o Espiritismo passa a

ser combatido, não apenas pela Igreja Católica, mas também por profissionais da saúde,

tendo suas perseguições legitimadas pela Constituição.

A prática de “curandeirismo” tanto era associada às funções terapêuticas e de

cura realizadas por alguns médiuns espíritas, quanto às práticas de religiões de matrizes

africanas, consideradas em alguns casos como baixo espiritismo. Essa associação pode

ser explicada devido às relações de familiaridade entre essas religiões, as quais mesmo

contendo divergências, encontram em suas práticas e ritos pontos em comum, como por

exemplo, a invocação de espíritos, a imortalidade da alma e o culto aos mortos, além do

114 GIUMBELLI, Emerson. Heresia, doença, crime ou religião: o Espiritismo no discurso de médicos e
cientistas sociais. Revista Antropológica. [on-line]. São Paulo, vol.40, n.2, pp. 31-82. 1997. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-77011997000200002&script=sci_arttext> ISSN 0034-
7701.
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foto de sofrerem perseguição e muitas vezes intolerância religiosa. Mesmo com as

mudanças judiciais trazidas pelo Código Penal introduzido no Brasil em 1942, em que

não é dado ao Espiritismo tanto enfoque quanto em 1890, a prática do curandeirismo e

charlatanismo continuam sendo apresentadas como ilegítimas e, por isso, condenadas e

reprimidas no País.

Fontes do legislativo de Feira de Santana, existentes no CEDOC (Centro de

Documentação e Pesquisa), apresentam vestígios de criminalização e repressão à

indivíduos considerados curandeiros por meio de Processos Crimes. Em 30 de

novembro de 1949, poucos anos após entrar em vigor o Código Penal de 1942, foi

movida uma ação contra Iraildes Ferreira dos Santos, acusada pelo crime de

curandeirismo; na fonte citada, consta um pedido de Habeas Corpus Preventivo/

Curandeirismo. Segundo o documento, Iraildes praticava a Ciência da Cartomancia,

porém estava a exercer funções que iam além desta, a exemplo de “tirar espíritos”, e,

também, praticar a “cura”, sendo paga por isso, por essas ações ela poderia ser, como

consta, “confundida como exploradora da crendice pública”.  Por exercer a função de

curandeira, Iraildes foi por várias vezes indiciada. Em sua defesa, a acusada nega estar

infligindo o Código Penal, alegando que:

a suplicante não exerce a medicina, por não estar devidamente
habilitada, não se inculca como curadora por meios secretos, não
desce à prática de curandeirismo e, por este motivo, não existe de sua
parte qualquer infração a legislação penal.115

Iraildes também foi, na cidade de Serrinha, em documento anexado à análise de

pedido de “habeas corpus”, datado de 24 de outubro de 1949, acusada de fraude e por

coagir uma pessoa enferma por meio da promessa de cura, praticando desta forma a

medicina ilegal. Cabe salientar que o código Penal Brasileiro de 1942 esclarece que

tanto o charlatanismo quanto o curandeirismo eram enquadrados como crimes contra a

saúde pública,

Artigo 283- Charlatanismo. Inculcar ou anunciar cura por meio
secreto ou infalível. Pena: detenção de três meses a um ano e multa de
mil a dez mil cruzeiros.
Artigo 284- Curandeirismo. Exercer o curandeirismo. I- prescrevendo,
ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância; II-
usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; III- fazendo
diagnóstico. Pena: detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo

115 Processo Crime: Habeas Corpus Preventivo. Nº de documento: 1832- CEDOC
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único: se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica
também sujeito a multa de dois a dez mil cruzeiros.116

Em resposta ao pedido de “Habeas Corpus” de Iraildes, o Cap. Delegado de

Policia Antonio Rodrigues de Souza em acusação acrescentou ao documento que:

Comparecendo a esta Delegacia, Iraildes não negou que sob a capa da
cartomancia exerce o curandeirismo, como não negou houvesse
recebido as importâncias, procurando justificar os fatos a seu modo
(não seria possível receber quinhentos e cinquenta e cinco cruzeiros de
uma pessoa somente para por as cartas).117

O documento traz como acusação a prática de “tirar espíritos” e praticar a

“cura”, estas ações podem ser associadas a princípios da doutrina espírita, a exemplo da

comunicação com espíritos, mesmo se considerarmos que não consta neste processo

clara menção ao Espiritismo essas práticas permitem associá-las, assim como também a

ausência da expressão “baixo espiritismo” que era usualmente utilizada para referir-se a

religiões de matriz africana. Sobre as religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, a

acusada demonstrou certo distanciamento de tais práticas religiosas ao contrapor-se a

estas, pois Iraildes buscou se defender das acusações que lhes foram proferidas ao passo

que lançou em questionamento o posicionamento da autoridade policial frente aos

Candomblés, de acordo com ela, esta havia em determinada ocasião cedido espaço para

“bater candomblé”. Por fim, acrescenta-se ao documento que: “Iraildes, ao sair da

Delegacia insinuou que esta autoridade estaria movendo atos de perseguição contra a

sua pessoa dizendo que enquanto reclamava contra seu procedimento concedia licença

para candomblés”118

No que se refere a adoção do termo “baixo espiritismo” nos processos crimes

pode ser notado em outra fonte, datada de 1947-1948, na cidade de Feira de Santana.

Neste documento, consta uma queixa de crime de Curandeirismo proferida contra José

Coelho que “exerce de modo criminoso a medicina. Já usando de gestos, de palavras e

até fazendo diagnósticos” em “Sessões de baixo espiritismo”119. O termo “baixo

espiritismo” passou a ser adotado, em primeiro momento, para criminalizar o

Espiritismo no geral; em um segundo momento, pesquisas historiográficas recentes

demonstram que tal termo passou a ser associado ao Candomblé e Umbanda, como

116 Código Penal Brasileiro de 1940.
117 Processo Crime: Habeas Corpus Preventivo. Nº de documento: 1832- CEDOC
118 Processo Crime: Habeas Corpus Preventivo. Nº de documento: 1832- CEDOC
119 Processo Crime: Queixa/ curandeirismo.  Nº do Documento: 1963.Ref.:
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forma de sinalizar as divergências para com o Espiritismo kardecista. A expressão, além

de demonstrar-se pejorativa e hierarquizante, ao selecionar a partir do critério de nível

(baixo, médio e alto espiritismo) as diferentes religiões espiritualistas, apontam também

para um questão social, visto que outro importante fator que, neste período, diferencia

essas religiões é a classe social, pois, como já analisado anteriormente, o Espiritismo no

Brasil se desenvolveu principalmente entre a elite letrada, já as religiões de matrizes

africanas tinham uma maior inclinação popular, disseminando-se entre as classes

médias e baixas.

6 Espíritas X Católicos: Uma relação de conflito

As pesquisas historiográficas desenvolvidas sobre a trajetória do Espiritismo na

sociedade brasileira sinalizam que mesmo com a pretensão de Allan Kardec de

desenvolvê-lo nos três essenciais aspectos que lhes eram atribuídos (cientifico,

filosófico e religioso) no Brasil, seu caráter religioso foi o mais difundido entre a

população. De acordo com Kardec (1998, p. 73-4), “o Espiritismo era apenas uma

doutrina filosófica. Foi a Igreja que lhe avultou as proporções, apresentando-o como um

inimigo terrífico. Foi ela, enfim, quem o proclamou uma nova religião (...)”. Na busca

de legitimar-se como religião, o Espiritismo deparou-se, desde o inicio, com a

hegemonia católica no País, mas também, construiu uma relação de objeções e

contrapontos que notadamente acirrou as disputas pela conquista e consolidação no

campo religioso brasileiro, sobre esse embate, sinaliza Kardec:

Se existe uma luta aberta entre a Igreja e o Espiritismo, não fomos nós
quem procuramos. Disso estamos convencidos. (...) Se a Igreja tivesse
ficado apenas nos limites da discussão, seria o mais desejável. Leia,
porém, a maior parte dos escritos emanados de seus membros ou
publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e
verá a injúria e a calúnia brotando de toda parte, assim como os
princípios da Doutrina, indigna e maliciosamente desfigurados.120

Desta forma, Católicos e Espíritas mantiveram quase sempre uma relação de

oposição, porém algumas discussões historiográficas recentes, como a realizada por

Bernardo Lewgoy, demonstram que também havia convergências em determinadas

práticas e valores, como é o caso, por exemplo, da caridade, ponto comum entre essas

120 KARDEC, Allan.  Céu e inferno. Op. Cit. p. 72
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religiões. No cenário feirense essa “disputa” não passou despercebida. Com isso, o

Jornal Folha do Norte desempenhou um papel de grande importância tanto para a

expansão do Espiritismo em Feira de Santana, quanto como espaço de disputa, ou seja,

neste contexto, a imprensa exerceu uma participação bilateral, cedendo espaço para a

Igreja Católica em artigos de retaliação às práticas espíritas e também aos espíritas para

difundir suas práticas e atividades bem como na manutenção de uma coluna específica

sobre Espiritismo, “Á vol d’oiseau”.

Em um artigo do Folha do Norte, datado de 27 de abril de 1957, “Razões da

Igreja contra o Espiritismo”, a doutrina Espírita foi considerada por Bispos católicos

como heréticas, estes apresentam uma lista de motivos ou ações espíritas que

comprovam tal afirmação. Tal documento enumera 40 divergências ou negações no que

tange o Espiritismo às práticas Católicas. De acordo com este documento,

[...]o Espiritismo não nega apenas uma ou outra verdade de nossa
Santa Religião, mas todas elas. É preciso que todos tenham uma idéia
de conjunto das principais heresias cometidas nesta doutrina
diametralmente oposta ao cristianismo.
O ESPIRITISMO NEGA: 1- O mistério; 2- O milagre; 3- a inspiração
divina da Sagrada Escritura; 4- a autoridade do Magistério
Eclesiástico;  [...]; 14- a união substancial entre o corpo e a alma; [...];
19- a divindade de Cristo; [...]; 29- o valor os Sacramentos; 30- a
eficácia do Batismo; 35- O juízo particular depois da morte; 39- a
ressurreição da carne;40- o juízo final.
CONCLUSÃO: Foi muito acertada a denúncia dos Bispos [...] Em
vista de tão radical negação de toda a Doutrina Cristã, não admira a
severa ordem do Episcopado Nacional mandando que <os espíritas
devem ser tratados como verdadeiros hereges> e como tais, sujeitos a
todas as conseqüências previstas no Direito Canônico.121

Reforçando essa oposição e até mesmo combatendo a expansão do Espiritismo

na sociedade feirense, em 10 de agosto 1957, poucos meses após a publicação do artigo

que enfatizava as práticas heréticas dos Espíritas, as instituições Católicas demonstram

uma imputável renúncia e objeção ao trânsito religioso entre Católicos e Espíritas,

prática que se tornou cada vez mais frequente no Brasil, a partir da década de 30. O

artigo citado demonstra também a negação e retaliação dos fiéis católicos que

transitavam entre essa religião, denotando em um cenário de intolerância religiosa

crescente. Segundo o texto titulado “Oposição Irredutível entre Cristianismo e

Espiritismo”, que é fragmento da Pastoral Coletiva do Episcopado Riograndense, de

1954,

121 Razões da Igreja contra o Espiritismo. Folha do Norte, 27 de abril de 1957.
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Quem abraça a doutrina espírita, deixa de ser católico, renega a fé, trai
os juramentos do Batismo, abandona a Igreja, afasta-se do redil das
ovelhas fiéis de Cristo, renuncia voluntariamente aos meios de
santificação, os sacramentos, que Jesus instituiu para a salvação das
almas. Ninguém pode ser ao mesmo tempo fiel católico e adepto do
espiritismo.122

Tal documento apresenta também formas de combate ao Espiritismo, que

determina a exclusão de seus seguidores de quaisquer atividades ligada à Igreja

Católica:

Os espíritas não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos,
nem mais participaram dos frutos espirituais e graças e orações,
missas, sufrágio e preces publicas da Igreja. A lei eclesiástica proíbe
aceitá-los como padrinhos de Batismo e Crisma e em casos de
falecimento ficaram privados da encomendação e da celebração da
missa por sua alma. Em hora infeliz separaram-se da Igreja de Cristo e
renunciaram deliberadamente aos benefícios, que, como Mãe
carinhosa, ela oferece e outorga aos seus filhos.123

A retaliação por parte da Igreja Católica ao Espiritismo foi apresentada como

consequência das ações destes, que por meio de sua doutrina de negação e muitas vezes

cepticismo estaria indo de encontro à fé cristã, tornado-se por isso desafeto do

Catolicismo.

Como sinalizado anteriormente, não apenas de oposições se consolidou a

História sobre a interação entre Espíritas e Católicos, ao logo de séculos uma intensa

relação de divergências e aproximação entre essas religiões foi se escrevendo, com isso

as práticas convergentes entre estas religiões foram apropriadas como suporte para o

proselitismo Espírita.

Alguns estudiosos classificam o Espiritismo como religião neocristã, pois, sua

doutrina faz referência a certas práticas e crenças características do Cristianismo,

porém, também expressa visíveis divergências doutrinarias,

Os espíritas pensam-se simultaneamente como ruptura e renovação do
cristianismo, quando situam a codificação de Kardec como “Terceira
Revelação”. A doutrina da reencarnação como motor do progresso
(logo depois retraduzida em termos da teodicéia do carma) e a
negação do dogma da trindade promoveram ruptura com uma leitura
idealizada do cristianismo e causaram alguma controvérsia na
classificação sociológica do kardecismo em relação ao cristianismo.124

122 Oposição Irredutível entre Cristianismo e Espiritismo. Folha do norte. 10 de agosto de 1957.
123 Oposição Irredutível entre Cristianismo e Espiritismo. Folha do norte. 10 de agosto de 1957.
124 LEWGOY, Bernardo. Op. Cit. p.86
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Estudos como o desenvolvido por Lewgoy demonstram que com a tentativa de

unificação do Espiritismo, bandeira defendida pela Federação Espírita Brasileira (FEB),

a partir de 1950, as aproximações com as práticas cristãs ganham espaço, sobressaindo

o caráter “catolicizante” do Espiritismo, representado principalmente pelo médium

Chico Xavier, considerado o “santo popular não católico” que a partir de 1930 passou a

ser um dos grandes difusores dessa “nova tendência” da doutrina espírita. O médium

Chico Xavier aliava valores e práticas do Catolicismo a princípios da doutrina Espírita,

a exemplo da reencarnação e principalmente o principio da caridade.

O ano de 1930 foi marcado por mudanças sistemáticas no cenário político

nacional com o advento do Estado Novo. De acordo com Lewgoy, “formalmente laico,

o regime de Vargas se notabilizaria pelos acordos com a Igreja Católica, fazendo a

bandeira do laicismo perder terreno”125. Essas mudanças fizeram com que o Espiritismo

buscasse transformações estratégicas para a sua sobrevivência e legitimação. Neste

contexto, o alinhamento entre Espiritismo e Catolicismo ganhou ênfase, a partir de

Chico Xavier, como uma estratégia para o proselitismo. Não podemos deixar de

considerar que, conforme Lewgoy:

Os espíritas sempre afirmaram uma relação com o cristianismo; mas
era um cristianismo rebelde ao catolicismo, tratado por estes como
heresia. [...], o espiritismo aproxima-se lentamente da cultura católica
e encontra na igreja católica a principal doadora de fiéis.126

Através do seu modelo de santidade, que muito se aproxima do católico, Chico

Xavier conseguiu “conquistar” para o Espiritismo muitos fiéis, fossem eles admirados

da sua trajetória pessoal de vida, suas obras, ou sua atuação como médium. Xavier

tornou-se uma figura emblemática e estratégica no cenário Espírita, o que de certa

forma possibilitou o trânsito entre estas religiões. As semelhanças entre o Espiritismo e

o Catolicismo, exploradas por Chico Xavier, mostraram-se dotadas de convergências

entre os símbolos e valores destas “distintas” religiões, Lewgoy descreve algumas

importantes aproximações entre elas,

Da cultura católica, o espiritismo xavieriano absorverá o
intercessionismo, ligado ao culto dos santos e a teologia popular
mariana [...] Em Chico Xavier [...], a renúncia, a caridade e a doação
gratuita aos pobres - tal como Madre Teresa de Calcutá. Chico Xavier
organizou sua vida em função da renuncia. Sistematicamente, havia
dias em que visitava os pobres e distribuía bens aos necessitados,

125LEWGOY, Bernardo. Op. Cit.p.214.
126 Ibidem. p.219
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promoveu diversas obras de caridade. Pela humildade de sua figura,
[...], pela alegria com que aceitou suas provações, Chico Xavier foi
várias vezes comparado a São Francisco de Assis.127

No entanto as diferenças destas religiões ganhavam mais enfoque e desta

forma, a caridade que, como sinalizado anteriormente, era de crucial importância no

meio espírita e também fundamental em outras religiões, foi alvo da revista católica

Revista Eclesiástica Brasileira (REB) que demonstrou sua opinião e oposição ao

Espiritismo e sua “apropriação e utilização” estratégica da filantropia como elemento de

propaganda, em alerta aos fieis católicos sobre o assunto discorre Frei Boaventura

Kloppenburg, “ nomeado como chefe da sessão Antiespírita”128, em dezembro de 1956:

O “slogan” mais sedutor do Espiritismo é certamente o de que todas as
religiões são boas. Seriam apenas vários caminhos para um mesmo
ponto de chegada. Tudo se resumiria, afinal, em praticar a caridade.
Esta isca é tão sedutora, quanto perniciosa, pois, no fundo é o
indiferentismo religioso, que lentamente leva à negação das verdades.
Esta propaganda encontra ótimo terreno no meio do nosso povo,
caritativo, bondoso e benevolente. Basta apelar para a caridade e está
conquistado. E assim, quando se trata de ajudar, não faz distinção e
todos que o procuram recebem sua colaboração. E os espíritas
exploram este fraco. 129

A citação acima expressa não somente a opinião pessoal do Frei Kloppenburg

mas também a da instituição religiosa a qual ele representa, a Igreja Católica. Este texto,

alem de demonstrar a divergência e o repudio ao Espiritismo, mostra-se também

agressivo e intolerante ao demonstrar a visível discordância entre estas religiões,

mostra-se também o incômodo frente ao crescimento de adeptos ao espiritismo. Com

isso, a propaganda midiática católica no cenário nacional representada pela REB serviu

também para acirrar os conflitos com o Espiritismo:

Com prudência pastoral e caridade, mas com simplicidade e clareza,
poderemos, na próxima Semana Santa, aproveitando também nós o
ensejo do centenário espírita e a coincidência das comemorações com
a mais sagrada das nossas semanas, esclarecer o nosso povo católico
sobre a verdadeira finalidade do Espiritismo, sobre o caráter herético e
anticristão da doutrina kardecista, sobre a blasfema e pagã filosofia
reencarnacionista, sobre a gravidade do pecado da necromancia, da
magia e das superstições.130

127 Ibidem.  p. 216-7
128 MACHADO, Marilane.  DISPUTAS SIMBÓLICAS ENTRE CATÓLICOS E ESPÍRITAS NO
PRIMEIRO CENTENÁRIO DO ESPIRITISMO. Oficina do Historiador, Porto Alegre, EDIPUCRS,
2014.
129 REB, Suplemento do fascículo de dezembro de 1956. p. 107. In MACHADO, Marilane. Op. Cit.
130 REB, 1956, p.828. In MACHADO, Marilane. Op. Cit.
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Por fim, considera-se que o campo religioso brasileiro nas primeiras décadas

do século XX foi marcado pela disputa simbólica entre Catolicismo e Espiritismo. Se

por um lado os católicos tentavam manterem hegemônicos, a luta dos espíritas era para

se legitimar/afirmar no campo religioso brasileiro. Com isso, compreende-se a partir dos

exemplos citados de episódios documentados no Jornal Folha do Norte, que a

representação e os discursos católicos sobre os espíritas foram quase sempre

manifestados pela condenação e repúdio, consideramos que a relação entre esses grupos

religiosos não foi marcado somente pela oposição de ideologias e doutrinas, mas

também se constituiu algumas convergências.



CONCLUSÃO

A História da inserção do Espiritismo em Feira de Santana foi marcada pelo

conflito com a Igreja Católica, sua trajetória tem como plano de fundo a disputa pela

consolidação no campo religioso feirense. Desta forma, muitas foram as estratégias de

introdução utilizadas por este grupo – a filantropia assistencialista, as práticas de

homeopatia e cura e também a mídia foram importantes instrumentos de aceitação,

difusão e legitimação do Espiritismo em cenário nacional, o que se refletia no ambiente

feirense.

Desde a década de 1930, período que marca o ingresso desta “nova” religião de

origem européia no interior baiano, na cidade de Feira de Santana, o movimento espírita

encontrou na elite feirense uma aliada. Influenciada pelas transformações urbanas e

também pela disseminação da influência européia na cidade, este grupo social tornou-se

personagem de fundamental importância para a expansão do Espiritismo,

principalmente os intelectuais que atuaram na tradução de importantes obras desta

doutrina, possibilitando com isso, sua maior popularização.

As fontes para esta pesquisa, sobretudo as que se referem essencialmente ao

Espiritismo, constatam, como é o caso do jornal Folha do Norte, que a religião teve

espaço para divulgação de sua doutrina, mesmo que este periódico também tenha

servido de palco para o conflito entre Espíritas e Católicos. A criminalização de práticas

que fazem referência à doutrina espírita também teve vez na cidade, assim como em

contexto nacional. Essas colocações fundamentam os questionamentos levantados como

problemáticas logo na introdução deste estudo, e que buscamos ao longo dos capítulos

respondê-las.

Esta pesquisa deixa margem para novas possibilidades de abordagens sobre o

tema, questões como a atuação feminina e educação Espírita, bem como uma discussão

aprofundada sobre a caridade, ainda carecem de estudos. Este trabalho tentou mapear de

forma sucinta aspectos do campo religioso feirense, dando enfoque ao Espiritismo,

porém pode-se notar as lacunas nas pesquisas historiográficas referentes a outros

segmentos religiosos em Feira de Santana. Desta forma considera-se que este estudo

não é conclusivo, pois encontra-se em aberto um leque de probabilidade de análises,

investigação e abordagem referentes à religião na cidade.
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De fato, as dificuldades que a doutrina e o movimento espírita encontraram

para se consolidar como religião não impediu o crescimento deste no país. Atualmente o

Brasil é referência internacional no que se refere ao Espiritismo, tendo como um dos

representantes o médium espírita feirense Divaldo Franco, o que demonstra a proporção

tomada por este segmento religioso.

É fato que o Brasil atribuiu características próprias ao Espiritismo codificado

por Kardec em França, dando maior ênfase e evidência ao seu aspecto religioso, que

conseguiu sobressair-se aos demais atribuídos a doutrina (o filosófico e o científico).

Assim, a concorrência com o catolicismo, religião dominante no Brasil, também não foi

fator suficiente para inibir a expansão do Espiritismo. Consideramos, portanto, a

contribuição desta pesquisa a historiografia sobre o espiritismo na Bahia, cujos estudos

em Feira de Santana demonstram apresentar pouco enfoque nas pesquisas acadêmicas.
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