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Resumo: A presente comunicação pretende contribuir no entendimento dos mecanismos que a 

nascente república brasileira construiu para limitar a laicização do Estado brasileiro contida nas 

Constituições a partir de 1891, mais especificamente em seu artigo 11 parágrafo 2. Em contra 

partida ao referido artigo surgem os códigos penais de 1890 e 1940, além de instituições 

públicas que procuraram impedir as práticas religiosas afro-brasileiras. Em seus discursos ora 

elas aparecem como não religiões, sendo seus participantes enquadrados como realizadores de 

animismos e fetichismos, ora como contraventores, outras como praticantes de medicina ilegal 

etc. Dessa forma, com o fim da escravidão e o nascimento da república, dentre os espaços de 

controle da imensa sociedade brasileira de afrodescendentes estarão presentes os órgãos do 

judiciário como cerceadores e desqualificadores dessas práticas. 

 

Para compreender como pensava a intelectualidade brasileira construtora do 

Estado Nacional Brasileiro imperial e republicano ao final do século XIX, é necessário 

que se remeta ao pensamento europeu do mesmo período, matriz, ainda que desfocada, 

da nossa produção intelectual. Desfocada porque, se a intelectualidade brasileira 

consumiu teorias como o evolucionismo social, de caráter unilinear, o positivismo, o 

naturalismo e o darwinismo social, provindas do cientificismo e geradas na Europa, 

realizou sobre as mesmas, leituras específicas, muitas vezes empobrecendo os seus 

conteúdos, outras as adaptando à nossa realidade social
2
.  

Um conceito muito identificado com o século XIX é o de nação. Ainda que não 

originário desse século, é nele que se definem significados mais específicos para esse 

conceito. Associado a ele, temos um outro e importante conceito, o de  Estado. Juntos, 

formam um binômio definidor do modelo de organização política desse século na 

Europa Ocidental: O Estado-nação.  

A definição mais comum para o conceito de nação pode ser encontrada em 

dicionários, como sendo um “agrupamento humano, em geral numeroso, cujos 

membros, fixados em um território, são ligados por laços históricos, culturais, 

econômicos e lingüísticos”
3
. Esse significado, no entanto, não serve para o conceito de 
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nação de uma forma atemporal. Falar de nação como sendo algo estruturado pela 

conjunção de elementos como território, etnicidade, língua e religião, é remeter a um 

período específico da história do século XIX.  

Seguindo a divisão proposta por Hobsbawn para o conceito de nação no século 

XIX, é possível perceber uma mudança de seu significado, passando por três etapas. Na 

primeira, de 1830 a 1880, a nação é identificada ao princípio da nacionalidade. Na 

segunda, de 1880 a 1918, à língua, à religião e à etnia, e, no terceiro, de 1918 a 1960, à 

idéia de consciência nacional (1994). Comparando a proposta de Hobsbawn ao o 

conceito formulado acima, percebe-se que ele se identifica mais com a segunda etapa.  

O conceito de nação, não é um conceito estático. É preciso compreendê-lo como 

sendo uma entidade mutável, logo, ele sofre transformações de acordo com as 

especificidades históricas de um determinado período. Segundo: é um fenômeno recente 

que somente se transforma em uma entidade social, ainda no dizer de Hobsbawn
4
, 

quando relacionado à forma de Estado territorial moderno, ou seja,  o Estado-nação.   

Para a proposta desse texto, o conceito de nação diz respeito, especificamente, ao 

período histórico de 1870 a 1950, da qual fazem parte a segunda e a terceira etapa, 

propostas acima. Se, no seu primeiro momento (1830/1870), a preocupação do Estado 

foi o de definição de fronteiras, onde todos estariam inseridos em um mesmo corpo 

político, no segundo, com a emergência das lutas sociais, através da organização dos 

trabalhadores, mister se torna que o Estado conquiste a adesão desses grupos para não 

perdê-los para os seus concorrentes ideológicos.  Construir uma nação, nesse momento, 

significava criar uma identificação, quase religiosa, entre Estado e cidadão. “Uma 

religião cívica”: o patriotismo
5
.  

Para atingir essa finalidade, a de construção do Estado-nação, era necessário 

transpor muitas barreiras. A tentativa de unidade esbarrava em diversidades, como a 

lingüística, étnica, religiosa, territorial, que dificultavam a formação de uma identidade 

nacional. Era necessário definir o papel dos grupos sociais na composição desses 

“novos” Estados-nação. A nação moderna do século XIX surgiria não como o resultado 

de um progresso cultural de elementos que tinham por base a língua, a etnicidade, a 

tradição religiosa, as fronteiras, mas sim, como um projeto forjado através de seleções e 

opções. Dentro dos mosaicos culturais existentes foi necessário realizar escolhas, 

priorizar elementos de um grupo em detrimento de outros, hierarquizá-los e, o mais 
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importante, fazê-los  sentirem-se parte desse todo.  É significativa, nesse sentido, a frase 

de Massimo d’Azeglio, pouco depois da unificação italiana em 1870, ao admitir que 

“fizemos a  Itália, agora temos que fazer os italianos”.  

 Na impossibilidade de um “caminho natural” que levasse à formação de uma 

identidade nacional, esse caminho teve que ser construído; na ausência de tradições 

comuns a todos, elas tiveram que ser inventadas
6
.  Em oposição à idéia da nação gerar o 

Estado, o que se deu foi o contrário: O Estado inventou a nação. Coube a ele esse papel, 

onde o resultado seria a capacidade de uma nação se ver imaginada
7
 dentro de um 

mesmo todo. Às instituições educacionais coube o papel de sedimentadoras dessa 

identidade. Nelas, símbolos como, bandeiras, monumentos, datas cívicas, mitos de 

fundação, heróis e momentos históricos passaram a ser visitados com extraordinária 

freqüência. O hábito deveria, em pouco tempo, fazer crer que esses elementos sempre 

fizeram parte da História, com H maiúsculo, daqueles povos.   

Concomitante à construção de uma identidade ou caráter nacional, os Estados-

nação europeus viviam, nesse período, um movimento de dominação externa sobre as 

nações dos continentes africano e asiático, movimento que ficou conhecido como 

imperialismo. Esse segundo movimento, também levava às formulações de conceitos 

que visavam caracterizar os países imperialistas como diferentes dos povos dominados; 

diferentes e superiores. Era necessária uma outra construção que explicasse a 

superioridade dos dominadores e, por conseqüência, a inferioridade dos dominados. 

Elas deveriam ser capazes de justificar a dominação sem denunciá-la como tal. Para tal, 

foram formuladas teorias que destacavam a superioridade dos europeus em seus 

aspectos culturais – religião, ciência, civilização – e racialistas – que pregavam a 

superioridade do homem branco sobre os demais
8
.  

Transplantadas das chamadas ciências naturais, que propunham a diversificação e 

hierarquização das espécies através de uma escala evolutiva
9
,  foram produzidas  teorias 

nas ciências sociais, como o positivismo e o darwinismo social. Essas teorias ao 

colocarem a espécie humana dentro de uma mesma cadeia evolutiva – monogenismo – 

ou, pregando a pluralidade dessas espécies – poligenismo – legitimou a superioridade 

do homem branco europeu, e o seu papel de “guia” da humanidade.  

A partir dessas bases evolucionistas e racialistas européias, traduzidas para a 

realidade brasileira por seus porta-vozes autorizados nas instituições de pesquisa, as 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
__________________________________________________________________ 

4 

 

agências de saber buscaram produzir um saber cultivado
10

. Essas produções procuravam 

legitimidade para os seus discursos através de uma adequação ao discurso oficial. Cada 

qual, a sua forma, buscava se inserir, fazer parte da “modernidade brasileira” através de 

uma identificação com a construção da identidade nacional. Esse, não seria apenas um 

discurso afirmativo. Legitimar o seu lugar nessa nação era também, muitas vezes, negar 

espaço para os outros grupos. Se, atrelado ao discurso afirmativo estavam os conceitos 

de civilização, progresso, evolução e modernidade, ao negativo, o que buscava 

deslegitimar os outros saberes, estavam os seus antagônicos como: barbárie, atraso 

cultural e inferioridade racial. Se desvencilhar do passado escravista e de uma sociedade 

miscigenada, se identificando com o mundo civilizado europeu, essa seria a tônica dos 

discursos. Negar um passado real e inventar um passado imaginário, de pertencimento 

histórico-social, esse seria o papel dos intelectuais da alva nação brasileira
11

.  

Para tal, as instituições do Império e da nascente República contribuiriam no 

pocesso de fortalecimento do ideário de uma sociedade branca, criando barreiras para o 

restante da sociedade africana, indígena e de seus descendentes através de 

conhecimentos vinculados aos saberes oficiais como a medicina e o direito. 

Yvonne Maggie em Medo do Feitiço, faz uma interessante relação entre “a 

criação das instituições reguladoras do combate aos feiticeiros e associações que 

procuravam se diferenciar dos feiticeiros”. Reproduzo o quadro proposto pela autora
12

 : 

 

Quadro I 

1890- Decreto que institui o Código Penal 

 

1904- Criação do Juízo dos Feitos da Saúde Pública 

Miríade de práticas de cura e tipos de 

espiritismo. Existe apenas a Federação 

Espírita Brasileira como órgão 

centralizador. 

1927- Criação da comissão do delegado Mattos Mendes para a 

repressão ao baixo espiritismo. 

1920- Criação da Umbanda por Zélio 

Moraes. Criação de federações e 

disputa entre elas (Centro Redentor e 

Federação Espírita Brasileira). 

1934- Criação da 1
a
. Delegacia Auxiliar especializada na 

repressão do baixo espiritismo. 

As federações estabelecem acordos 

para livrar os seus associados da 

prisão. 

1937- Criação da Seção de Tóxicos e Mistificação dento da 1
a
. 

Delegacia Auxiliar, especialmente destinada ao combate da 

1939- Criação da União Espírita da 

Umbanda do Brasil. 
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mistificação. 

1941- Filinto Muller exige que os centros sejam registrados 

também na Delegacia de Política. 

Ano do Primeiro Congresso de 

Umbanda no Rio. 

1942- Promulgação do Código Penal que modifica o artigo 157 do 

Código Penal de 1890. 

As federações já são organismos fortes, 

tanto as de umbanda quanto as de 

espiritismo. 

 

A partir desse quadro a autora postula a  tese de que “tanto um lado quanto outro 

surgiu e se desenvolveu dentro de um mesmo panorama histórico de urbanização”. Para 

fins dessa pesquisa interessa a relação dos intelectuais umbandistas e seus órgãos 

representantes, as federações e confederações,  com as instituições que representavam 

os interesses dos porta-vozes da alva nação umbandista. 

Antes de uma análise específica do quadro, acima exposto, vou retroceder até o 

período imperial para ver como a legislação e suas instituições se colocaram frente a 

essa questão. 

A Constituição de 1824, primeira do pós-independência, instituía em seu artigo 5 

que: 

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 do Templo. 
 

A Constituição de 1891 instituía em seu artigo 11, parágrafo 2 que: “É vedado 

aos Estados, como à União: estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de 

cultos religiosos”; em seu Art.72, parágrafo 3 que: 

 A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 3º - Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 

pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e 

adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. 

 

No entanto o Código Penal de 1890, que antecede a constituição institui em seus 

artigos 156, 157 e 158 o seguinte texto: 
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Art. 156 – Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos e a arte 

dentária ou farmácia: praticar a homeopatia, a dosimetria, o 

hipnotismo ou o magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as 

leis e regulamentos. 

Art. 157 – Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar 

talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio e amor, 

inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim para facilitar 

e subjugar a credulidade pública. 

Art. 158 – Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo 

para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, 

substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo 

assim, o ofício denominado de curandeiro. 

 

Comparando os dois códices pode-se perceber que as  chamadas religiões de 

possessão foram excluídas do caráter, me perdoem a redundância, religioso. A 

permissão a todas as religiões partia de um pressuposto que era da aceitação de  um 

determinado campo como sendo religioso. O tripé básico da macumba – curandeirismo, 

magia e feitiçaria – a incluía dentro do campo das não-religiões e a inseria dentro do 

campo da criminalidade, por isso constante do Código Penal. A Liberdade proposta pela 

Constituição republicana encontra limites na concepção cultural do mundo da ordem 

sob o que vinha a ser uma religião ou não.  

É ainda Maggie que chama atenção para a ligação entre os artigos, acima 

expostos, do Código Penal de 1890, com a questão higienista, desenvolvida no Rio de 

Janeiro no início do século XX. Em sua análise: 

O regulamento sanitário e as leis referentes à Saúde Pública se 

reportam a esses artigos. Com a Reforma da cidade do Rio de Janeiro 

e com a discussão da necessidade de higienização travada por seus 

administradores, amplia-se o debate sobre o controle da magia e dos 

curandeiros. Em 1904, o Decreto n º. 1.151, de 5 de janeiro, que 

reorganiza os Serviços de Higiene Administrativa da União e 

possibilita o “bota abaixo” de Pereira Passos no Rio, define a 

competência do Juiz dos Feitos da Saúde Pública. Uma de suas 

funções é o julgamento dos crimes e contravenções de higiene e 

salubridade públicas, inclusive os tratados nos três artigos do Código 

Penal
13

.  

 

É ainda da República Velha, no ano de 1927, a criação da comissão do delegado 

Mattos Mendes que seria responsável pela repressão ao baixo espiritismo. A expressão 
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“espiritismo”, que constava do artigo 157 do Código Penal de 1890, vem agora adjetiva 

de “baixo”. Isso se deve ao fato de que determinadas instituições das religiões de 

possessão, principalmente grupos de classe média do chamado kardecismo, tiveram 

influência para buscar uma diferenciação entre aquilo que eles praticavam – o 

espiritismo de base européia - e o que era praticado pelos chamados macumbeiros. A 

capacidade organizacional desse grupo, através da criação da Federação Espírita 

Brasileira (1890), além de possuírem um maior número de pessoas de extratos sociais 

“superiores”, possibilitaram um maior diálogo com os poderes constituídos. Se isso não 

encerrou as perseguições a esses grupos com certeza as amenizou. 

A Era Vargas (1930-1945) não traria mudanças significativas da lógica existente 

na República Velha. A Constituição de 1934 estabeleceria em seu artigo 17 que, 

parágrafos primeiro e segundo  que: 

 

Art 17 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios:  

[...]  II - estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos 

religiosos;  

III -ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto, ou 

igreja sem  prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse 

coletivo; 

 

No entanto é do mesmo ano a criação da 1
a
. Delegacia Auxiliar que ficaria 

responsável pela repressão do baixo espiritismo. O não reconhecimento das religiões de 

possessão era mantido, reafirmando a diferença entre uma religião e aquilo que era 

praticado pelas religiões mediúnicas, principalmente as agora rotuladas de baixo 

espiritismo, ou seja: as chamadas religiões “afro-brasileiras”. 

É ainda durante a vigência da Era Vargas que outros códices surgiriam sem 

alterar a realidade exposta. A Constituição de 1937 em seu artigo 32 instituí que “é 

vedado à União, aos Estados e aos Municípios: (...) b) estabelecer, subvencionar ou 

embaraçar o exercício de cultos religiosos”. 

A manutenção da liberdade, mais uma vez, viria acompanhada de um novo 

cerceamento. No mesmo ano seria criada a Seção de Tóxicos e Mistificação dentro da 

1
a
. Delegacia Auxiliar, com fins específicos de combater as chamadas mistificações. A 

perseguição prossegue e, em 1941, Filinto Muller passa a exigir que os centros espíritas, 
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que incluem todas as religiões mediúnicas, deviam ser registrados na Delegacia de 

Polícia Política. 

Antes do final desse período ainda seria instituído o Código Penal de 1940. Nele 

o artigo 157, do código anterior, seria modificado, passando o texto a ser assim 

redigido: 

 

Charlatanismo 

Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:  

 

Curandeirismo 

Art. 284 - Exercer o curandeirismo:  

I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer 

substância; 

II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 

III - fazendo diagnósticos: 

 

As pressões dos organismos médicos, conforme exposto no item anterior, foram 

os grandes responsáveis pela inclusão da “nova” expressão charlatanismo
14

. A 

expressão curandeirismo que remetia mais a uma forma de “medicina tradicional” será  

desmembrada e seu novo congênere, o charlatanismo, se referiria mais ao caráter 

ludibriador agora também inculcado nos antigos curandeiros. 

A construção da alva nação Brasil despertou conflitos entre os macumbeiros-

umbandistas e os outros mercados, quer de bens simbólicos – como no caso da Igreja 

Católica e do Kardecismo -, quer em outros mercados – como no caso do controle sobre 

as doenças e suas soluções e nas instituições públicas de controle sobre a sociedade, 

como o caso do poder legislativo, judiciário e os seus órgãos de repressão. 

Aqui não cabe discutir se essas perseguições surtiram os efeitos desejados por 

seus produtores. O que importa é como, de forma coletiva ou individual, esses discursos 

canalizaram a produção literária da alva nação umbandista e a remeteram para fora de 

seu continuum religioso, colocando-a mais como uma legitimadora externa, ao 

responder aos seus acusadores, do que como representante dos macumbeiros-

umbandistas. São as marcas que esses ataques externos produziram na literatura 

umbandista que irei me ater no próximo capítulo, demonstrando o quanto esses 

influenciaram na criação da alva nação umbandista, distanciando-os da sua base 

religiosa. 
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