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RESUMO 

Esta pesquisa parte das seguintes questões: Por que as mulheres tão pouco aparecem 

na história do espiritismo brasileiro? Teriam sido elas, de fato, figuras secundárias, quase 

ausentes nos primeiros anos desta religião no Brasil, ou suas presenças foram silenciadas, 

ocultadas na escrita de uma história que se deu pela pena de homens? Para responder a esses 

questionamentos, vou em busca das mulheres que, no século XIX, envolveram-se com o 

magnetismo e o sonambulismo, práticas que se situavam numa zona de fronteira entre 

ciência e religião e que influenciaram os modos como o espiritismo seria praticado em 

nosso país. Também apresento os principais perfis daquelas que se envolveram com os 

primeiros grupos e experimentos espíritas, a exemplo das médiuns, escreventes e receitistas. 

O percurso metodológico envolveu pesquisa qualitativa com análise de jornais, revistas, 

crônicas e relatos de viajantes publicados no século XIX para a construção do contexto 

sócio-histórico e da classificação apresentada. Entre os/as principais teóricos/as que 

iluminam este trabalho, estão Bourdieu, com seus conceitos de habitus e campo religioso, 

Michelle Perrot, com suas análises sobre as mulheres silenciadas da história, e Joan Scott, 

com suas discussões sobre os usos da categoria gênero. Autores/as que trataram de 

secularização, magia, campo religioso brasileiro e relações entre gênero e religião também 

serviram de referência teórica. A tese sustentada é de que o espiritismo, na escrita de sua 

história referente ao século XIX, relegou as mulheres a um papel secundário, de meras 

coadjuvantes, silenciando suas vozes e experiências.   

 
 

Palavras-chave: religião; ciência; espiritismo; gênero. 



ABSTRACT 

 

This research stems from the following questions: Why do women appear so little in 

the historical narratives of Brazilian Spiritism? Were they, in fact, secondary figures, almost 

absent in the early years of this religion, or was their presence silenced, hidden behind a 

history written by men? To answer these questions, I searched for the 19th century women 

that became involved with magnetism and somnambulism, fringe practices bordering 

science and religion which influenced Spiritism. I also brought to light profiles of women 

who were involved with the first Brazilian Spiritist groups and experiments, such as the 

writing and medical mediums. The methodology includes a qualitative research with 

analysis of newspapers, chronicles and travelers' reports published in the nineteenth century 

to build the socio-historical context and the classification presented. Among the authors 

who illuminate this work, are Bourdieu and his concepts of habitus and religious field; 

Michelle Perrot, who analyzed silenced women in history, and Joan Scott, with her proposal 

for the use of the gender category. Authors who discussed secularization, Brazilian religious 

field and relations between gender and religions also serve as a theoretical reference. My 

thesis is that Brazilian Spiritism, in the writing of its history referring to the nineteenth 

century, relegated women to a secondary role as mere assistants, silencing their voices and 

experiences. 

 

Keywords: religion; science; Spiritism; gender. 
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INTRODUÇÃO 

Tudo começou por acaso – ou talvez por um excesso de curiosidade. À época – e só 

agora percebo que vários anos já se passaram – estava envolvida em minha pesquisa de 

mestrado em Ciências da Religião, também na PUC de São Paulo. Estudava os grupos 

religiosos que cultuavam extraterrestres e que haviam despertado o interesse de brasileiros e 

brasileiras após a virada do milênio. Ao descobrir que algumas dessas associações se diziam 

continuadoras da doutrina espírita, fazendo sua própria interpretação das obras de Allan 

Kardec, resolvi pesquisar mais a fundo esta religião. Até então, meu conhecimento sobre o 

espiritismo se resumia à leitura de alguns tópicos do Livro dos Espíritos e a algumas 

palestras seguidas de passes que tinha assistido por convite de amigas espíritas. Era uma 

relação casual, movida pela curiosidade e a vontade de explorar as diversas expressões do 

Sagrado. 

 Ainda naquela época, na leitura das obras básicas do espiritismo e de trabalhos 

acadêmicos sobre o mesmo, algo me chamou a atenção: notei uma impressionante 

desproporção entre personagens masculinos e femininos na história desta religião. Nas 

coletâneas de biografias, livros e sites, e também nas pesquisas em Ciências Sociais, quando 

se narrava o surgimento da doutrina espírita na França e sua chegada ao Brasil, apenas 

nomes masculinos apareciam como protagonistas. Havia Allan Kardec, Luís Olympio Telles 

de Menezes, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Chico Xavier, Divaldo Franco, 

entre muitos outros. Eles eram apresentados como personagens que deram os primeiros e 

mais importantes passos na consolidação do espiritismo – um, narra-se, codificou a doutrina 

na França, outro fundou o primeiro periódico espírita no Brasil, outro unificou as 

associações e grupos, outro foi exemplo de caridade e dedicação ao próximo, e assim por 

diante.  

– Onde estão as mulheres?, eu me perguntava. 

Elas estavam lá, mas de certa forma não estavam. Algumas, conforme descobri em 

coletâneas das biografias dos chamados grandes vultos do espiritismo1, auxiliaram nos 

																																																																		
1 As principais fontes foram: Grandes Espíritas do Brasil (1969), de Zeus Wantuil, publicado pela FEB 

(Federação Espírita Brasileira); Grandes Vultos do Espiritismo (1981), de Paulo Alves Godoy, 
também publicado pela FEESP (Federação Espírita do Estado de São Paulo); Personagens do 
Espiritismo: do Brasil e de Outras Terras (1982), de Antônio Lucena e Paulo Alves Godoy, também 
publicado pela FEESO; e A História Ilustrada do Espiritismo no Brasil (2002), material  produzido 
pelo Centro de Pesquisa e Educação Espírita (CPDOC) e disponível para consulta 
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trabalhos de alguns centros e associações, outras realizaram iniciativas locais de caridade, 

outras centralizaram seus esforços na educação, outras contribuíram para disseminar a 

doutrina em algumas cidades, outras atuaram como médiuns... Em várias frentes, elas 

estiveram presentes e não fizeram pouca coisa. Mas, em nenhum momento, eram referidas 

como personagens que determinaram os rumos desta religião no Brasil.  

E havia mais: em comparação com os homens, apenas um pequeno número de 

mulheres era citado nas coletâneas de biografias que encontrei2. Além disso, não se fala nem 

se falou das brasileiras que atuaram nos primeiros anos e décadas do espiritismo, ou seja, 

naquele período de 1850 até próximo ao fim do século XIX, quando os grupos interessados 

na doutrina espírita funcionavam de modo mais independente e fluido, e ainda não haviam 

sido unificados sob o guarda-chuva da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Essas mulheres 

pioneiras, descobri mais tarde, nos primeiros jornais espíritas da época, costumavam ser 

referidas como ajudantes anônimas. Falava-se – quando se falava delas – de uma “senhora 

respeitável”, de “uma médium talentosa”, de uma certa “madame” e,  apenas em poucos 

casos, seus nomes eram citados – geralmente sem o sobrenome.  

Na leitura de biografias de mulheres espíritas, como Anália Franco, Adelaide 

Câmara e Yvonne Pereira, entre outras que vieram depois destas anônimas pioneiras e que 

tiveram suas trajetórias registradas, notei que elas frequentemente apareciam como guiadas 

por nomes masculinos. Eram os homens que, em vida ou como espíritos, orientavam-nas em 

seus primeiros passos na doutrina, ou serviam de guias para que elas escrevessem livros, ou 

conferiam-lhes o poder para que realizassem curas, ou davam a chancela para que criassem 

grupos ou associações. Enfim, o protagonismo continuava sendo deles, mesmo quando se 

escrevia sobre elas. 

Foram essas percepções e incômodos que deram forma às questões que levanto nesta 

pesquisa. Por que as mulheres tão pouco aparecem na história do espiritismo brasileiro? 

Teriam sido elas, de fato, figuras secundárias, quase ausentes durante os primeiros anos 

desta religião no Brasil, na segunda metade do século XIX, quando as ideias de Kardec 

passaram a circular por aqui? Ou suas presenças foram silenciadas, excluídas, minimizadas 

na escrita de uma história que se deu pela pena de homens?  

																																																																		
   online (http://www.cpdocespirita.com.br/ ) 
2 Em Personagens	do	Espiritismo (1982), temos 10 biografias de mulheres espíritas (7 delas brasileiras 

e as demais estrangeiras) de um total de 52. Em Os Grandes	 Vultos	 do	 Espiritismo	 (1981), são 6 
biografias de mulheres (duas delas de outros países) e 35 de homens. E em	 Grandes	 Espíritas	 do	
Brasil	(1969), das 53 biografias, apenas 3 são de mulheres, sendo uma delas estrangeira. 
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A partir desses questionamentos, fui em busca de pistas sobre mulheres que, na 

segunda metade do século XIX, estiveram envolvidas com o movimento espírita ou em 

práticas e crenças que influenciaram desta religião no Brasil. As fontes documentais que 

consultei incluem principalmente jornais e revistas que circularam nas principais cidades 

brasileiras a partir de 1830 até a virada do século. Para me orientar nesse percurso e analisar 

os dados levantados, busquei autores que trataram de temas como a vida das mulheres no 

século XIX, os porquês dos silêncios a respeito delas, as relações entre gênero e religião e o 

campo religioso brasileiro. A tese que proponho é de que o espiritismo em nosso país, na 

escrita da sua história referente ao século XIX, silenciou ou minimizou a participação das 

mulheres, relegando-as às sombras, ao silêncio ou à posição de meras coadjuvantes, e 

enfatizou o protagonismo de nomes masculinos, fazendo isso mesmo quando elas tiveram 

grande influência seja na constituição das práticas, na divulgação das crenças e na criação 

de identidades religiosas. 

Referências teóricas  

Para entender o lacônico registro sobre as mulheres no espiritismo brasileiro é 

preciso, antes de tudo, observar as narrativas sobre o passado das sociedades e o modo 

como as mulheres nelas se inserem. Há um silêncio, notou a historiadora das mulheres 

Michelle Perrot (2005), que recai mais fortemente sobre elas do que sobre quaisquer outros 

grupos. Este silêncio, argumenta esta autora, tem sua raiz na desigualdade entre os sexos. A 

partir dessa, instala-se outro elemento que também contribui para as ausências, 

ocultamentos e esquecimentos delas. Trata-se da “deficiência dos traços relativos às 

mulheres e que dificulta tanto a sua apreensão no tempo”, diz Perrot (2005, p.11). 

A deficiência de traços sobre as mulheres do passado pode ser notada, segundo 

Perrot, nos espaços públicos, tradicionais palcos da história, onde elas pouco circulavam; 

nas estatísticas, nas quais suas presenças foram borradas pelos números e dados que, na 

maioria das vezes, não consideravam as especificidades de cada sexo; e ainda nos arquivos 

públicos, a exemplo daqueles mantidos pela polícia ou pelo sistema judiciário, em que elas 

apenas eram registradas quando causavam alguma disrupção na ordem. Como constata a 

autora: 

Os escrivães da história – administradores, policiais, juízes ou padres, 
contadores da ordem pública – tomam nota de muito pouco do que tem o 
traço das mulheres. [...] Se o fazem, quando observam a presença feminina 
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em uma manifestação ou reunião, recorrem aos estereótipos mais 
conhecidos: mulheres vociferantes, megeras a partir do momento em que 
abrem a boca e histéricas, assim que começam a gesticular (PERROT, 
2005, p. 33). 

A esse aspecto podemos acrescentar o próprio modo como são apresentadas as 

narrativas históricas, muitas das quais colocam as mulheres na posição de coadjuvantes, 

assistentes, auxiliares, ou retratam-nas a partir de estereótipos e imagens como as da santa e 

da serpente, do anjo de bondade e da personificação do mal, quando não simplesmente as 

lançam para os apêndices, parênteses e notas de rodapés. Tanto nos escritos oficiais da 

história do espiritismo quanto nos registros realizados por jornais do século XIX, conforme 

veremos, há exemplos desses ocultamentos, deficiências e distorções. 

Do mesmo modo que Perrot, Gerda Lerner (1990), historiadora das mulheres, 

também nota que, até não muito tempo atrás, os registros históricos omitiam “o passado da 

metade da humanidade”. Por terem sido os homens, durante um longo período, os autores 

oficiais da história, segundo Lerner, eles trataram de tomar nota apenas do que “tinham 

feito, experimentado e considerado importante”, deixando as mulheres omissas e 

esquecidas. Assim, as narrativas que nos chegam representam, segundo ela, um registro 

parcial e este “está distorcido porque narra a história tão somente do ponto de vista da 

metade masculina da humanidade” (LERNER, 1990, n.p., introdução, trad. livre minha). 

Interessada em revelar os porquês da omissão de figuras femininas nas narrativas 

históricas, Lerner tomou como ponto de partida o conceito de patriarcado, entendido por ela 

como um processo histórico que contribuiu para a marginalização das mulheres. Sua 

intenção foi entender como esse sistema estabeleceu-se e se institucionalizou. Para isso, ela 

foi em busca das ideias, símbolos e metáforas incorporados na civilização ocidental e que 

teriam dado força ao patriarcado. Lerner apontou duas metáforas principais que estariam na 

base da sociedade ocidental e, por conseguinte, deste sistema: a desvalorização simbólica 

das mulheres em relação ao sagrado e a visão filosófica aristotélica delas como seres de 

segunda categoria, incompletas e defeituosas.  

No primeiro caso, o principal exemplo estaria no monoteísmo hebreu e no 

cristianismo, cujos sistemas de crenças, segundo Lerner, teriam colocado os homens em 

posição privilegiada, de mediadores entre os humanos e a divindade, deixando as mulheres 

em um lugar secundário. Nessas religiões, os cargos de sacerdotes eram e são ocupados por 

homens e a coordenação dos ritos ou a interpretação dos escritos sagrados sempre foram 

tarefas exclusivas deles. Às mulheres, diz Lerner, “negou-se um acesso igualitário ao ensino 
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religioso e ao sacerdócio e, desta maneira, foi-lhes negada a capacidade de interpretar e 

modificar o sistema de crenças religioso” (LERNER, 1990, n.p., capítulo 10, trad. livre 

minha). 

Nas narrativas bíblicas, prossegue ela, que têm início com a divindade fazendo uma 

aliança com a humanidade, cada vida ganha um sentido e passa a fazer parte do plano 

divino. Munido do livre arbítrio e de posse das escrituras consideradas sagradas, o ser 

humano teria, a partir de então, os instrumentos para cumprir o destino traçado pelo criador. 

Mas, segundo argumenta Lerner, como são os homens que têm a autoridade de interpretar as 

escrituras e de comandar os ritos, as mulheres necessitam da mediação deles para terem 

acesso aos planos de Deus e à própria participação na história. Assim, afirma ela, são os 

homens quem, de fato, “vivem e se movem na história” (LERNER, 1990, n.p., capítulo 10, 

trad. livre minha). 

Lerner ainda cita a Grécia dos séculos VII a V a.C., analisando o pensamento 

aristotélico e a sociedade ateniense, na qual as mulheres também ocupavam uma posição 

inferior. As atenienses eram excluídas da esfera política e consideradas menores de idade 

por toda a vida, tendo de ficar sob a tutela dos homens; quando casadas, sua função era a da 

procriação e dos cuidados com a casa. Relações de poder como essas, de acordo com 

Lerner, repercutiram na obra de Aristóteles, para quem as mulheres eram seres 

biologicamente inferiores, de natureza passiva e incapazes de desenvolver o raciocínio. 

Como a obra desse filósofo teve grande influência na ciência e na filosofia ocidentais, para 

esta autora, tais ideias, juntamente com as metáforas do cristianismo e do judaísmo, 

contribuíram para que a subordinação das mulheres fosse naturalizada ao longo da história, 

muitas vezes passando desapercebida e inquestionada. 

Ideias podem transpassar gerações, ecoando em práticas, costumes e crenças por 

muito tempo. Mas também reconfiguram-se, adaptam-se e transformam-se. Daí que acredito 

que a tese das metáforas fundantes da civilização ocidental apresentada por Lerner, embora 

forneça uma importante perspectiva para se pensar como a subordinação feminina se 

manteve ao longo da história, não deve ser tomada como único fator determinante, ou seja, 

como causa exclusiva e explicativa da marginalização das mulheres em diferentes épocas. 

Como a própria Lerner nos lembra, essas metáforas são “formas que estão ‘prefiguradas’ em 

experiências passadas” e, por isso mesmo, são passíveis de readaptações e reinterpretações 

(LERNER, 1990, n. p., introdução, trad. livre minha). 
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Embora em nenhum momento Lerner se refira a Bourdieu, percebo similaridades 

entre algumas de suas ideias e as do sociólogo francês. Enquanto a autora americana utiliza 

o conceito de patriarcado, Bourdieu (2012) observa a marginalização das mulheres a partir 

do que chama de dominação masculina. Ambos aproximam-se na medida em que tentam 

revelar formas de compreensão e percepção da realidade (no caso dela, as metáforas e 

símbolos; no caso dele, as categorias de entendimento) que teriam contribuído para a 

opressão das mulheres e a consequente naturalização da mesma, expressa, entre outras 

coisas, na retirada delas da história – ou des-historicização, para utilizar uma expressão 

deste autor. 

Bourdieu vê na dominação masculina o exemplo por excelência da violência 

simbólica, “violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento” 

(BOURDIEU, 2012, p. 7). Justamente pelo modo como essa se expressa e mantém, estudá-

la, segundo ele, é um desafio, tendo em vista que a todo momento corremos o risco de 

utilizar, para analisá-la, as estruturas de pensamento, os “esquemas inconscientes de 

percepção e apreciação” (BOURDIEU, 2012, p. 15), que são frutos da própria dominação. 

A estratégia para escapar desta armadilha, sugere Bourdieu, consiste em investigar nossas 

próprias “categorias de entendimento” ou nossas “formas de classificação” (BOURDIEU, 

2012, p. 15).   

Se Lerner disseca o símbolos e metáforas construídos no passado e reconstruídos no 

presente que teriam moldado nosso pensamento de modo a legitimar relações de poder que 

marginalizam as mulheres, Bourdieu convida-nos a atentar para a correlação circular 

existente entre nossas estruturas cognitivas e sociais. Segundo ele, ambas mutuamente se 

reforçam e ao mesmo tempo reproduzem a desigualdade entre os gêneros. Em suas palavras: 

“a ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça” (BOURDIEU, 2012, p. 18). 

Os exemplos da ação desta máquina simbólica que é a ordem social podem ser 

percebidos, de acordo com Bourdieu, na divisão social do trabalho, que separa tarefas 

femininas de masculinas; na separação dos espaços, em que público é associado aos homens 

e o privado às mulheres; e na diferença dada aos corpos biológicos ou aos próprios 

movimentos do corpo.  Estabelece-se, assim, uma relação circular: a divisão social “constrói 

a diferença anatômica” e essa última vai ser utilizada como fundamento da organização 
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social. Estaria aí, para este autor, a força do que ele chama de sociodiceia masculina, a qual 

permitiria a incorporação e a naturalização da dominação (BOURDIEU, 2012, p. 33). 

Na opinião de Bourdieu, não é suficiente descrevermos a condição das mulheres ao 

longo das épocas ou as relações entre os gêneros em diferentes contextos. É preciso ir além 

e tentar descortinar as instituições (escola, Igreja, família, Estado) e as estratégias que 

contribuíram para “arrancar da história, mais ou menos completamente, as relações de 

dominação masculina” (BOURDIEU, 2012, p. 101, grifo do autor). Nesse sentido, uma 

possibilidade é analisar “os princípios de visão e divisão geradores dos ‘gêneros’” (p. 102) 

produzidos e reproduzidos por tais instituições. No caso da Igreja Católica, Bourdieu nota, 

tal como apontou Lerner (1990), que o clero inacessível às mulheres é um desses 

mecanismos. Este, com sua “visão pessimista das mulheres e da feminilidade”, nelas 

“inculca (ou inculcava) explicitamente uma moral familiarista, completamente dominada 

pelos valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade das mulheres” 

(BOURDIEU, 2012, p. 103). 

Concordo que a dominação masculina se perpetua através da história, estruturando o 

social e sendo reproduzida por meio de metáforas, como propõe Lerner (1990), ou por 

categorias de entendimento e mecanismos criados por instituições sociais a fim de 

naturalizá-la, como observa Bourdieu (2012), mas não acho que devemos tomá-la como 

definitiva, intransponível e impossível de ser subvertida. Embora a principal isca da 

armadilha que é a dominação seja sua naturalização, as mulheres não estão impossibilitadas 

de escapar desta. Mesmo quando relegadas a papeis secundários, oprimidas e silenciadas, 

muitas delas foram capazes de empreender estratégias que, se não modificaram radical e 

totalmente as relações de poder, fizeram com que essas sofressem abalos. Foi o que fizeram 

as brasileiras que estudei, aquelas que, na metade do século XIX, começaram a ocupar 

novos espaços na sociedade, escrevendo para jornais e clamando por acesso à educação e ao 

mercado de trabalho (ver capítulo 1), e também aquelas que participaram, como sonâmbulas 

e magnetizadoras, do caldeirão de crenças e práticas mágico-científico-religiosas que 

influenciaram nosso campo religioso e, em especial, o espiritismo brasileiro (conforme 

tratarei no capítulo 2).  

Ao olhar para essas mulheres não procuro exclusivamente por embates estrondosos, 

discursos revolucionários e oposições radicais às relações de poder estabelecidas, embora 

isso, sem dúvida, tenha ocorrido. Acontece que as reações à opressão nem sempre tomaram 

esse rumo. Muitas vezes, as mulheres reagiram nas sombras e em silêncio, marcando suas 
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resistências e realizando transformações de maneira sutil. Num olhar, elas parecem estar 

seguindo, de modo submisso, as regras do jogo; noutro, subvertem-nas, transformam-nas. 

Elas ora recuam, ora avançam. Noutras palavras, há um jogo de luz e sombras, de 

resistências e silêncios, e que por isso mesmo requer mais atenção. Daí, como veremos ao 

longo deste trabalho, as muitas ambiguidades e paradoxos com as quais é possível deparar 

ao se investigar as relações das mulheres com a sociedade daquele tempo.  

Roger Chartier (1995) foi quem chamou minha atenção para esse aspecto, quando 

escreveu que os dominados muitas vezes empregam a linguagem da dominação para 

construir sua oposição. Na opinião dele, a história das mulheres tem concedido um grande 

espaço às "vítimas ou rebeldes", "ativas ou atrizes do seu destino", e deixado de lado 

aquelas mulheres aparentemente passivas, por acreditar que essas aceitariam e consentiriam 

com a dominação sem jamais a essa se opor. É justamente para esse grupo que ele nos 

convida a olhar com mais atenção. No interior da relação de dominação, Chartier 

argumenta, por mais consentimento que pareça existir, também pode haver fissuras. Isso 

ocorre, por exemplo, quando “a incorporação da linguagem da dominação se encontra 

reempregada para marcar uma resistência”. Essas fissuras, “que corroem as formas de 

dominação masculina”, diz ele, nem sempre “tomam a forma de dilacerações espetaculares, 

nem se exprimem sempre pela irrupção singular de um discurso de recusa ou de rejeição” 

(CHARTIER, 1995, p. 42). 

Já mencionei como alguns pesquisadores, a exemplo de Michelle Perrot, Gerda 

Lerner e Pierre Bourdieu, analisaram os mecanismos que conduzem à des-historicização das 

mulheres ou distorções sobre suas histórias e à naturalização de sua submissão. Mas há algo 

mais sobre os silêncios construídos que é importante notar: eles têm muito a dizer.  

Michael Pollak (1992), ao investigar o que chama de clivagem entre a memória 

oficial e a dominante, as memórias subterrâneas e o silêncio sobre o passado, nota que o 

silêncio não obrigatoriamente conduz ao esquecimento e muitas vezes pode ser usado como 

forma de resistência diante de discursos oficiais. Além disso, embora não registradas pela 

escrita, muitas lembranças que parecem relegadas ao silêncio podem circular 

clandestinamente de forma oral, em redes familiares e de amizades, mantendo-se vivas desta 

maneira. Dissidentes, elas podem aflorar em alguns momentos, especialmente em 

circunstâncias de confrontos e tensões. Nessas horas, o “não-dito” invade o espaço público e 

passa a contestar e a reivindicar a ordem estabelecida e a memória oficial.   
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Ao estudar como se transmite e conserva a memória dos grupos, Paul Connerton 

(1999) nota que “o controle da memória de uma sociedade condiciona largamente a 

hierarquia do poder”, inclusive “legitimando uma ordem social”. A história oral e em 

especial a de vida, segundo ele, representam um recurso para se recuperar a memória dos 

grupos subordinados. Mas essas, quando narradas, não estarão vinculadas à “história 

objetiva”, que é a das instituições. Faltam-lhe, diz Connerton, “a noção de origens 

legitimadoras” e os termos de referência que formam uma narrativa sequencial (1999, p. 

22). “Irão surgir pormenores diferentes, porque estes estão incrustados, por assim dizer, 

numa espécie também diferente de ambiente narrativo” (1999, p. 22). 

Não conto com o recurso de histórias de vida, afinal, estudo um período cujas 

testemunhas oculares não estão mais vivas. Apesar disso, em vários momentos, meu 

percurso se assemelha ao do pesquisador da história oral. Ao perscrutar vestígios escritos do 

passado, questionando a “versão oficial” apresentada, estou, de certa meneira, à procura dos 

não-ditos de que fala Pollak. Já as lacunas com as quais deparo são como os silêncios 

mencionados por Connerton, quando este se refere às falas de seus informantes e às 

hesitações desses. De minhas fontes, também emergem novos detalhes que nem sempre 

seguem uma cronologia que os vincula a das instituições. Os registros que utilizo e as pistas 

que persigo, assim, assemelham-se às histórias orais que tendem a ir e voltar no tempo, nem 

sempre seguindo um caminho linear e frequentemente oferecendo novas perspectivas sobre 

o passado. 

Percurso metodológico 

“Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida 

por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados”. É com esta passagem 

que Rosália Duarte (2002, p. 140) inicia suas reflexões sobre o trabalho de campo na 

pesquisa qualitativa. Não há problema, esta autora nos lembra, em revistar um lugar no qual 

já estiveram outros pesquisadores. A diferença é que, a cada nova jornada, levamos 

diferentes questões, problemas, dúvidas e perspectivas de análise, daí o resultado da visita 

jamais deixar de ser original. Contudo, ela alerta: “ao escrevermos nossos relatórios de 

pesquisa ou teses de doutorado, muitas vezes nos esquecemos de relatar o processo que 

permitiu a realização do produto” (p. 140). Portanto, aqui narro meu percurso de viagem. 

Olho para o século XIX em busca das mulheres que teriam participado dos primeiros 

momentos do espiritismo brasileiro para, mais tarde, terem silenciadas ou esquecidas suas 
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contribuições. O passado é meu campo e as fontes documentais (jornais, revistas, crônicas e 

relatos de viajantes deste período) são meus informantes. Circulo num contexto reconstruído 

a partir desses registros, consciente das sombras e silêncios ali presentes.  

Os métodos de coleta de dados que utilizei foram: conversas informais (realizadas 

principalmente na fase exploratória da pesquisa) e busca de vestígios escritos, 

principalmente periódicos do século XIX que continham informações sobre as mulheres 

ligadas direta ou indiretamente ao espiritismo em seus primeiros anos.  Esses constituem o 

principal corpus da pesquisa, no sentido dado por Barthes (apud BAUER e GASKELL, 

2002, p. 96), de “uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, 

com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar”. Os dados foram submetidos 

a uma análise de conteúdo realizada a partir do diálogo com autores que tratam de história 

das mulheres, dominação masculina e relação entre gênero e religião, além de espiritismo e 

práticas religiosas no Brasil. 

A principal entrevista realizada foi com Júlia Nezu, em 2013, então presidente do 

Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, em São Paulo. Nesta conversa 

em profundidade, ela contou sua trajetória no espiritismo e mencionou exemplos de 

mulheres que contribuíram para este movimento. Também sugeriu fontes de pesquisa, 

livros, revistas e jornais, lembrando de períodos históricos importantes para esta religião. 

Minha curiosidade principal, nesta entrevista, era saber o que uma mulher, que administra 

um órgão ligado ao espiritismo, pensaria a respeito de uma pesquisa cuja intenção é 

entender até que ponto algumas experiências femininas escaparam à história do espiritismo.  

Outras conversas informais, na maioria rápidas e não planejadas, ocorreram com 

mulheres. A cada oportunidade que tinha, mencionava a intenção de minha pesquisa e, para 

minha surpresa, as respostas enfatizavam a necessidade de sabermos mais sobre o passado 

desta religião. Apesar das ambiguidades que estão presentes nas entrevistas orais, das quais 

nos fala Paul Thompson (1992, p. 146), e que se referem ao fato de que “o testemunho 

falado jamais se repetirá do mesmo modo”, creio que as conversas informais somadas à 

entrevista foram importantes, uma vez que, realizadas nos primeiros meses da pesquisa, 

como uma espécie de sondagem de campo, deram uma ideia do interesse suscitados por este 

tema. 

Os jornais e revistas que cito neste trabalho foram consultados no Arquivo Histórico 

de São Paulo e no Arquivo da Federação Espírita do Estado de São Paulo (versões 

impressas e microfilmadas) e na Hemeroteca Digital Biblioteca Nacional e na Library of 
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Congress (versões digitalizadas). Também consultei diários de viajantes e livros publicados 

no século XIX e obras sobre espiritismo e espiritualismo. Esses últimos encontrei em 

acervos digitais, como o Internet Archive e o Domínio Público. Classifiquei minhas fontes 

documentais da seguinte maneira: 

 

- Jornais brasileiros do século XIX editados por homens e voltados ao público 

feminino; 

- Jornais brasileiros do século XIX editados por mulheres e voltados ao público 

feminino; 

- Jornais brasileiros do século XIX sobre temas gerais que traziam alguma 

informação sobre espiritismo; 

- Jornais publicados pelo movimento espírita no século XIX; 

- Dois diários de viajantes que estiveram no Brasil por volta de 1850 (um da 

francesa Adèle Toussaint-Samsom, outro dos norte-americanos Fletcher e 

Kidder); 

- Crônicas de dois escritores que comentaram sobre hábitos e costumes do  Brasil 

do século XIX (Luís Edmundo e Joaquim Manoel de Macedo); 

- Livros e imagens publicados sobre o movimento espiritualista no exterior. 

 

No caso das coletâneas de biografias de personagens do espiritismo, consultei:  

 

- Grandes Espíritas do Brasil (1969), de Zeus Wantuil, publicado pela FEB 

(Federação Espírita Brasileira);  

- Os Grandes Vultos do Espiritismo (1981), de Paulo Alves Godoy, também 

publicado pela editora da FEB;   

- Personagens do Espiritismo - do Brasil e de Outras Terras (1982), de Antônio de 

Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, publicado pela editora da FEESP (Federação 

Espírita do Estado de São Paulo);  

- A História Ilustrada do Espiritismo no Brasil (2002), material  produzido pelo 

Centro de Pesquisa e Educação Espírita (CPDOC) e disponível para consulta online 

(http://www.cpdocespirita.com.br/ ) 

- a seção de biografias do site da FEB, a Federação Espírita Brasileira 

(http://www.febnet.org.br/blog/geral/pesquisas/biografias/) 	
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Adotei os seguintes procedimentos ao pesquisar jornais e obras não digitalizadas: 

 

- anotações sem registro fotográfico quando a referência encontrada era curta, 

resumindo-se a notas de poucas frases; 

- registro fotográfico da página consultada quando a referência encontrada era 

maior que um parágrafo, constituindo-se em artigo, carta ou reportagem; 

 

Quanto às fontes digitalizadas, realizei: 

 

- download de jornais, em formato .pdf, quando disponíveis ao acesso público no 

site da Hemeroteca Digital (http://bndigital.bn.br), mantido pela Biblioteca 

Nacional; 

- download de livros de crônicas, diários de viajantes e outras obras e imagens em 

formato .pdf, quando disponíveis ao público no sites Domínio Público 

(http://www.dominiopublico.gov.br) e Internet Archive (http://archive.org). 

 

Com centenas de jornais em mãos, fotografados ou digitalizados, o desafio seguinte 

foi organizá-los de modo a garantir uma rápida e efetiva consulta. Para tanto, recorri a um 

software chamado Trello (www.trello.com) cuja utilidade principal não é acadêmica3, mas 

que pode ser utilizado no planejamento de pesquisas e organização de dados. Gratuito e 

acessível online, o Trello permitiu-me armazenar os mais diversos materiais (notas e textos 

em formato como .pdf e .doc, além de fotografias e imagens) e ainda classificá-los da 

maneira desejada. Deste modo, o acesso ao material pesquisado e sua visualização tornou-se 

mais rápido e ainda resolvi o problema do armazenamento de dados, já que o material fica 

online e não no computador do pesquisador. 

O levantamento da maior parte das fontes documentais foi realizado nos anos de 

2013 e 2014. Durante este período realizei uma primeira análise do material coletado. 

Conforme avancei nas leituras, várias vezes precisei retornar aos jornais selecionados, a fim 
																																																																		

3 Trello (www.trello.com) é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas muito utilizada em startups e 
empresas de tecnologia. Recentemente, alguns pesquisadores começaram a usá-la para o 
planejamento das etapas de pesquisas e organização e armazenamento dos dados coletados. Pode ser 
definido como um mural virtual, no qual diferentes notas, textos e imagens são adicionados, 
classificados e manipulados. 
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de esclarecer dúvidas e responder a novos questionamentos que surgiam. Este “eterno 

retorno” foi frutífero e o diálogo que estabeleci com as fontes acabou por determinar o 

próprio percurso de escrita da tese.  

Após algum tempo diante das fontes documentais, notei que, muito raramente, os 

periódicos que pesquisava concediam destaque a mulheres ligadas ao espiritismo dos 

primeiros anos. Suspeitando de que havia mais a descobrir sobre a ligação das mulheres 

com as ideias de Kardec, redobrei a atenção às páginas secundárias dos jornais, de olho nas 

pequenas notas, avisos, anúncios e  cartas de leitores. E foi justamente nas seções “menos 

glamurosas” dos impressos, nas quais se anunciavam de tônicos para a saúde a chapéus e 

tabaco, que deparei com aquele que considero o achado mais precioso desta pesquisa: as 

sonâmbulas e magnetizadoras brasileiras. 

Embora dispersas, eram muitas as informações a respeito dessas brasileiras que, em 

sua época, desafiaram os papeis tradicionalmente impostos às mulheres. Essas personagens, 

conforme pude averiguar, envolveram-se com o magnetismo e o sonambulismo a partir de 

1830  e, mais tarde, de 1850 em diante, com o espiritismo, quando esse começou a despertar 

interesse por aqui. Nos teatros e em sessões públicas, algumas demonstraram as 

possibilidades do magnetismo animal, realizando espetáculos que encantavam e 

amedrontavam nossas plateias. Nos gabinetes médico-magnéticos de nossas cidades, elas 

também ofereciam tratamentos para doenças e previsões de futuro. Nos primeiros grupos 

formados por interessados no espiritismo, elas ainda atuaram como médiuns-sonâmbulas, 

com um pé nas ideias sobre magnetismo e outro na crença na comunicação com os mortos. 

A seu próprio modo, conforme sustentarei ao longo deste trabalho, essas mulheres fizeram 

sua própria alquimia entre ciência e religião, adubando nosso campo religioso. 

Tese e hipóteses 

Antes de prosseguir, alguns pontos a esclarecer. Quando utilizo o termo espiritismo 

do ou no século XIX, não refiro-me a esta religião no modo – ou nos modos - como ela é 

hoje definida e praticada. Desde 1884, quando foi fundada, a FEB buscou unificar os 

grupos, assim como as práticas e crenças espíritas, mas nem naquela época nem hoje 

representa o único tipo de espiritismo praticado no Brasil. Há e houve tensões, dissidências, 

discordâncias. No século XIX, a partir de 1850, quando as obras e ideias de Kardec 

passaram a circular no Brasil, diferentes grupos e indivíduos se interessaram pela doutrina 

espírita, entre os quais, estavam os/as magnetizadores/as e as sonâmbulas. O espiritismo 
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praticado então – ou espiritismos, seria melhor dizer – era plural, sem um corpo rígido de 

crenças e práticas. Em alguns momentos, estava mais próximo do espiritualismo norte-

americano e inglês, com seus praticantes cobrando por atendimentos privados e pelos 

serviços oferecidos; noutros, aproximava-se do magnetismo animal.   

Ao utilizar a expressão mulheres, no plural, não me refiro a uma categoria coletiva 

cujos integrantes possuem uma identidade única, partilhando as mesma ideias, experiências, 

expectativas e visões de mundo. Como nos alerta Louise Tilly (1994), em suas pesquisas 

sobre minorias e gênero: “as mulheres são algo mais do que uma categoria biológica; elas 

existem socialmente […] suas vidas são modeladas por diferentes regras sociais e costumes, 

em um meio no qual se configuram crenças e opiniões decorrentes de estruturas de poder” 

(1994, p. 31). Entendo que as mulheres do espiritismo do século XIX não formam um grupo 

social com as mesmas características e que suas experiências e identidades foram plurais, 

modeladas por diferentes variáveis, tais como: classe, etnia, as comunidades às quais 

pertencem e as crenças as quais aderiram. 

Falar em silêncios e resistências de mulheres leva-nos a gênero – esse conceito que 

ainda gera desdém e confusão. Olhar para o passado ou o presente, para grupos e 

instituições sociais, a partir da perspectiva de gênero é uma maneira de perscrutar jogos de 

poder, opressões, silenciamentos, exclusões e violências. Como bem resumiu Joan Scott: 

esta categoria “recusa a ideia de que a anatomia da mulher é seu destino, insistindo que os 

papeis alocados socialmente para elas são convenções sociais e não ditados biologicamente”  

(2013, n.p., trad. livre minha). Mas gênero, alerta ela, não diz respeito apenas a mulheres. 

Gênero envolve a todos, afinal, é “uma prática cultural”, “um sistema de organização”, diz 

Scott, do qual ninguém escapa.  

Portanto, quando olho para as silenciadas ou excluídas, minha chave será a do 

gênero, ou seja, considerarei que as práticas, normas, crenças e discursos que estabelecem 

papéis e comportamentos para as mulheres são, antes de tudo, construções sociais baseadas 

em diferenças biológicas.  E considerei que, a cada época e em cada sociedade, definiu-se 

de modos diferentes o que é ser mulher,  o que significa dizer que as diferenças sexuais e de 

gênero  foram entendidas de diferentes modos ao longo da história. 

Tendo esclarecido esses pontos – e como mencionei anteriormente – a tese deste 

trabalho é a de que o espiritismo brasileiro, na escrita da sua história referente ao século 

XIX, silenciou ou minimizou a participação das mulheres, relegando-as às sombras, à 

posição de meras coadjuvantes, e enfatizou o protagonismo de nomes masculinos, fazendo 
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isso mesmo quando elas tiveram grande influência, seja na constituição das práticas, na 

divulgação das crenças e na criação de identidades religiosas. 

Para verificar esta tese, apresento as seguintes hipóteses. Primeiro, a de que as 

mulheres foram uma forte presença naquilo que defino como caldeirão mágico-científico-

religioso do século XIX, e que, segundo sustento, influenciou o espiritismo. Trata-se de um 

mix de práticas, saberes e crenças que transitavam entre ciência, magia e religião e que 

incluíam de terapias para tratamento de doenças a previsões do futuro, ofertados aos 

moradores das cidades brasileiras. Neste caldo, encontraremos as magnetizadoras e 

sonâmbulas e, mais tarde, as médiuns e primeiras espíritas. Para ilustrar essa diversidade, 

descrevo os principais perfis que encontrei na pesquisa nas fontes documentais, destacando 

como essas mulheres atuavam e de que maneira se relacionaram com os primeiros grupos 

espíritas. 

A outra hipótese é de que o espiritismo valeu-se de estratégias de des-historicização 

– entendidas nos termos de Bourdieu, como já vimos – que silenciaram, ocultaram ou 

diminuíram o papel das mulheres em sua história. Entre os exemplos que apresento ao 

discutir essa questão estão as biografias de mulheres espíritas, que, em vários aspectos, 

guardam semelhanças com as histórias de santas e santos do cristianismo, popularizadas na 

Idade Média em obras como A Legenda Áurea, de Jacopo de Varazze. As narrativas sobre 

as vidas de personagens femininos do espiritismo geralmente são pontuadas por elementos 

que tendem a se repetir: o inconformismo com a religião católica, um fato marcante que 

leva a personagem a se interessar pelo espiritismo, os primeiros momentos nesta religião, 

geralmente sob orientação de homens ou espíritos de homens, a obra de caridade deixada e 

o exemplo a ser seguido. A ênfase em estereótipos de gênero também é marcante nestes 

textos: elas são descritas como maternas, humildes, caridosas, abnegadas e sofredoras. 

Assim, a identidade das mulheres espíritas, do modo como foram escritas suas biografias, 

acabou relegada a um segundo plano, ofuscada pelo modelo de comportamento que se 

deseja apresentar às fiéis. 

Estrutura dos capítulos  

No capítulo 1, localizo as brasileiras no contexto do século XIX.  Além de diários de 

viajantes, relatos de cronistas e artigos de jornais da época, tomo como referência os textos 

que algumas mulheres publicaram em periódicos. Pela voz dessas primeiras jornalistas e 

escritoras, procuro apresentar as principais transformações experimentadas por elas a partir 
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de 1850, quando nossas cidades estavam se modernizando e urbanizando. Chamo também a 

atenção para opressões e silenciamentos que essas mulheres enfrentaram bem como para 

suas reivindicações e resistências. 

No capítulo 2, apresento o caldeirão de práticas mágico-científico-religiosas do 

século XIX, destacando as sonâmbulas que atuaram nos palcos dos teatros ou nos gabinetes 

médico-magnéticos. Ao falar delas, tento responder a algumas questões: a) porque essas 

práticas se tornaram populares àquela época?, b) qual a relação dessas mulheres com os 

campos científico e religioso? e c) o que essas práticas representaram para as brasileiras que 

a elas aderiram?. 

No capítulo 3, discuto a influência do magnetismo e seus adeptos e adeptas na 

gênese do espiritismo no Brasil. Apresento exemplos, retirados de jornais da época, que 

revelam os cruzamentos e intercâmbios entre magnetizadores/as, sonâmbulas e espíritas em 

nosso país. Essas fontes mostram que algumas das práticas dos seguidores das ideias de 

Mesmer foram incorporadas no espiritismo, ganhando a partir daí novos nomes e roupagens. 

Ao final, construo uma classificação, apontando quem eram, como e onde atuaram as 

brasileiras que se relacionaram com a doutrina de Kardec no XIX, entre elas, as sonâmbulas, 

magnetizadoras, médiuns-escreventes e médiuns-receitistas 

No capítulo 4, trato de duas mulheres que aparecem nas coletâneas de biografias de 

grandes nomes do espiritismo: Anália Franco e Adelaide Câmara, também conhecida como 

Aura Celeste. Elas atuaram respectivamente nos últimos anos do século XIX e início do 

XX. A primeira nunca assumiu publicamente sua ligação com o espiritismo, a segunda sim.  

Em comum entre elas está ainda o fato de terem escrito com bastante frequência para 

jornais, além de terem comandado inúmeros trabalhos de caridade. Essas personagens 

construíram identidades para si bem diferentes daquelas que se esperava das brasileiras da 

época e, deste modo, forneceram modelos de comportamento para as espíritas nos quais as 

mulheres resistem à opressão e transformam relações de poder.  

No capítulo final, sustento que os exemplos de identidade que emergem das 

trajetórias de Aura Celeste e Anália Franco não tiveram muito espaço no espiritismo. 

Apesar de mencionar seus feitos, as biografias delas e de outras espíritas reproduzem ideias 

de gênero segundo as quais as mulheres devem ser abnegadas, humildes, sem vaidades, 

caridosas e maternas. Embora esta religião afirme, em vários textos, a igualdade de gênero, 

no modo como registrou a história de suas mulheres – ou deixou de registrar – e nos 



 

 

29 

modelos de comportamento que apresenta às fieis, acaba por contribuir para a opressão 

delas e seu silenciamento. 
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Capítulo 1 – Brasileiras no século XIX 

 
Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de 
"construir uma leitura de") um manuscrito estranho, 
desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 
suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com 
os sinais convencionais do som, mas com exemplos 
transitórios de comportamento modelado. 
Clifford Geertz – A Interpretação das Culturas 

 

Muitos dos que estudam o espiritismo, na academia ou fora dela, frequentemente têm 

iniciado suas observações por um ponto em comum: o momento da chegada no Brasil das 

ideias do pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, mais conhecido como Allan 

Kardec. Não importa se as pesquisas são sobre a gênese desse movimento, seus 

personagens, tensões internas, embates com o catolicismo e a classe médica, entre outros 

aspectos. De modo geral, conta-se que, em terras brasileiras, “tudo começou” a partir de 

1857, com a chegada por aqui de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a primeira obra a 

apresentar esta doutrina, ou mais especificamente em 1866, com Introdução ao Estudo da 

Doutrina Espírita, tradução feita da 13a edição francesa por Luís Olímpio Telles de 

Menezes (1828-1893).4 

Para discutir a relação das mulheres com o espiritismo dos primeiros anos não utilizo 

este ponto de partida. Isso porque acredito que as tramas e linhas que nos permitirão 

entender melhor o que levou algumas brasileiras a atuarem como sonâmbulas, 

magnetizadoras e, mais tarde, como médiuns e espíritas começaram a ser percorridas muito 

antes que sequer se falasse na “moderna comunicação com os mortos”5. Parte dessas pontas 

encontrei nas primeiras décadas do século XIX, período em que nosso país experimentava, 

com a chegada da Corte portuguesa, as primeiras transformações que o fariam deixar para 

trás seu passado rural e escravocrata .  

Com as novas condições de vida e as relações sociais possibilitadas pela 

modernização e a urbanização de nossas cidades, muitas mulheres passaram a contestar os 

papéis e estereótipos a elas atribuídos. Elas reivindicavam novos direitos, como o acesso à 

educação e a profissões restritas então a homens, transformavam pouco a pouco seu 

																																																																		
4 Para mais referências sobre os primeiros anos do espiritismo no Brasil, ver capítulo 3. 
5 Sobre o significado dessa expressão, ver também capítulo 3. 



 

 

31 

cotidiano, recusando a vida de isolamento nos sobrados e fazendas, e ampliavam sua 

atuação na sociedade, escrevendo para jornais, publicando livros e organizando atividades 

filantrópicas. Seus habitus – entendido, nos termos de Bourdieu (2004),  como o “social 

incorporado”, “sistemas de disposições duráveis” associados a um meio socialmente 

estruturado e que geram predisposições, tendências, propensões – sofreram abalos e 

transformações, expressando-se em novos e às vezes contraditórios gostos e práticas6. 

Assim, neste primeiro capítulo, olho para elas, as brasileiras do século XIX, a fim de 

observar as transformações em suas disposições e predisposições, ações, ideias, 

comportamentos e percepções do mundo.  

É impossível falar de todas, já que faltam registros históricos sobre a grande maioria. 

Deste modo, trato daquelas a respeito das quais tomaram nota jornalistas e cronistas que 

visitaram o Brasil no século XIX, que tendem a ser as brasileiras das classes sociais mais 

altas, e também daquelas que escreveram para periódicos mantidos por mulheres. Além 

disso, os dados sobre as mulheres do nosso passado muitas vezes são contraditórios, 

confusos, superficiais ou marcados por lacunas, como veremos  logo mais. Daí que, diante 

das fontes selecionadas, tentei proceder, inspirada em Clifford Geertz (2008), como o 

antropólogo em campo, atenta às teias de discursos sobrepostos e emaranhados e tentando 

realizar uma leitura das leituras daquilo que encontrei.7  

Mas como soltar o que está emaranhado? Como interpretar as informações que 

confundem o observador ou a observadora, estejam ele ou ela em campo ou em busca do 

passado, como é o meu caso? Creio que a própria compreensão de cultura a partir do seu 

conceito semiótico, isto é, como um conjunto de “sistemas entrelaçados de signos 

interpretáveis”, segundo a definição de Geertz, pode ser o caminho. Se cultura é contexto, 

“algo dentro do qual eles [os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou 

																																																																		
6 O habitus é “o social incorporado, logo, individuado”, explica Pierre Bourdieu em Coisas Ditas 

(2004). Em Esboço de uma Teoria da Prática (1972), ele afirma que "as condições materiais de 
existência características de uma condição de classe", percebidas como "regularidades associadas a 
um meio socialmente estruturado, produzem habitus". Bourdieu explica ainda que utilizou a palavra 
"disposições" para definir o habitus por seu sentido próximo ao de estrutura e por designar "uma  
maneira de ser, um estado habitual (em particular do corpo) e, em particular, uma predisposição, uma 
tendência, uma propensão ou uma inclinação". 

7 Situando tais leituras em seu contexto, observando quem as produziu e tentando, na medida do 
possível, confrontá-las com outras leituras, pretendo esclarecer alguns de seus conteúdos e, enquanto 
isso, chamar a atenção para os riscos de se considerar certas fontes isoladamente. Ao fazer isso, pode-
se, por exemplo, cair na armadilha de tomar como inquestionável a ideia de que, naquele século, as 
brasileiras viveram isoladas e silenciosas no interior de suas casas. Isso ocorreu, mas não foi 
exatamente assim para todas, como veremos. 
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os processos] podem ser descritos de forma inteligível” (GEERTZ, 2008, p. 10), cabe então 

ao pesquisador inspecioná-los e empreender a tarefa de descrevê-los com densidade.  

No esforço pela descrição densa, segundo Geertz, teremos realizado um trabalho 

interpretativo, uma leitura do que acontece, que interpreta o fluxo do discurso social, 

preservando e apresentando o que foi “dito”. Ao fazermos isso, alerta ele, precisamos ter 

consciência de que os dados aos quais temos acesso não são mais sólidos ou puros. São 

simplesmente “construções de outras pessoas”, daí que, ao final, estaremos “explicando 

explicações”, isto é, construindo uma leitura dos acontecimentos, uma fictio ou fabricação8.  

Este capítulo representa, portanto, um esforço rumo a uma descrição densa. 

1.1. Controladas pelos pais, vigiadas pelos padres 

As narrativas históricas nos contam que, no início do século XIX e antes disso, as 

brasileiras pertencentes às classes dominantes – as filhas de fazendeiros, aristocratas e 

burgueses – viviam sob o poder e a influência de três figuras principais a quem deviam 

obediência e respeito: o pai, o marido e o padre. Relatos da época que consultei, como 

diários de viajantes e crônicas de jornais, também revelam que a rotina de muitas mulheres, 

especialmente aquelas que viviam em propriedades rurais ou nos casarões das primeiras 

cidades, durante um longo período restringia-se à casa e, em segundo lugar, à igreja. Nesses 

espaços, eram reafirmados e reproduzidos os ideais da mulher frágil, humilde e submissa 

cuja função exclusiva era casar e procriar, vivendo uma vida de temor a Deus e ao homem. 

Este tipo de relação de dominação foi possibilitado, entre outras coisas, pela 

estrutura da sociedade brasileira à época e pelo modo como algumas instituições estavam 

articuladas. Desde o século XVI, segundo observou Gilberto Freyre (2003), quatro 

elementos-chave haviam contribuído para nossa organização social: o sistema agrícola com 

base de exploração escravocrata; a composição híbrida entre portugueses e índios e, mais 

tarde, negros; o cristianismo baseado nos cultos praticados mais dentro de casa do que na 

igreja; e um tipo de arranjo familiar que ele chamou de patriarcal-agrário. Esse último era 

centrado na figura do patriarca, que controlava os destinos de tudo e todos: da mulher, filhos 

e filhas, parentes, escravos e agregados. 

																																																																		
8 Geertz utiliza a  palavra ficção não no sentido de falso, mas de algo construído e modelado, como 

sugere o sentido original de fictio. 
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A família patriarcal brasileira, de acordo com Freyre, era marcada pela “extrema 

especialização ou diferenciação dos sexos”, o que, entre outras coisas, dava “ao homem 

todas as oportunidades de iniciativa, de ação social, de contatos diversos, limitando as 

oportunidades da mulher ao serviço e às artes domésticas” (FREYRE, 2013, p. 129). Na 

vida cotidiana, isso significava que era o pai quem escolhia com quem as filhas deveriam se 

casar; se poderiam ou não ter acesso à educação; quando e com quem elas iriam circular no 

espaço público; se seriam ou não vistas por estranhos no interior das casas, e assim por 

diante. Por ocasião do casamento, o poder sobre elas era transferido para os maridos. 

Além de comandar as vidas daqueles que lhe eram submissos, o patriarca rural 

também dava a última palavra em questões religiosas. Não é difícil descobrir de onde vinha 

a liberdade para isso. Basta observarmos a relação à época estabelecida entre Igreja e 

Estado, o chamado padroado. Desde os tempos da Colônia, havia um jogo de interesses no 

qual a primeira, colocada sob a proteção do rei, exigia deste o pagamento do clero e a 

manutenção das propriedades religiosas e, em contrapartida, concedia ao Estado o direito de 

cobrar o dízimo dos fiéis, além de criar paróquias e nomear clérigos. O fato de bispos e 

sacerdotes serem escolhidos e mantidos pelo rei significava, na prática, como bem lembrou 

Hauck (1972), que esses eram funcionários do Estado, devendo obediência a seus 

superiores.9 

Tendo em vista que, nas esferas locais, eram os proprietários de terra que, muitas 

vezes, detinham cargos políticos, a eles competia inclusive escolher os sacerdotes e pagar 

seus ordenados. Eduardo Hoornaert (1991 apud ARAÚJO, 2015) definiu este tipo de 

relação como “patriarcalismo católico”.  Como notou Araújo (2015, p. 72), com este tipo de 

articulação, conseguiu-se “sacralizar e assim perpetuar o poder da Coroa portuguesa a partir 

dos engenhos e fazendas” .   

Esse jogo de poder em que senhores de engenho mandavam nos padres abria espaço 

para mais um mecanismo de vigilância sobre as mulheres. Não é difícil imaginar a situação: 

como subalternos dos patriarcas, os capelães e vigários podiam muito bem ser convidados a 

prestar contas sobre o que ouviam de suas fiéis nos confessionários, logo, qualquer desvio 

																																																																		
9 Nessa relação, como aponta João Fagundes Hauck, no livro História da Igreja no Século XIX (1992), 

os clérigos tinham consciência de seu papel de funcionários, “constituindo a segunda esfera 
administrativa do Governo, ligada aos interesses dos grandes proprietários” (HAUCK, 1992, p. 14). A 
vigilância do Estado sobre a prática religiosa, segundo o autor, era vista como natural, tanto que já se 
sabia que “a ereção de um cruzeiro em lugar público, de uma capela, não dispensava a licença que 
tinha de fazer toda a longa caminhada burocrática” (HAUCK, 1992, p. 17).  
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ou desejo de transgressão por parte delas seriam rapidamente reprimidos pelos pais e 

maridos. O controle sobre as brasileiras via confissão, aliás, era duplo, já que a Igreja 

também a utilizava como instrumento de evangelização (HOORNAERT, 2000) e para 

reforçar determinados comportamentos. Assim, um pecado sussurrado nos ouvidos do padre 

poderia render longos anos de penitências, como nos conta Mary del Priore (1988), ao 

apresentar a orientação dada pelo confessor de Arceniaga para aquelas que haviam sofrido 

ou cometido um aborto: 

Se alguma mulher, depois, tirar a vida a seu filho ou filha, faça doze anos 
de penitência. Por ocultar sua maldade fará penitência mais dez anos. Se 
abortar voluntariamente faça penitência três anos, e se o fez 
involuntariamente, o faça três quaresmas (DEL PRIORE, 1988, n.p.) 

Não por acaso, os confessionários muitas vezes causaram revolta entre as brasileiras 

do passado. Anna Amélia Vieira Nascimento (1993), ao pesquisar sobre a Santa Casa de 

Misericórdia na Bahia, notou o incômodo das jovens pobres e órfãs acolhidas por esta 

instituição quando, a partir de 1857, mudou-se o modo de se realizar a confissão. Elas não 

mais deveriam se confessar por meio de “ralos na parede, da sala do comungatório”, conta 

Marcílio, mas sentadas frente a frente com um sacerdote. O motivo da indignação era óbvio: 

as mulheres “não desejavam enfrentar com o rosto descoberto as reprovações do padre aos 

seus pecadilhos, naturalmente aumentados pela imaginação e preconceitos de ambas as 

partes” (p.166-167). 

A dimensão da confissão como instrumento que inocenta, resgata, purifica ou 

condena foi analisada por Foucault, que notou seu papel central na manutenção de poderes 

tanto civis quanto religiosos. A partir Idade Média, essa acompanhava e sustentava a tortura, 

tal como uma sombra, daí este autor ter se referido a ambas como “gêmeos sinistros” 

(FOUCAULT, 1988, p. 58). Para Foucault, confessar-se era tanto um ritual de discurso 

quanto um ritual estabelecido em uma relação de poder, visto que: 

não se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que não é 
simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, 
impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, 
reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos obstáculos e as 
resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; enfim, um 
ritual onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências 
externas, produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, 
resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe a 
salvação (FOUCAULT, 1998, p. 60). 
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Quem também esteve atento ao fato de a confissão ser (mal-)utilizada nas relações 

de poder envolvendo as mulheres e a Igreja católica foi o Padre Ibiapina, religioso que 

construiu Casas de Caridade no Nordeste no século XIX. De acordo com Maria Célia do 

Nascimento (2009), que investigou a vida cotidiana e as relações sociais nestes espaços, 

Ibiapina costumava dizer às meninas e mulheres acolhidas por ele que “o respeito e a 

admiração a esses ministros do Senhor não deveriam ir além do confessionário e da missa”. 

Segundo Nascimento, ele chegou a instruir muitas delas sobre como agir diante de um 

religioso que se mostrasse excessivamente curioso durante a confissão. A recomendação era 

a seguinte: “‘Se o Padre fizer perguntas que não tenham relação com a declaração dos 

pecados, dirá: V. Revma. me perdoe, que só fiz exame do que é pecado e por isso, fora 

deles, não estou habilitada a responder’” (NASCIMENTO, 2009, p. 60-61). 

Há quem perceba, no entanto, os confessionários menos como instrumentos de 

opressão e mais como um meio de auto-expressão para as mulheres. Foi o caso de Gilberto 

Freyre, para quem o ato de confessar-se “absorveu os segredos pessoais e de família” e, 

deste modo, teria estancado, entre os brasileiros, a vontade de se expressar por meio de 

cartas, diários, memórias e romances autobiográficos como era comum em outros países. 

“Nossas avós, tantas delas analfabetas”, escreveu ele, “mesmo quando baronesas e 

viscondessas, satisfaziam-se em contar os segredos ao padre confessor e à mucama de 

estimação” (FREYRE, 2003, p. 45).  

Freyre, ao tratar da condição das mulheres das casas grandes e dos sobrados, ainda 

afirma que a “especialização do sexo feminino em ‘belo sexo’ e ‘sexo frágil’” transformou-

as em seres artificiais e mórbidos. Nas palavras dele: “Uma doente, deformada no corpo 

para ser serva do homem e a boneca de carne do marido” (FREYRE, 2013, cap. IV, n.p.).. 

Daí seu argumento de que um dos méritos do confessionário em sociedades patriarcais teria 

sido o de promover a “higiene” ou “saneamento mental”.  Em Sobrados e Mucambos, ele 

diz: 

Muita mulher brasileira deve se ter salvado da loucura, que parece haver 
sido mais frequente entre as mulheres das colônias puritanas da América 
do que entre nós, graças ao confessionário. Pyrard, na Bahia, notou o 
grande número de mulheres que se confessavam; e concluiu pela multidão 
de pecados entre as senhoras brasileiras. Esses pecados não seriam maiores 
nem mais numerosos que entre as mulheres europeias da mesma época; 
apenas mais tóxicos para as pobres das pecadoras, obrigadas a uma vida de 
reclusão e segregação maior do que na Europa ocidental, já francamente 
burguesa. Confessando-se, elas desintoxicavam-se. Purgavam-se. Era uma 
limpeza para os nervos (FREYRE, 2013, cap. IV, n.p.). 
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Considero esta perspectiva de Freyre problemática em pelo menos dois aspectos. 

Primeiro, porque pressupõe uma neutralidade do confessor a qual, tudo indica, não existia, 

tendo em vista que esse, como vimos acima, estava submisso ao senhor de terra e poderia 

muito bem quebrar o sigilo da confissão se assim o fosse exigido. Minha opinião é que elas 

até poderiam se confessar aos ouvidos dos sacerdotes, narrando as opressões que sofriam ou 

transgressões que ousaram tentar, mas muito provavelmente a resposta a seus desabafos 

viria na forma de punições ou na insistência para que continuassem nos papéis delas 

esperados, ou seja, mantendo-se submissas, obedientes e fiéis à Igreja, aos pais e aos 

maridos. 

Em segundo lugar, a afirmação de Freyre de que as brasileiras estariam propensas a 

estados de loucura devido ao isolamento em que viviam ecoa ideias de gênero bastante 

populares àquela época, segundo as quais as mulheres eram frágeis, doentes, 

descontroladas, emotivas, enfim, eram desprovidas da racionalidade e da força masculinas 

então valorizadas.  Como observou Magali Engel (1997), os médicos  afirmavam que essa 

predisposição se devia a características do próprio corpo da mulher: “A menstruação, a 

gravidez e o parto seriam, portanto, os aspectos essencialmente priorizados na definição e 

no diagnóstico das moléstias mentais que afetavam mais frequentemente ou de modo 

específico as mulheres (ENGEL, 1997, p. 333). 

Percebo que Freyre, ao tratar das mulheres, reproduz em vez de descontruir as 

mesmas relações de gênero do Brasil patriarcal que tenta revelar, pintando as brasileiras tal 

como a sociedade de seu tempo desejava: como seres que, por suas limitações e constituição 

peculiar, necessitavam do cuidado extra de pais, maridos, padres ou médicos. Note que daí 

vinha a justificativa para mantê-las em casa, obedientes, submissas, ou seja, “protegidas”. 

Além disso, Freyre, em sua noção de confessores-ouvintes que ofereciam alívio às mulheres 

está, na verdade, sugerido que o homem – inicialmente o padre e, mais tarde, o médico de 

família10 – é quem oferecerá alívio às almas atribuladas das mulheres, como se essas não 

pudessem, por si sós, encontrar formas de resistência ou salvação. 

																																																																		
10 Gilberto Freyre se refere ao papel dos confessores em Casa Grande e Senzala (2003) e em Sobrados 

e Mucambos (2013). Nesse último livro, ele menciona que os padres e seus confessionários, no século 
XIX, foram substituídos, em importância e influência, pelos médicos de família, inicialmente nos 
sobrados das cidades e, mais tarde, nas casas grandes das fazendas e engenhos. Enquanto os capelães 
eram mais submissos à vontade dos patriarcas, os “doutores”, segundo Freyre, atuavam de modo mais 
independente e, na figura deles, as mulheres teriam encontrado, por meio da “confissão de doenças, 
de dores, de intimidades do corpo”, um meio de “desafogar-se da opressão patriarcal e da clerical 
(FREYRE, 2013, cap. IV, n.p.).  
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Mas há resistências. As brasileiras também tentaram escapar à dominação de seus 

pais, maridos, padres e da Igreja. Mary del Priore (1988) notou que algumas foram inclusive 

hábeis ao utilizar a seu favor os próprios mecanismos criados para oprimi-las. Essas 

mulheres, escreve ela: 

[...] recorrem quando lhes convêm aos tribunais eclesiásticos para 
separaram-se de maridos que as brutalizam ou lhes dissipam os bens. 
Através de processos por rompimento de esponsais, resgatam noivos, 
namorados e amantes fujões, que com promessas de casamento haviam 
“levado de suas virgindades”. Ao modelo exclusivo de amor matrimonial e 
às demandas tirânicas da Igreja sobre o uso de seus corpos, respondem 
com adultérios que pontilham aqui e ali os processos de divórcio (DEL 
PRIORE, 1988). 

Não nos enganemos, porém, acreditando que todo tipo de resistência ou subversão 

era, via de regra, bem-sucedido e que os desvios tinham obrigatoriamente um final feliz. 

Pelo contrário: os mecanismos de controle eram muitos e a vontade do patriarca geralmente 

prevalecia. O Estado concedia a esse autoridade completa sobre a esposas, filhas, filhos, 

escravos, e isso incluía autorização para castigá-los e castigá-las quando julgasse necessário. 

O cronista Luís Edmundo, em O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis – 1763-1808, 

escreveu que, para aquelas que se rebelavam contra pais ou maridos, o destino era “o 

convento, o vergalho, ou o punhal” (EDMUNDO, 2000, p. 285). E não era raro que o 

“déspota familiar” mandasse, se assim o desejasse, “matar, ao mesmo tempo que um 

cabrito, dois escravos e a própria mulher, ou o filho. E a cousa ficava por isso mesmo” 

(EDMUNDO, 2000, p. 187). 

As rebeldes ou transgressoras, contestadoras ou indesejadas que viveram em meados 

dos século XVIII até início do XIX corriam ainda outro risco caso se revoltassem contra a 

opressão: o de serem enviadas para os recolhimentos, passando o resto da vida ali. Um 

desses destinos, que recebeu à época inúmeras mulheres, ficou conhecido como 

“recolhimento do Parto”. Descobri sobre ele ao ler Um Passeio pela Cidade do Rio de 

Janeiro, do escritor e cronista Joaquim Manuel de Macedo, conhecido na  nossa literatura 

pelo clássico A Moreninha, de 1844. Nesta coleção de crônicas sobre a capital da Corte, ele 

narrou a história de um casarão construído em 1742 e que se transformou num dos grandes 

instrumentos de dominação e controle das brasileiras. “Abusou-se, pois, não pouco, e 

certamente, como era de prever, do recolhimento do Parto, que se tornou um espectro 

ameaçador para muitas senhoras, e uma arma de prepotência e de disciplina doméstica para 

os homens”, escreveu Macedo (2005, p. 379). 
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Erguido anexo à capela de Nossa Senhora do Parto, o recolhimento abrigou duas 

classes de reclusas: as voluntárias, cansadas ou decepcionadas com o mundo, que escolhiam 

viver uma vida de isolamento; e as involuntárias, enviadas para lá à força, por pais e 

maridos, em castigo por supostas desobediências. O medo das brasileiras de serem 

enclausuradas ali era tão grande que, conta Macedo, durante as brigas de casais ou quando 

as filhas desrespeitavam a autoridade dos pais, era comum encerrar qualquer assunto com a 

seguinte advertência, dita em tom de ameaça: “Olha o recolhimento do Parto!” (MACEDO, 

2005, p. 379). 

A utilização deste local como mecanismo de opressão e punição deu tão certo para 

aqueles aos quais servia que, em 1764, construiu-se outro semelhante, desta vez em São 

Sebastião de Itaipu. “Os maridos eram senhores ainda, e acharam tão sublime o 

recolhimento do Parto, que chegaram a reputá-lo insuficiente”, escreveu Macedo (2005, p. 

380). O Parto ficou ativo até 1812 e sua história, assim como a da jovem que, revoltada por 

ter sido enclausurada ali, teria ateado fogo no local, levou o escritor, em sua crônica sobre o 

Rio de Janeiro do começo do século XIX,  a questionar:  “Devemos ter saudades dele?”. Sua 

resposta foi a seguinte:  

Creio que não. [...] Como reclusão para filhas desobedientes e esposas 
infiéis, era um abuso da prepotência do homem sobre a mulher e um 
castigo que a lei não autoriza nem pode autorizar, porque, além de tudo, 
permitia que o homem fosse ao mesmo tempo juiz e algoz, e que a ré, 
criminosa ou não, fosse julgada, condenada e punida sem que pudesse um 
só momento fazer-se ouvir  (MACEDO, 2005, p. 421). 

Durante a pesquisa em fontes das primeiras décadas do século XIX, encontrei outro 

exemplo que sintetiza o que Igreja e a sociedade de modo geral esperavam das brasileiras, 

casadas ou solteiras. Trata-se de uma edição de abril de 1846 do periódico católico A Voz da 

Religião, publicado no Recife (PE). Sob o título Regulamentos, o jornal listava as 

Obrigações da Mulher Casada e também as do Marido, do Homem Moço, das Raparigas e 

ainda da Viúva, do Rico, do Jornalista, do Artífice, entre outras (ver imagens nas páginas 

seguintes). Eis as 13 regras para as mulheres casadas: 

 
1. Amar o marido.  
2. Respeitá-lo como seu chefe.  
3. Obedecer-lhe como seu superior.  
4. Adverti-lo com grande reverência. 
5. Respondê-lo com grande mansidão. 
6. Servir como o seu senhor. 
7. Calar, quando o vir perturbado. 
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8. Tolerar com paciência seus defeitos. 
9. Fugir de tratar com outros homens. 
10. Educar catolicamente os filhos. 
11. Benévola com os cunhados. 
12. Prudente com todos da família. 
13. Ser submissa aos sogros. 

 

As Obrigações da Mulher Casada não deixam dúvida do lugar secundário e de 

dominadas. Essa posição subalterna era reforçada pelas Obrigações do Marido, cujos 

mandamentos incluíam “Respeitá-la como sua igual”, porém “Regulá-la como sua inferior”. 

Para as jovens, entre outras coisas, devia-se evitar amores e divertimentos profanos, além de 

“Estar retirada em casa por própria eleição” e “Raras vezes sair de casa, só por 

necessidade”.  

 

 
Figura 1: A Voz da Religião, Recife, 12 de abril de 1846, p. 7. 
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Figura 2: A Voz da Religião, Recife, 12 de abril de 1846, p. 8. 
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 As obrigações atribuídas às mulheres e homens e publicadas pelo jornal católico 

sintetizam as relações de gênero e poder do Brasil no século XIX, as quais não davam 

espaço para nenhum tipo de contestação, crítica ou subversão por parte das mulheres. Esse 

tipo de discurso, vale lembrar, tem raízes mais antigas. O cristianismo, como se 

encarregaram de apontar teólogas e teóricas feministas, está repleto, desde suas origens, de 

ideias e símbolos que reforçam a autoridade masculina. Mary Daly, uma das pioneiras nesse 

campo de estudos, afirma que este constituiu-se inteiramente como um sistema patriarcal, 

fazendo parecer justa, correta e natural a opressão sobre as mulheres. A imagem de um 

Deus homem, pai e todo-poderoso, segundo Daly, é emblemática dessa posição do 

cristianismo em relação às mulheres: “Se Deus no paraíso ‘dele’ é um pai governando o 

povo ‘dele’, logo está na ‘natureza’ das coisas e em acordo com os planos divinos e a ordem 

do universo que a sociedade seja dominada por homens” (DALY, 1973, p. 13, tradução livre 

minha), argumenta ela. 

Gerda Lerner, que citei na introdução, partiu de um raciocínio semelhante ao 

analisar as relações de poder expressas nos mitos, símbolos e metáforas bíblicos. Em La 

Creación del Patriarcado (1990), ela discute algumas passagens do livro do Gênesis, as 

quais, segundo percebeu, teriam contribuído para naturalizar a ideia de que as mulheres são 

inferiores aos homens. Entre elas, estão: a narrativa que trata da aliança de Deus com a 

humanidade, a qual é feita com os homens e simbolizada pela circuncisão; os trechos sobre 

a expulsão do Paraíso, quando Eva é afastada da serpente (símbolo da deusa da fertilidade) 

para assumir o papel redentor de mãe, aceitando ser dominada pelo marido; e ainda a 

própria resposta bíblica apresentada sobre a origem do mal, que é associado às mulheres.  

Esse conjunto de textos, diz Lerner, “representou a definição das mulheres como 

criaturas diferentes em essência dos homens”. E mais: “[apresentou] uma redefinição de sua 

sexualidade como benéfica e redentora apenas dentro dos limites fixados pelo domínio 

patriarcal; e por último o reconhecimento de estarem excluídas de representarem de forma 

direta o princípio divino” (LERNER, 1990, cap. 9, n.p., tradução livre minha). Apesar de 

existirem leituras feministas da Bíblia, a interpretação que prevaleceu deste livro sagrado 

ainda assim tendeu a marginalizar as mulheres, segundo esta autora: 

Embora seja de se esperar que as interpretações de uma composição 
poética, mítica e local como o Livro do Gênese variem segundo as 
necessidades dos intérpretes, temos de sinalizar que a tradição de 
tradutores tem sido principalmente patriarcal, e que as diferentes 
interpretações feministas que algumas mulheres realizaram durante os 
últimos sete séculos foram feitas contra uma tradição que tem se 
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fortalecido e que conta com uma aprovação teológica anterior ao 
cristianismo (LERNER, 1990, n.p., cap. 9, trad. livre minha). 

Para Lerner, narrativas como as citadas acima teriam contribuído para que as 

relações de gênero patriarcais fossem incorporadas ao pensamento ocidental. Com o passar 

do tempo, elas não perderam sua força, segundo a pesquisadora. No caso das brasileiras do 

século XIX, que viveram em um período no qual estruturas religiosas, sociais e familiares 

procuravam mantê-las controladas e obedientes, podemos considerar que tais ideias, mitos e 

imagens, uma vez imbricadas nas práticas, crenças e significados religiosos, também 

reforçaram o papel delas como inferiores e ajudaram a legitimar o sufocamento a qualquer 

transgressão ou desvio.  

Escapar desta trama não deve ter sido fácil, especialmente se lembrarmos o que nos 

escreveu Bourdieu sobre a dominação masculina: 

[...] sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 
vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, 
resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, 
insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente 
pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento ou 
mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 
instância, do sentimento (BOURDIEU, 2012, p. 7-8). 

A submissão paradoxal de que fala Bourdieu – ou o paradoxo da dóxa – é aquela da 

ordem estabelecida, a qual, mesmo impondo condições insuportáveis para alguns, é pouco 

subvertida e segue sendo reproduzida e mantida. Ela é garantida, entre outros, segundo ele, 

por mecanismos de des-historicização e eternização das estruturas de divisão sexual, ou 

seja, por agentes e instituições que contribuem para “arrancar da História” a dominação 

masculina, fazendo-a parecer natural (BOURDIEU, 2012, p. 100-101). Desta maneira, 

pode-se concluir que, no Brasil do século XIX, a submissão das mulheres é des-

historicizada principalmente pela família e a Igreja; reforçada por instrumentos a serviço de 

ambas, como os confessionários e conventos; naturalizada por discursos e símbolos, como 

aqueles do cristianismo; e reproduzida por conjuntos de regras como aquelas apresentadas 

pelo jornal A Voz da Religião. Obviamente, os exemplos mencionados até aqui são apenas 

alguns entre muitos outros. 
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 1.2 O ponto de vista dos viajantes e da viajante  

 
Figura 3: Relato das viagens de Fletcher e Kidder, 1879, publicado em inglês. 

 

“A vida das mulheres brasileiras é chata e monótona num nível que causaria 

melancolia a uma dama europeia ou americana”, escreveram os missionários James Fletcher 

e D. P. Kidder. Eles vieram dos Estados Unidos ao Brasil na década de 1850 com o intuito 

de levantar dados sobre uma terra que, aos olhos estrangeiros, era considerada exótica e 

repleta de oportunidades de exploração. No caso deles, o interesse era religioso, mas suas 

narrativas estão repletas de detalhes sobre as paisagens do Rio de Janeiro, o comércio que 

então ganhava impulso, a movimentação nos portos, o cotidiano das famílias e a política da 

época. 

As observações de Fletcher e Kidder foram publicadas no livro Brazil and the 

Brazilians: portrayed in historical and descriptive sketches (O Brasil e os brasileiros 

retratados em desenhos históricos e descritivos). A nona edição foi lançada nos Estados 

Unidos em 1879 e foi esta que encontrei durante a pesquisa em fontes do século XIX. Ali, 

deparei com passagens como a seguinte, na qual os autores mencionam os hábitos das 

nossas antepassadas:  

Os modos e  maneiras de falar das senhoras brasileiras são bons, e sua 
postura é graciosa. É verdade que eles não têm nenhuma base de 
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conhecimento variado para terem uma conversa agradável e instrutiva; mas 
elas tagarelaram de modo prazeroso, revelando um tom de voz um pouco 
alto (FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 163-164, trad. livre minha). 

Além de descrever as brasileiras como tagarelas e sem muita instrução, Fletcher e 

Kidder contam que elas destoavam da paisagem dos trópicos com suas vestes pesadas e 

escuras. Pesados eram também seus corpos, segundo os viajantes, que escreveram que as 

mulheres aumentavam de forma conforme envelheciam, tornando-se “matronas”. O motivo? 

“Provavelmente devido à falta de exercícios ao ar livre, dos quais os hábitos nacionais as 

deprivam”, disseram eles. 

Os “hábitos nacionais” aos quais Fletcher e Kidder se referem incluem a reclusão no 

lar. As brasileiras, afirmaram, pouco saíam de casa, exceto para a missa e os festejos 

religiosos: 

Ela escapa aos domingos e festas, braços dados com seu marido ou irmão, 
as crianças andando na frente de acordo com sua idade, todas vestidas em 
seda preta, com braços e pescoços geralmente descobertos, ou pelos menos 
um cachecol fino ou capa sobre eles, os cabelos luxuriantes belamente 
arranjados e ornamentados, e algumas vezes cobertos com um véu preto de 
renda  (FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 165, trad. livre minha). 

Fletcher e Kidder ilustraram a ida das mulheres à missa com a gravura a seguir, 

intitulada Going to Mass (Indo para a missa). Vemos a mãe apoiada no marido e à frente 

três filhas, todas trajando roupas escuras, com véus sobre os ombros e os cabelos presos, 

uma delas trazendo à mão o livro de orações.  

 

 
Figura 4: Indo para a missa (FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 165) 
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Na época da visita dos missionários, segundo eles contaram, o número de escolas 

para mulheres gerenciadas por estrangeiros estava aumentando, e essas eram muito boas, o 

que significava mais possibilidades de acesso à educação para as brasileiras das classes 

altas. Apesar disso, os viajantes escreveram que as meninas não estudavam por muito 

tempo: 

Em oito em cada dez dos casos, o pai brasileiro acha que já cumpriu seu 
dever ao enviar sua filha, durante alguns anos, a uma escola da moda 
mantida por algum estrangeiro: aos 13 ou 14 ele a retira de lá, acreditando 
que sua educação está completa” (FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 164, 
trad. livre minha).  

Finalizado o curto período de educação delas, os pais então decidiam sobre o 

casamento. Os arranjos eram feitos, de preferência, com homens mais ricos e mais velhos. 

Ao ser apresentada ao futuro marido, narram os viajantes, a jovem brasileira se rendia aos 

encantos de uma vida luxuosa: 

A visão de diamantes, colares e carruagens deslumbra sua mente. Ela 
sufoca a pequena porção de coração que talvez lhe tenha restado e 
silenciosamente acata a decisão do pai, provavelmente consolando-se com 
a ideia de que não será requisitada a dedicar afeição total ao prometido 
companheiro – o qual guarda uma certa semelhança com seu avô 
(FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 164, trad. livre minha). 

Uma vez casadas, segundo eles, o dia a dia das mulheres se resumia a gerenciar 

trabalhos e escravos domésticos e, a partir das 9 da manhã, quando as tarefas estavam 

concluídas, elas então ocupavam as varandas, a fim de “fofocar com os vizinhos e esperar 

pelo entregador de leite e as quitandeiras” (FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 166-167, trad. 

livre minha). O momento mais importante da rotina da “dama brasileira”, descrevem, era a 

chegada dos vendedores de sedas e musselina, momento em que elas podiam se esbaldar nas 

compras. 

O guarda-roupa da dama brasileira é quase totalmente adquirido em casa. 
Mesmo que ela não compre do mascate, despacha um negro para a Rua do 
Ouvidor ou Rua da Quitanda e encomenda um  sortimento de peças, do 
qual selecionará o que precisa. (FLETCHER e KIDDER, 1879, p. 164, 
trad. livre minha). 

As descrições de Fletcher e Kidder aproximam-se, em vários momentos, daquelas 

feitas pela francesa Adèle Toussaint-Samsom, que esteve no Brasil mais ou menos na 

mesma época. Adèle viveu dez anos na capital da Corte, a partir de 1850, e teve a 
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oportunidade de visitar algumas fazendas no interior, relatando depois suas experiências no 

livro A Parisian in Brazil (Uma parisiense no Brasil, 1891). Um dos detalhes que chamou a 

atenção da estrangeira ao aqui chegar foi o fato de as brasileiras não saírem de casa 

desacompanhadas, mesmo para a missa ou procissão. Nas ruas do Rio de Janeiro, escreveu, 

apenas as europeias, francesas ou inglesas caminhavam sozinhas: 

Como as senhoras brasileiras nunca saíam às ruas sozinhas nessa época, 
encontrava-se unicamente na cidade as francesas ou inglesas que, pelo fato 
de terem saído sozinhas, viam-se expostas a muitas aventuras. Além disso, 
as francesas, sendo elas casadas ou não, não conseguiam pisar na rua sem 
se verem assaltadas por comentários, olhares e bilhetes num estilo de 
cavalheirismo como este: ‘Madame, eu a amo. Pode me receber na sua 
casa esta noite?’ Não menos cerimonioso do que isso (TOUSSAINT-
SAMSOM, 1891, p. 115-116, trad. livre minha).  

Adèle, assim como os viajantes norte-americanos, conta que as brasileiras viviam 

“encurraladas” em suas casas pelos maridos, mas diz aos leitores que o fato de elas 

aparecerem sempre acompanhadas nas ruas ou de permanecerem isoladas nas residências 

não deveria ser visto como sinal de que eram mais virtuosas do que as europeias, mas 

“apenas que elas possuem a arte de assim parecerem” (TOUSSAINT-SAMSOM, 1891, p. 

118, trad. livre minha). A viajante francesa também escreveu, sem esconder o tom crítico, 

que as brasileiras eram tratadas como verdadeiras bonecas, parecendo escravas de seus 

maridos:  

Quando o brasileiro chega em casa, ele encontra uma obediente esposa, a 
qual trata como uma criança mimada, trazendo-lhe vestidos, joias e 
ornamentos de todos os tipos; mas essa mulher não está ligada a ele, nem 
aos seus negócios, preocupações e pensamentos. É uma boneca que ele 
veste para algumas ocasiões e que, na realidade, é o primeiro escravo da 
casa (TOUSSAINT-SAMSOM, 1891, p. 119, trad. livre minha). 

Nestes relatos, tanto em Adèle quanto em Fletcher e Kidder, predomina o olhar 

etnocêntrico. A Europa e os Estados Unidos emergem como exemplos de civilidade, 

contrastando com os trópicos, onde os povos e os costumes são vistos como atrasados e 

apartados do progresso. Os viajantes e a viajante demonstram um sentimento de 

superioridade em relação à terra que exploram e um certo desdém pelo que observam. Eles 

seguem o exemplo de muitos outros viajantes da época que costumavam descrever os países 

visitados como exóticos, selvagens e desprovidos de cultura. As brasileiras, aos olhos deles, 

são estranhas, ignorantes e carecem das capacidades e atributos das americanas e europeias, 

citadas como exemplos a serem seguidos. 
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Figura 5: A Parisian in Brazil, de Adèle Toussaint-Samsom, publicado em 1891. 

 

Na leitura destes dois diários de viagem, percebi outro problema: eles deixaram 

escapar as transformações que estavam em marcha por aqui em meados do século XIX. 

Com a chegada da família real, o Brasil passava por uma série de mudanças que 

impactavam a vida de seus habitantes. Havia um desejo forte de modernizar o país e de 

adotar as ideias, modas e costumes europeus. As descrições que nos chegam, no entanto, por 

meio de Adèle, Fletcher e Kidder, revelam um cenário que parece congelado no tempo, 

praticamente estacionado nas relações do patriarcalismo agrário de que fala Freyre.  

Além disso, ao mencionarem as brasileiras, os dois textos tendem a generalizar e a 

simplificar as experiências das mesmas. A mulher a que esses diários se referem é a da 

classe social dominante, que vive nas fazendas ou nas cidades, sob o jugo de um marido que 

detém poder absoluto sobre ela. Sabemos, no entanto, que a vida das brasileiras do século 

XIX foi muito mais diversa do que informam tais narrativas. Havia, por exemplo, as 

escravas vendedoras, as quitandeiras, as comerciantes, as prostitutas, as religiosas, as 

parteiras e, mais tarde, as primeiras professoras, escritoras e jornalistas. As experiências 
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dessas, salvo alguma rápida menção, escaparam aos olhos destes viajantes.11 

E há mais um ponto que merece destaque e que aparece no caso dos relatos de 

Adèle. Ao descrever o cotidiano de uma casa de fazenda onde se hospedou, a viajante 

francesa conta que, logo de manhã, quem fosse admitido na intimidade da família, 

encontraria a dona da casa já estava trabalhando: 

[...] pés nus em  tamancos, um vestido de musselina, presidindo o preparo 
dos doces (compotas de todos os tipos), da cocada (geléia de côco) e 
arranjando-os sobre o tabuleiro (bandeja larga de madeira) de suas negras 
e negros que logo saem para vender na cidade os doces, as frutas e os 
vegetais da plantação (1891, p. 122, trad. livre). 

E, assim que os escravos saíam, lá está ela novamente, preparando as peças que 

seriam costuradas pelas escravas, algumas para uso da família, outras para serem vendidas. 

Nesse trabalho diário baseado nas vendas efetuadas pelos escravos, diz Adèle, algumas 

brasileiras haviam encontrado um modo de obter uma pequena fonte de renda. “Isso é o que 

constitui o dinheiro miúdo das damas brasileiras, e permite que elas satisfaçam seus 

caprichos”, escreveu (TOUSSAINT-SAMSOM,1891, p. 122, trad. livre minha). 

Ao nos apresentar essa descrição, Adèle abre espaço para questionarmos a ideia de 

que a vida das brasileiras era entediante, chata e marcada por dias inteiramente 

desocupados. Se a visita de uma estrangeira ao interior de uma casa revelou um novo 

aspecto sobre o cotidiano de uma dessas mulheres, quantas outras possibilidades e 

experiências não teriam escapado de serem registradas? Daí não podermos tomar tais 

leituras sobre daquele período como exatas, imparciais ou definitivas. 

 1.3 O que elas escreveram sobre seu tempo 

Se antes da chegada da corte portuguesa ao Brasil o observador casual das cidades 

perguntasse “Onde estão as mulheres?”, poderia ouvir uma explicação curiosa. De acordo 

com o cronista Luís Edmundo , um dito popular informava que as brasileiras só podiam sair 

à rua três vezes durante toda a vida: “a primeira para batizar, a segunda para casar e a 

terceira para enterrar”. Embora exagerado, o verso tinha lá sua cota de verdade, já que as 

mulheres das classes mais abastadas, segundo ele, ficavam em casa na maior parte do 
																																																																		

11 Fletcher e Kidder chegam a perceber um pouco dessa diversidade quando mencionam as 
quitandeiras, lavadeiras, amas de leite e escravas. Mas o foco de suas descrições é mantido nas 
mulheres das classes dominantes. 
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tempo, saindo principalmente por ocasião das missas e eventos religiosos: (EDMUNDO, 

2000, p. 284). 

Durante muito tempo, quem ousasse procurar as mulheres burguesas que viviam nas 

cidades, lançando um indiscreto olhar para dentro das residências, também ficaria 

desapontado. Isso porque as varandas e janelas eram cobertas pelas chamadas gelosias e 

muxarabiês, treliças de madeira de influência moura cuja utilidade era manter o interior das 

habitações e as mulheres protegidos da curiosidade alheia. Esse isolamento, a partir de 

1808, aos poucos foi diminuindo.  

A vinda da família real e da corte portuguesa para Rio de Janeiro foi o ponto de 

partida para que o país, de vocação agrária, começasse a entrar nos eixos do progresso. Em 

consequência da chegada de milhares de novos moradores, os contornos da cidade, logo 

elevada ao status de capital do Império, começaram a mudar.12 Novas e mais residências 

foram construídas, ruas receberam calçamento e saneamento. O Banco do Brasil, primeiro 

do país, foi criado e tanto o Rio de Janeiro quanto Salvador ganharam uma Faculdade de 

Medicina. O comércio se diversificou com hotéis, armazéns e lojas de arranjos florais, 

pedras preciosas, tecidos, chapéus, tabacarias, além de farmácias, hotéis e tavernas. Os 

eventos sociais, antes restritos principalmente a procissões e festas religiosas, 

diversificaram-se com o surgimento dos primeiros teatros, cafés e clubes. 

Em consequência da urbanização e da modernização das cidades, deu-se, conforme 

notou Manoel (1996), “a penetração da moderna cultura burguesa e das relações capitalistas 

em todos os níveis, inclusive na zona rural”. Os efeitos desse processo foram sentidos por 

todos e o papel das mulheres ao poucos começou a ser repensado. Educá-las, nesse 

contexto, passou a ser visto como uma necessidade (MANOEL, 1996, p. 22). 

Em 1827, foi promulgada a primeira lei geral da educação no Brasil, que mandava 

“criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do 

Império” (BRASIL, 1827). Assinada por D. Pedro I, ela estabeleceu um currículo para a 

educação feminina focado nas “primeiras letras” e abriu tanto uma oportunidade de 

educação para as meninas quanto uma chance de trabalho para as mulheres que poderiam 

atuar como mestras.  

																																																																		
12 Praticamente toda a corte portuguesa havia atravessado o Atlântico rumo ao Brasil ao lado de Dom 

João VI e de sua família, para fugir das guerras napoleônicas. Segundo Novais (1997, p. 12), 
acompanhando a família real, vieram assistentes pessoais, conselheiros, religiosos, militares, 
comerciantes, advogados, juristas, médicos, arquitetos, nobres, entre outros, num total de 15 mil 
pessoas. 
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Com acesso à educação, o hábito da leitura aos poucos passou a fazer parte do 

cotidiano das brasileiras. Jornais e livros, antes lidos na maioria por homens, começaram a 

ser consumidos pelas mulheres. E um gosto bastante em voga entre as estrangeiras também 

se espalhava por aqui: a leitura de romances. Este gênero literário que foi um tanto criticado 

na Europa do século XVIII vinha se popularizando ainda mais no século XIX. Livreiros e 

editores haviam percebido o potencial das mulheres como público leitor e consumidor e 

investiam em obras que pareciam interessá-las mais, como romances e manuais de receitas. 

Os jornais também dedicavam os rodapés de suas páginas aos folhetins, romances 

publicados de modo seriado, e com essa tática mantinham as vendas alta e o público sedento 

por mais literatura. 

Na França do século XIX, segundo observou um escritor da época, Stendhal, ler 

romances era a atividade favorita entre as moradoras das províncias: elas “lêem seus cinco 

ou seis volumes por mês; muitas chegam a quinze ou vinte títulos; e não há nenhuma cidade 

pequena que não conte com dois ou três gabinetes de leitura” (STENDHAL, 1908, p. 89-92 

apud LYONS, 2001, p. 550). As francesas também tinham o costume de se reunir para 

discutir e trocar obras. “Sábado à tarde, os homens iam para o café e as mulheres vinham 

jogar cartas em nossa casa. Sobretudo trocávamos, então, nossos folhetins”, escreveu Anne-

Marie Thiesse em suas memórias, resgatadas por Horellou-Lafarge e Segrè (2010, p. 55).   

No Brasil, o surgimento dos primeiros periódicos voltados para o público feminino 

revela que o hábito da leitura, de fato, ganhava força entre as brasileiras do século XIX. O 

Espelho Diamantino (1827), no Rio de Janeiro, considerado o primeiro deste gênero a 

circular no país, informava, em sua primeira edição, que seu objetivo era “promover a 

instrução e entretenimento do belo sexo desta Corte apresentando-lhe as notícias, e 

novidades mais dignas de sua atenção”. Os temas que cobria eram “política, literatura, belas 

artes, teatro e modas”. 

 O Mentor das Brasileiras, que circulou em Minas Gerais de 1829 a 1832, seguia a 

mesma linha e dizia que suas páginas eram dedicadas “tão somente às estudiosas brasileiras, 

que algum dia serão colocadas a par, e talvez acima das heroínas tão celebradas nas outras 

nações civilizadas”. O argumento dos redatores do Mentor era semelhante ao de muitos 

outros jornais que viriam depois: uma vez instruídas e bem informadas, as “senhoras 

brasileiras” poderiam educar melhor seus filhos e assim  contribuir para o progresso do país.  

Entre outras coisas, o Mentor orientava as mulheres a prestar “um tributo moderado” 

à moda, a manter “o prudente cuidado do  traje e ornato” (edição de 30 de novembro de 
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1829), a evitarem a ociosidade e as horas excessivas de sono, a administrar as atividades 

domésticas e os escravos, costurar e dançar (edição de 7 de dezembro de 1829). E, mais do 

que isso, defendia a “emancipação do bello sexo”, o que significava não tratá-las como 

“servas” dos homens e  reformar a educação a elas oferecida.  

Tanto o Mentor das Brasileiras quanto o Espelho Diamantino abriam suas páginas 

às mulheres que desejassem ver seus escritos publicados nelas. O primeiro anunciava: 

“Convidamos as Senhoras para que nos dirijam os seus ensaios de literatura que contenham 

matéria importante por sua natureza, ficando certas quanto a nosso inviolável segredo 

quando assim o exijam” (edição de 30 de novembro de 1829).  E o Espelho dizia: “Inútil é 

declarar que receberemos com o maior gosto e inseriremos em nosso periódico as obras de 

poesia e prosa que nos serão transmitidas, convidando com especialidade as senhoras, para 

que nos honrem com seus ensaios e produções” (Edição 1, [setembro?] de 1827). 

Apesar dessa abertura, a escrita feminina, de modo geral, não era incentivada por 

instituições da época, tanto na Europa quanto por aqui. Martin Lyons (2001), ao pesquisar 

os leitores do século XIX, informa que na França daquela época havia um grande número de 

pessoas que sabiam ler, mas não eram capazes de assinar o próprio nome. Esse grupo era 

“composto fundamentalmente por mulheres”, que, na divisão de papeis na família, eram 

encarregadas de ler para todos enquanto aos homens cabia escrever cartas e fazer a 

contabilidade. Essa separação de tarefas era incentivada, segundo Lyons, especialmente pela 

Igreja, que via a leitura da Bíblia como útil e o ato de escrever como perigoso, já que esse 

último “poderia dar aos camponeses um grau de independência pouco desejável aos olhos 

do clero” (LYONS, 2001, p. 545).   

Escrever era um ato criador e, segundo Norma Telles (1997), que pesquisou as 

escritoras brasileiras do século XIX, foi justamente a capacidade de criação das mulheres 

que os discursos que marcaram a sociedade burguesa em ascensão tentaram sufocar. Dentro 

desse modo de pensar e conceber a mulher, de acordo com Telles, essa era vista: 

quando maternal e delicada, como força do bem, mas, quando 
“usurpadora” de atividades que não lhe eram culturalmente atribuídas, 
como potência do mal. Esse discurso que naturalizou o feminino, colocou-
o além ou aquém da cultura. Por esse mesmo caminho, a criação foi 
definida como prerrogativa dos homens, cabendo às mulheres apenas a 
reprodução da espécie e sua nutrição (TELLES, 1997, p. 403). 

Mesmo assim, renunciando o que se esperava delas e negando as limitações que lhes 

eram culturalmente atribuídas, as brasileiras do século XIX experimentaram a possibilidade 
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da escrita. Um exemplo bastante conhecido é o de Nísia Floresta, que publicou em 1832, no 

Recife, Direitos das mulheres e injustiça dos homens, apresentado por ela como uma 

tradução livre de Vindication of the Rights of Woman (1792), da inglesa Mary 

Wollstonecraft. Nessa obra, a autora reivindicava a igualdade entre homens e mulheres, 

defendia o acesso delas à ciência e criticava a submissão aos maridos e pais. Anos mais 

tarde, em Opúsculo Humanitário (1853), Nísia Floresta condenou a educação precária dada 

às brasileiras, escrevendo: 

Nada, porém, ou quase nada temos visto fazer-se para remover os 
obstáculos que retardam os progressos da educação das nossas mulheres, a 
fim de que elas possam vencer as trevas que lhes obscurecem a 
inteligência, e conhecer as doçuras infinitas da vida intelectual, a que têm 
direito as mulheres de uma nação livre e civilizada (FLORESTA, 1853, p. 
44). 

Como o mercado editorial da época não via as mulheres autoras com bons olhos,  

dado que escrever e criar não eram consideradas “atividades femininas”, algumas brasileiras 

encontraram – ou melhor, abriram – seu próprio caminho para a escrita no campo da 

imprensa. Em folhas impressas em gráficas artesanais e mantidas com recursos pessoais, 

algumas constituíram espaços editoriais livres do crivo dos homens e nos quais puderam 

expressar suas ideias, experiências, questionamentos, visões de mundo e capacidade 

criativa. Assim, surgiram os jornais editados por e para mulheres, que circularam no Brasil 

da segunda metade do século XIX e traziam artigos, crônicas, contos, romances e poemas. 

Esses títulos também tinham o intuito de orientar, instruir e conscientizar suas leitoras sobre 

temas como o acesso à educação e a igualdade de direitos. 

Um das mais conhecidas folhas deste gênero foi O Jornal das Senhoras, que 

circulou no Rio de Janeiro de 1852 a 1855. Fundado por Joanna Paula Manso de Noronha, 

uma argentina que havia se mudado para o Rio de Janeiro, a publicação, segundo informava 

seu subtítulo, tratava de “Modas, Litheratura, Bellas Artes, Theatro e Crítica”. Apesar da 

ampla variedade de assuntos, o interesse principal do jornal era “propagar a ilustração” e 

contribuir para a educação e a emancipação da mulher. Joanna deixou isso claro em seu 

primeiro editorial: 

A sociedade do Rio de Janeiro principalmente, Corte e Capital do império, 
Metrópole do sul d’América, acolherá de certo com satisfação e simpatia o 
Jornal das Senhoras redigido por uma Senhora mesma: uma americana 
que, senão possui talentos, pelo menos tem a vontade e o desejo de 
propagar a ilustração, e cooperar com todas as suas forças para o 
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melhoramento social e para a emancipação moral da mulher. (O Jornal das 
Senhoras, 1o de janeiro de 1852) 

Os artigos de Joanna e das editoras que posteriormente a substituíram n’O Jornal 

das Senhoras sugerem que as brasileiras do século XIX não eram escravas ou bonecas 

alienadas, a serviço dos homens e conformadas com uma vida de isolamento como 

descreveram os viajantes que estiveram no país naquela época. Algumas – ou muitas – 

tinham consciência de sua condição, desejando transformá-la, daí seus escritos enfatizarem 

que as mulheres eram tão capazes quanto os homens e que tinham direito a uma educação 

semelhante a deles assim como não deveriam ser impedidas de atuar em profissões a 

exemplo da medicina.  

Na leitura d’O Jornal das Senhoras, duas colunas chamaram minha atenção por 

revelarem uma realidade bem diferente daquela apresentada pelos viajantes Fletcher, Kidder 

e Adèle, mencionados anteriormente. A seção de Modas, de uma autora anônima, e a 

Crônica da Quinzena, assinada por Bellona. Ali, encontrei um rico e vibrante registro sobre 

os gostos, os costumes, as atividades culturais e as formas de ocupar o tempo das brasileiras 

das classes mais altas.  

Comecemos com um exemplo da primeira edição, publicada em 1o de janeiro de 

1852. A autora da coluna Modas faz sua estreia com um texto em primeira pessoa, no qual 

se diz feliz com a oportunidade de escrever para uma folha semanal. Em seguida, elas faz 

uma retrospectiva dos eventos que mais agitaram a corte no ano anterior: 

ainda me recordo vivamente do pomposo e brilhantíssimo baile, 
verdadeiramente Imperial, com o qual se dignou honrar-nos S. M. o 
Imperador e sua Augusta e Excelsa Esposa. [...] O alegre e estrondoso 
baile do Snr. Comendador Manoel Lopes Pereira Bahia. [...] Os dois bailes 
dados pelo Exm. Visconde de Abrantes [...] As centenas de soirées13 e 
partidas para as quais de instante a instante choviam convites ao círculo do 
bom tom [...]. O Campestre e o Lizia, ambos no pavilhão do Paraíso, que 
bailes que são tão vivos e encantadores. (O Jornal das Senhoras, 1o de 
janeiro de 1852) 

Ela não menciona um evento social ou outro, um acontecimento esporádico aqui 

outro acolá. Ao contrário. Em sua coluna, descobrimos que a autora e suas contemporâneas 

participaram em 1851 de diversos jantares e bailes e de inúmeros de soirés (saraus). Nas 

edições seguintes, ela orienta as leitoras sobre o que vestir nos eventos que virão: sugere 

																																																																		
13 Soirée é o nome francês dado a reuniões noturnas geralmente realizadas em residências, conhecidas 

também como saraus.  
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moldes, indica onde comprar peças e tecidos no Rio de Janeiro, apresenta as tendências de 

Paris e promete manter as brasileiras antenadas com o “bom-gosto” das francesas. Entre 

uma dica e outra, a colunista também defendia mudanças nos padrões de vestuário e 

questionava certas modas, incentivando pequenas subversões, ainda que restritas ao guarda-

roupa.  

Exemplo disso pode ser visto na segunda edição do jornal. Enquanto a editora 

Joanna Paula Manso de Noronha escrevia sobre a igualdade de direitos e dizia “lutaremos 

sempre para provar que ela [a mulher] não é inferior ao homem em inteligência”, a 

colunista de Modas convidava as leitoras a adaptarem, para seu próprio uso, uma peça do 

vestuário masculino cujo nome era bastante significativo:  o  “colete da emancipação”. A 

novidade, escreveu ela, tinha o poder de “produzir uma revolução”: 

O colete da emancipação é uma dessas modas distintas e especiais, que de 
tempos em tempos Paris oferece às suas elegantes para nelas produzir uma 
revolução e um furor que, como a eletricidade, vai tocar todos os pontos da 
França, todos os círculos da sociedade, e por fim percorre vitoriosa a 
Europa toda, e chega à América par ali fazer outro tanto. (O Jornal das 
Senhoras, 11 de janeiro de 1852) 

Vestir um colete da emancipação não exigia muito, segundo a colunista. As 

brasileiras podiam fazê-lo “de seda, de lã, de fustão ou de metim”,  num corte “bem talhado, 

com sua golinha em pé, ou de rebuço, ou de traspasse”. E o melhor, dizia ela: os novos 

coletes caíam bem em todas, jovens ou senhoras e, “de mais a mais, fazem a gente ficar com 

um certo mendengue, um quê de atrativo e sedutor”. Ocasiões para usar o moderno traje não 

faltavam. “E tanto assim é que já estou usando os meus coletinhos não só nos meus passeios 

de campo, mas nas minhas visitas; e talvez… talvez ainda me resolva ir a certo baile com 

um cor de canário”,  escreveu ela. 

A colunista d’O Jornal das Senhoras ainda incentivava as leitoras a questionarem os 

padrões da moda. “Tal é a força do uso que nos faz habituar até aos sofrimentos", escreveu. 

“Se a cintura é curta demais e incomoda-me, coloco-a mais abaixo; se é comprida e tira-me 

o talhe do corpo, vai mais pra cima; e sempre ando à moda sem molestar-me e sem me dar 

ao trabalho de a copiar polegada por polegada”, dizia. Assim, também na forma de vestir-se, 

as brasileiras começavam a expressar seu desejo por emancipação, liberdade e mudanças 

(24 de outubro de 1842, p. 1).  
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Em 11 de abril de 1852, o Jornal das Senhoras também estreava sua Crônica da 

Quinzena, assinada por Bellona. Sobre a autora, além do nome sem sobrenome, que pode ter 

sido um pseudônimo, sabemos o que ela própria informou em sua primeira coluna: “Sou 

mulher, bem moça; tenho somente 22 anos; não sou casada, nem solteira, nem agregada; 

não tenho pretensões de literata, nem me acompanha a mais pequena ideia de que os meus 

escritos agradem”.  

Bellona escrevia sobre os bailes, jantares e festas da corte e fazia a crítica teatral, 

informando as leitoras sobre novos eventos. Numa de suas colunas, ela mencionava alguns 

artistas que estavam prestes a se apresentar na capital da Corte: 

Já está morando no Catette, na casa do Sr. Ratton, Mme. Rosina Stoltz, 
passageira do Severn, que nos vem curar os nossos ouvidos e os nossos 
olhos, graças as Deus, com sua melíflua voz e o seu porte cômico. [...] 
Também chegou o baixo profundo Bianchi de Mazzoleti, e estão 
contratados o tenor Basadona e o barítono Eduardo Ribas. Desta maneira, 
não teremos razão de queixa: o Teatro Provisório em breve nos dará 
excelentes espetáculos e os amadores serão satisfeitos. Estou ansiosa para 
ver e ouvir tudo isto em cena. (O Jornal das Senhoras, 11 de abril de 1852, 
p. 116)  

Pelas crônicas de Bellona, descobrimos que as opções de lazer para as brasileiras da 

metade do século XIX iam além dos bailes, jantares e teatros. Elas também participavam de 

viagens ao campo, faziam passeios na praia, acompanhavam competições de regata, iam a 

festejos juninos e de carnaval. Numa viagem que fez a Petrópolis, Bellona discorreu sobre 

as atividades que ela e outras mulheres realizaram em um fim de semana: 

Nunca vi lugar no Rio de Janeiro que mais me agradasse, mais lindo, mais 
cheio de novidades tão encantadoras! [...] Fui à solene festa de S. Pedro de 
Alcântara, a qual assistiram SS. MM. II e eminente gente do lugar [...]. Daí 
a pouco, o abundante e apetitoso jantar no Hotel Suíço, [...] os brindes, a 
conversação espirituosa, os ditos agudos à sobremesa. À noite, um 
esplêndido baile onde afluiu tudo o que de melhor havia em Petrópolis, e 
acabou às 3 horas. (O Jornal das Senhoras, 25 de abril de 1852, p. 134)  

Bellona era dona de um estilo leve e bem-humorado. A ironia também era uma de 

suas marcas, especialmente quando descrevia os costumes de seus contemporâneos e 

contemporâneas. Durante os festejos de Nossa Senhora do Socorro, por exemplo, ela 

mencionou os apuros e sufocos que alguns experimentaram na lotada Igreja de São 

Cristóvão: 
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[…] e não me admira que nesta ocasião, em um templo tão pequeno, 
houvessem apertos, beliscões, sufocações, socos e até... ora, o que é lá um 
bofetãozinho dado por mão de anéis, e em ocasião de apertos? Tornaram 
muitos namorados a receber, por prêmio de suas refunfunâncias amatorias, 
ainda que seja um bofetãozinho... trás! Que estalinho tão sonoro.... Assim, 
yáyá. Não dóe em nada! (O Jornal das Senhoras, 3 de outubro de 1852, p. 
111) 

A coluna de Bellona, pelo visto, influenciou algumas leitoras d’O Jornal das 

Senhoras a também se lançarem na aventura da escrita. Algumas passaram a enviar cartas 

para a jornalista contando sobre suas viagens e descrevendo os eventos aos quais 

compareciam. Os relatos tinham o tom de crônica cultural e trechos de alguns eram 

publicados no espaço concedido à colunista. Eis o que uma delas escreveu: 

Bellona, domingo passado estive no campo; passei o dia no Cajú, na 
aprazível chácara do Sr. José Maria Gomes […] Tivemos portanto um dia 
cheio de constantes e sucessivos entretenimentos, de deliciosa alegria, 
desde as onze horas da manhã até as doe da noite, que bem saudosa de lá 
me retirei. A divertida pescaria feita pelas senhoras no grande lago do 
magnífico jardim que há em frente da chácara deu começo à função. Era o 
quadro mais encantador que se podia imaginar, ver esse lago, disposto em 
meio do florido jardim. (O Jornal das Senhoras, 19 de setembro de 1852, 
p. 95)  

O que percebo nos textos de Bellona e da colunista anônima que escrevia sobre 

moda é o que mencionei anteriormente: nem todas as brasileiras do século XIX viviam 

imersas no tédio e na melancolia como narraram Fletcher e Kidder nem estavam fadadas ao 

isolamento como apontou Adèle. Sem dúvida, muitas mulheres daquela época continuaram 

a  sofrer a opressão, a submissão e o controle que suas mães e avós haviam experimentado 

décadas antes. Mas os velhos modos de outrora, como mostram os escritos dessas mulheres, 

já vinham sofrendo abalos - seja nas roupas que elas usavam, nos espaços por onde 

circulavam, nas atividades das quais tomavam parte ou ainda no fato de elas lerem e 

escreverem. 
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Figuras 6 e 7: Capa da primeira edição d’O Jornal das Senhoras (1 de janeiro de 1852) e detalhe da Chronica 

da Quinzena, de Bellona (8 de agosto de 1852), quando ela comenta sobre seu trabalho de cronista. 
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 1.4 Como viviam as europeias 

Muitas das brasileiras que reivindicaram mudanças em sua condição de vida 

inspiraram-se nas conquistas de suas contemporâneas da Europa e dos Estados Unidos. 

Quando não testemunharam pessoalmente a vida noutros países, os relatos chegavam a elas 

por meio dos paquetes e vapores que atracavam em nossos portos, trazendo jornais, livros e 

viajantes que davam conta das novidades.  

Em cidades como Londres e Paris de meados do século XIX, mulheres jovens ou 

mais velhas, solteiras ou casadas, podiam ser encontradas circulando nas ruas, ocupando 

assentos nos bondes e fazendo compras em lojas. Algumas normas dispunham sobre como 

elas deveriam agir e se comportar, especialmente as das classes mais abastadas.  Nobres e 

burguesas, por exemplo, não deveriam andar pelas ruas pela manhã e, se insistissem, não 

seriam cumprimentadas por ninguém (SALMI, 2008). Na primeira parte do dia, a regra 

mandava que elas cuidassem dos afazeres domésticos e do gerenciamento dos empregados. 

No período da tarde, podiam então se dedicar a atividades sociais, as quais incluíam 

principalmente visitas a familiares e a amigos.  

As europeias das classes altas sabiam ler, escrever, fazer operações aritméticas e 

muitas tinham conhecimentos de outros idiomas e noções de filosofia. Pintar, bordar, tocar 

piano e cantar também era esperado delas. Elas podiam ser vistas nos teatros e óperas, bailes 

e saraus. Nesses últimos, as mais jovens eram incentivadas, sempre que podiam, a 

demonstrar suas habilidades ao piano ou cantando, de modo a atrair as atenções de 

candidatos a marido. As famílias ricas possuíam residências de verão e, nesta estação, longe 

da vida urbana, as atividades ao ar livre, como caminhadas próximas à natureza ou na costa, 

eram frequentes entre as mulheres (SALMI, 2008). 

Já as europeias das classes mais baixas compunham uma crescente mão-de-obra que 

então começava a reivindicar novos espaços de trabalho no século XIX. Com a 

industrialização, muitas delas deixaram a zona rural em busca de trabalho em centros como 

Paris e Londres  - algumas lá permaneciam, outras retornavam ao campo.14 De acordo com 

uma pesquisa realizada por Joan Scott e Louise Tilly (1975, p. 38-39)  sobre trabalhadoras e 
																																																																		

14 Este movimento de ida e volta, como lembra Leslie Page Moch (2003), em Moving Europeans:  
Migration in Western Europe since 1650 (Europeus em movimento: migração na Europa Ocidental a 
partir de 1650), é muito mais definidor da era da industrialização do que a ideia, ainda hoje bastante 
comum, de que massas de pessoas foram atraídas definitivamente para as áreas urbanas como que 
para um ímã. Trata-se, segundo a pesquisadora, “mais de um processo longo e difuso envolvendo 
capital e trabalho e menos de um desenvolvimento orientado para a tecnologia da produção 
mecanizada das fábricas” (MOCH, 2003, p. 103, trad. livre minha). 
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família na Europa do século XIX, aquelas que buscavam nas cidades algum tipo de 

ocupação remunerada eram, na maioria, solteiras e jovens entre 15 e 25 anos. Muitas 

encontraram trabalho nas manufaturas, nas quais uma das atividades consistia em costurar 

itens de vestuário que chegavam pré-cortados. Quando elas constituíam família,  todos os 

integrantes – crianças, homens e mulheres – acabavam trabalhando juntos neste ofício.   

Conforme a grande indústria foi tomando o lugar das manufaturas e os salários 

pagos pelas peças produzidas já não compensavam, foi preciso buscar outras fontes de 

renda. Angariar dinheiro para sustentar a família deixou de ser uma responsabilidade 

dividida entre homem, mulher e filhos e passou a ser responsabilidade dos homens 

(HOBSBAWM, 1988, p. 276-281). Isso porque eles conseguiram encontrar ocupação nas 

novas fábricas e no comércio enquanto elas, sem acesso às novas profissões, acabaram se 

responsabilizando pelo cuidado do lar e dos filhos, ficando presas à casa.  

Essa separação casa-trabalho, consequência da industrialização, impactou 

principalmente a vida das casadas, como notou Hobsbawm (1988).  A partir daí, diz ele, 

“tudo conspirava para tornar dependente a mulher casada”: 

Em tudo e por tudo, pode-se considerar a industrialização do século XIX 
— utilizando a palavra em seu sentido mais amplo — como um processo 
tendente a expelir as mulheres, particularmente as casadas, da economia 
oficialmente definida como tal, a saber, aquela na qual apenas as pessoas 
que recebiam individualmente ganhos em dinheiro, contavam como 
"ocupadas" (HOBSBAWM, 1988, p. 281). 

As solteiras, sem a responsabilidade de cuidar dos filhos e da casa, tinham mais 

liberdade para buscar outras atividades remuneradas. Sua liberdade, entretanto, era limitada 

pelas escassas opções de trabalho, que incluíam principalmente a de empregada doméstica e 

de lavadeira. O comércio, embora estivesse crescendo e percebesse as mulheres como 

consumidoras potenciais, fechava as portas para elas trabalharem. A grande indústria idem, 

e profissões liberais, a exemplo do direito e da medicina, eram ainda dominadas por 

homens.  

Diante da falta de opções de trabalho, muitas mulheres começaram a reivindicar seus 

direitos. Em 1859, Jesse Boucherret, na Inglaterra, junto com um grupo de mulheres, fundou 

a Society for Promoting the Employment of Women. Elas direcionaram suas ações para dois 

fronts: a criação cursos de educação profissionalizante, com treinamentos para aquelas 

interessadas em aprender ofícios de vendedoras e caixas; e a conscientização de 

empresários, comerciantes e da população em geral, por meio de artigos de jornais, reuniões 



 

 

60 

e palestras, sobre a necessidade de se permitir que as mulheres ocupassem alguns espaços 

de trabalho até então restritos a homens. As lutas e conquistas dessas e outras mulheres 

ecoaram no Brasil e foram frequentemente mencionadas nos jornais editados por elas como 

exemplo a ser seguido por aqui. 

 1.5 Habitus em transformação 

Voltemos ao conceito de habitus para pensarmos sobre transformações que 

ocorreram no Brasil no século XIX e de que modo essas foram experimentadas e 

expressadas pelas mulheres. Definido como um sistema de disposições e predisposições 

adquiridas socialmente e incorporadas, segundo Bourdieu, o habitus vai gerar as práticas, 

gostos, preferências e linguagens corporais. É ele que que faz com que duas pessoas, diante 

da mesma situação, apresentem diferentes opiniões, façam diferentes escolhas e construções 

da realidade.  

O habitus “enquanto social incorporado, logo, individuado” visa superar a ideia, que 

Bourdieu considerava “absolutamente absurda em termos científicos” (2004, p. 45), de que 

há uma oposição entre indivíduo e sociedade. “O todo social não se opõe ao indivíduo”, 

enfatizou. “Ele está presente em cada um de nós, sob a forma do habitus que se implanta e 

se impõe a cada um através da educação, da linguagem” (BOURDIEU apud LOYOLA, 

2002, p. 33). Como o habitus “está intimamente ligado com o fluido e o vago” 

(BOURDIEU, 2004, p. 98, grifo do autor), ele vai se afirmar nas relações cotidianas, 

definindo nossa relação com o mundo social. Daí que, ao contrário do que poderia-se 

pensar, ele não é estanque. Na verdade, o habitus também está sujeito a responder às 

transformações sociais.  

O habitus, por ser uma disposição social, é “variável através do tempo, do lugar e, 

sobretudo, das distribuições de poder”, explica-nos Loïc Wacquant, em Esclarecer o 

Habitus (2007, p. 66), ao tratar da gênese deste conceito. Embora durável, este não é 

estático ou eterno. “As disposições”, observa Wacquant, “são socialmente montadas e 

podem ser corroídas, contrariadas ou mesmo desmanteladas pela exposição a novas forças 

externas” (2007, p. 67). Há no entanto, no habitus, de acordo com Wacquant, uma “inércia 

incorporada” e pode haver uma defasagem entre as estruturas passadas que o geraram e as 

presentes nas quais ele se expressa.  

No caso das brasileiras que viveram no século XIX, naquele período em que as 

cidades se modernizavam e emergiam novas ideias e formas de lazer, trabalho e relações 
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sociais, percebo que o social, em transição, implantou nelas novas disposições e 

potencialidades (habitus) que se revelaram, naquele contexto, em novos gostos, práticas e 

comportamentos. Afinal, o habitus, como nota Bourdieu, “é perdurável, mas não eterno”.  É 

um “produto da história”, um sistema aberto e constantemente afetado pelas experiências, 

que tanto podem reforçá-lo como modificá-lo.  

Mas há outro aspecto a se considerar a respeito dessa relação indivíduo/sociedade 

mediada pelo habitus. Sabemos, segundo a perspectiva de Bourdieu, que as trajetórias 

pessoais e as disposições adquiridas ao longo da vida influenciam o modo como cada 

indivíduo poderá responder a determinadas situações. O habitus é “uma série 

cronologicamente ordenada de estruturas” (BOURDIEU, 1972).  Aquele adquirido na 

família estrutura a experiência na escola, que por sua vez estrutura todas as outras, 

determinando como mensagens e experiências serão assimiladas nos demais grupos sociais 

ou classes dos quais o indivíduo tomará parte. Além disso, as experiências ao longo de 

nossas trajetórias, diz Bourdieu, tendem a confirmar o habitus adquirido inicialmente, como 

se estivéssemos em parte atrelados a um “destino social”.  

Dito isso, lembremos que havia, especialmente entre políticos, intelectuais e a elite 

brasileira do século XIX, um desejo de europeizar ou “afrancesar” o país, colocá-lo nos 

eixos do progresso e cada vez mais se adotavam os costumes franceses. Assim, estar 

presente nos teatros e óperas, viajar para o campo, ler e escrever, reivindicar novos espaços 

de atuação na sociedade significava também, no caso das brasileiras que expressaram esses 

gostos e práticas, a confirmação de um habitus de classe, apreendido na família e nos 

espaços onde elas foram educadas. Deste modo, as mulheres daquela época que ousaram 

romper as redomas do lar e da igreja e experimentar novos papeis além dos de mãe e esposa, 

ao fazerem isso, expressaram tanto os novos habitus de uma elite que se inspirava nos 

modos de vida europeus (caso daquelas das classes mais altas) quanto responderam às 

transformações histórico-sociais vividas pelo país (neste caso, mais ou menos 

independentemente da classe a que pertenciam).  

Noto, nessas dinâmicas, também a “inércia incorporada” de que fala Wacquant 

(2007), a tal defasagem entre passado e presente, afinal, ao mesmo tempo em que uma 

classe e estratos da sociedade mudavam seus gostos, práticas, ideias e costumes, os habitus 

antigos permaneciam, daí encontrarmos inúmeras ambiguidades quando olhamos (como 

veremos a seguir) para os escritos das brasileiras do passado, que ora clamam por mudanças 

e contrariam a ordem estabelecida, ora reproduzem valores e modelos de comportamento 
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que apenas contribuem para a opressão delas.  

Um meio que encontrei para analisar e apresentar essas mudanças e ambiguidades 

foi fazer um recorte naquele tempo e entre algumas das novas práticas experimentadas pelas 

mulheres. Fiz isso tendo em mente aquilo que Bourdieu nos diz sobre a impossibilidade de 

se entender o habitus dissociado do conceito de campo. Este último, lembremos, pode ser 

definido como um espaço social onde diferentes agentes concorrem entre si pelo monopólio 

do capital (que pode ser simbólico, como no caso da religião, econômico ou cultural), com o 

intuito de manter ou transformar o lugar que ocupam no mesmo. Ao notarmos as disposição 

incorporadas e a posição que os indivíduos ocupam num campo, é possível entender certos 

comportamentos, por exemplo, no caso dos dominados, atitudes que parecem reforçar a 

submissão. Sobre isso, Bourdieu escreveu: 

A lógica do ajuste das disposições à posição nos permite entender como 
podem os dominados exibir mais submissão (e menos resistência e 
subversão) que aqueles que os vêm através dos olhos – isto é, dos habitus 
– dos dominantes ou dos dominantes dominados [...]. Dito isso, não se 
pode negar que existem disposições para resistir; e uma das tarefas da 
sociologia é justamente examinar sob quais condições essas disposições 
chegam a constituir-se socialmente (BOURDIEU e WACQUANT, 2005, 
p. 129-30). 

Deste modo, para entender as transformações nas práticas e gostos das brasileiras do 

século XIX, observei o campo da imprensa, especificamente conteúdos de jornais que 

podem ser divididos em dois grupos principais: os editados por homens e os editados por 

mulheres. Ambos disputavam a preferência das leitoras e, muitas vezes, incentivavam 

comportamentos diferentes entre elas. Enquanto os primeiros tendiam a defender a 

importância de papeis como os de mãe e esposa e recorriam a representações que  

expressavam a submissão das mulheres, os demais com frequência convidavam-nas a lutar 

por direitos como o acesso à educação. Mas, ao mesmo tempo, os dois grupos reproduziam 

construções de gênero de sua época.  
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Figuras 8 e 9: O Espelho Diamantino começou a circular em 1827, no Rio de Janeiro, e O Bello Sexo 

em 1850, em Pernambuco. 

 O que eles escreveram sobre elas 

A partir de 1824, com a liberdade de imprensa, o Brasil ganhou seus primeiros 

jornais e esses rapidamente se multiplicaram. Havia títulos sobre notícias gerais, política, 

religião, artes e literatura, além das primeiras folhas destinadas às mulheres. Entre essas 

últimas, estavam  O Espelho Diamantino (Rio de Janeiro, 1827) e o Mentor das Brasileiras 

(Minas Gerais, 1829), já mencionados, além de o Espelho das Brasileiras (Recife, 1831), o 

Relator das Novelas (Recife, 1838), o Correio das Modas (Rio de Janeiro, 1839) e o Brinco 

das Damas (Recife, 1849), entre muitos outros.  
Na década de 1850, entram em cena os títulos editados por e para mulheres. Foi o 

caso d’O Jornal das Senhoras, de Joana Paula Manso Noronha, que vimos anteriormente; o  

Bello Sexo (Rio de Janeiro, 1862), de Julia de Albuquerque Sandy Aguiar; O Echo das 

Damas (Rio de Janeiro, 1875), de Amélia Carola da Silva Couto; e A Família (São Paulo, 

1888), de Josefina Alvares de Azevedo, entre outros. A maioria dessas publicações 

geralmente enfrentava problemas financeiros para se manter, daí que muitas tiveram vida 

curta. 

No caso dos periódicos editados e administradas por homens, o intuito de muitos 

deles era orientar e educar as brasileiras.  “As damas instrução doou e recreio. Para a glória 

do povo brasileiro”, anunciava O Jardim das Damas, publicado no Recife a partir de 1852. 
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Os títulos desses jornais também costumavam evocar elementos associados ao universo 

feminino, como brinco, espelho, jardim, grinalda, e frequentemente descreviam as mulheres 

com imagens que evocavam candura, fragilidade e delicadeza.  

Vejamos como O Bello Sexo – Periódico Litterário e Recreativo, publicado no 

Recife na década de 185015, definia a mulher: 

É anjo de amor e de bondade que nos entretece os raros fios de seda que 
nos correm na tela da vida, a voz que nos anima quando desacoroçoados, o 
seio onde pousamos a cabeça nos dias de fadiga, a mão que nos enxuga as 
lágrimas corrosivas do desespero nas horas do sofrimento, que nos alivia 
as mágoas, e redobra os nossos prazeres, compartilhando-os conosco.[...] 
O que é, pois, a mulher senão o anjo da nossa guarda, e o farol da nossa 
existência?! [...] Menina ou moça, na idade madura ou na decrepitude, é 
sempre o anjo da dedicação, cuja vida cifra-se inteira em fazer virtuosa 
oura criatura.  (O Bello Sexo, edições 5-6, setembro e outubro de 1850, p. 
75-76) 

Anjo e farol, um ser de amor e bondade, uma criatura que dá prazer, sofre e oferece 

consolo. Mais do que simples e inócuas descrições, estes eram comportamentos esperados 

das mulheres, daí que qualquer tentativa de desvio era criticada. Numa época em que o 

cotidiano das mulheres estava mudando e elas passavam a ocupar o tempo com novas 

atividades, como vimos nas descrições de Bellona, não é surpresa que editores d’O Bello 

Sexo tenham reagido severamente a algumas dessas transformações. O jornal chegou a 

condenar, por exemplo, a leitura de romances e o hábito partilhado por muitas brasileiras de 

conversar nas varandas e janelas das casas: 

Não é missão da mãe de família empregar o seu tempo na leitura de 
romances que, muitas vezes, em lugar de instruir e moralizar, corrompe e 
vicia o espirito; nem o de estar cravada em uma janela noite e dia, 
analisando a quem pela rua passa, zombando deste, escarnecendo daquele; 
não: a missão de uma matrona é mais sublime, é zelar, é velar na educação 
física e moral dos filhos, cuidar no serviço doméstico, e distribuí-lo 
convenientemente. (O Bello Sexo, edições 5 e 6, setembro-outubro de 
1850, p. 72) 

Quando o assunto era a educação das mulheres, questão que à época ganhava força, 

esta era apoiada não como um caminho de emancipação ou libertação, mas como um meio 

																																																																		
15 Os redatores de O Bello Sexo eram Antônio Witruvio Pinto Bandeira e Accioli de Wasconcellos. Não 

confundir este jornal com Bello Sexo, que tinha o mesmo nome, mas foi publicado uma década 
depois, no Rio de Janeiro e era editado por mulheres. 



 

 

65 

de garantir que as brasileiras atuassem melhor como mães e esposas e ao mesmo tempo 

contribuíssem para o progresso do país. Escreveu O Bello Sexo sobre este tema: 

Da boa ou má educação, que a mãe dá ao filho, quando menino, é que 
depende o bom ou máo caracter do homem, e por isso cumpre que as 
mulheres sejam bem educadas, para que conheçam devidamente toda a 
extensão e a sublimidade do encargo de educar os filhos, porque só assim 
estes poderão vir a ser bons cidadãos, e amigos da sua pátria. (O Bello 
Sexo, edições 5 e 6, setembro-outubro de 1850, p. 72) 

Este era um momento em que o país estava se constituindo como nação, assim, ao 

reforçar que as mulheres deveriam atuar como protetoras da família e educadoras dos filhos 

da pátria, esses jornais estavam apresentando não meras diretrizes de comportamento, mas 

propondo um modelo de identidade a ser seguido pelas brasileiras, modelo esse que 

acrescentava novas nuances àquele de décadas anteriores. Se antes, como vimos no início 

deste capítulo, os comportamentos propostos atendiam a interesses de instituições como a 

família e a Igreja, a quem era útil manter as filhas e esposas controladas, submissas e 

devotadas, agora que o país vivia uma série de transformações, buscando modernizar-se e 

acompanhar o “ritmo do progresso”, pela voz dos periódicos, a identidade disponibilizada 

para elas revestia-se desses ideais. O discurso que defendia tal construção colocava as 

mulheres como corresponsáveis pelo futuro da sociedade, porém, não ocupando os papeis 

dos homens, não reivindicando novos espaços no mercado de trabalho, e, sim, aceitando as 

velhas tarefas a elas atribuídas. A justificativa para que elas exercessem sem questionar os 

papeis de mãe e esposa vinha, assim, não unicamente da religião nem do chefe da família, 

mas do Estado e da ideia de “família nacional”, para usar uma expressão de Stuart Hall 

(2006). 

Em sua discussão sobre identidade nacional, Hall afirma que muitas culturas 

constróem identidades coletivas a partir de uma suposta unificação, sem importar-se com as 

diferenças entre seus membros em termos de classe, gênero ou raça. Dentro da ideia de 

família nacional, diferenças, divisões e especificidades são então “unificadas” a partir de um 

“dispositivo discursivo” que “representa a diferença como unidade ou identidade” e no qual 

as mulheres “exercem um papel secundário, como guardiãs do lar e do clã, como ‘mães’ dos 

‘filhos’ (homens) da nação” (HALL, 2006, p. 57-62). No caso das brasileiras do século 

XIX, o que os jornais escritos por homens e voltados para elas fizeram foi justamente isso, 

eles construíram e reproduziram uma identidade de cidadãs que desconsiderou toda e 

qualquer diferença e que atendeu a interesses de um tempo. 
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Até que ponto as mulheres se consideravam representadas por estas publicações e 

aceitavam os modelos nelas propostos é difícil saber. Mas uma carta que encontrei no 

Espelho das Bellas mostra que nem todas concordavam com o que lhes era apresentado. Em 

9 de dezembro de 1860, uma leitora de Maragogipe, em Pernambuco, que se identificava 

pelas iniciais J. L. L. de M., criticou um artigo intitulado A Glória da Mulher. Repleto de 

estereótipos e marcado pelo tom depreciativo, o texto associava as mulheres à mentira e à 

traição, afirmando que sua glória é “ser traiçoeira por excelência, orgulhosa por devoção, 

julgar-se rara e singular em tudo” (Espelho das Bellas, 9 de dezembro de 1860, p. 3-4). A 

glória dos homens, por outro lado, era ilustrada com os exemplos do militar que luta pela 

pátria e enfrenta a morte nos campos de batalha; do marinheiro, que arrisca a vida nos 

oceanos; e dos religiosos, que enfrentam flagelos para ajudar o próximo. Em sua 

correspondência, J. L. L. de M. condenou esses estereótipos e propôs uma inversão deles. A 

seguir, um trecho de sua carta: 

Illm. Sr. Redactor do Espelho das Bellas,  

Deixando a mentira que dizeis ser um atributo do bello sexo, digo-vos com 
toda a sinceridade de que é capaz o homem mais honrado, que muito me 
surpreendeu ver impresso no vosso periódico sob o n. 3, um artiguito 
intitulado A Glória da mulher, artiguito que tanto honra ao seu autor que é 
anônimo e foi todavia transcrito em diversos jornais do Império, para se 
livrarem do trabalho de escrever, e finalmente até por V.S., o que admira, 
pois, apesar de desmiolada como sou, nunca pensei que instituísse V.S um 
periódico que dedicou ao bello sexo para insultar-nos também. [...] Que 
dizeis se nós as mulheres tomássemos vosso exemplo e comparássemos o 
homem perverso, o covarde, traiçoeiro, etc, com a donzela modesta, a filha 
obediente, a mãe cuidadosa, a esposa fiel, a viúva recatada? Mas enfim a 
literatura é vossa. (Espelho das Bellas, 9 de dezembro de 1852, p. 2-3) 

Ao questionar o que os homens achariam se fossem descritos com os mesmos 

termos negativos atribuídos às mulheres,  J. mostra que as construções de gênero 

predominantes em seu tempo não eram aceitas passivamente por todas as brasileiras. Na 

leitura de periódicos escritos e editados por mulheres, veremos que o ponto de vista desta 

leitora foi compartilhado por muitas de suas contemporâneas.  

O que elas escreveram sobre elas 

Um dos primeiros periódicos mantidos por mulheres que mais furor causou no 

século XIX foi O Jornal das Senhoras. Já na primeira edição, como vimos anteriormente, a 
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editora Joanna Paula Manso de Noronha deixava claro que sua maior preocupação era a de 

“cooperar com todas as suas forças para o melhoramento social e para a emancipação moral 

da mulher”. E de fato assim ela o fez, produzindo artigos nos quais questionava a submissão 

das mulheres e defendia a luta pela igualdade de direitos.   

"Emancipação moral da mulher – o que vem a ser isso?", perguntava Joanna. "É o 

conhecimento verdadeiro da missão da mulher na sociedade; é o justo gozo dos seus 

direitos, que o brutal egoísmo do homem lhe rouba, e dos quais a deserda". Para esta 

jornalista, as mulheres de seu tempo estavam conscientes da tirania dos pais e maridos e 

sabiam que eram tão inteligentes e capazes quanto os homens e que poderiam exercer 

qualquer atividade. O desafio, segundo ela, naquele ano de 1852, não era mais alertar as 

brasileiras sobre seus direitos e capacidades, mas convencer os homens e a sociedade de que 

elas não eram simplesmente bonecas. “Em quanto a educação do homem não se reformar, 

em quanto ele considerar a mulher como a sua propriedade,  nada teremos feito”, escreveu 

Joanna (O Jornal das Senhoras, 11 de janeiro de 1852). 

 

    
Figuras 10 e 11:Jornal Bello Sexo, edições de 7 e 28 de setembro de 1862 
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Figuras 12 e 13: Jornal Echo das Damas (3 de agosto de 1880 e 31 de janeiro de 1888), editado por Amélia 

Couto 
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A necessidade de acesso das mulheres ao mercado de trabalho era outra questão que 

também preocupava Joanna. Ela chegou a mencionar a dificuldade de muitas de encontrar 

uma atividade remunerada, problema que afetava as "classes pobres da sociedade". “Todas 

as carreiras industriais estão-lhe vedadas. E por isso, só na condição de serva, pode 

encontrar o pedaço de pão que há de mitigar-lhe a fome!!”, escreveu (O Jornal das 

Senhoras, 11 de janeiro de 1852, p. 13-14).  

Apesar de ser direta em suas reivindicações e críticas, em certos momentos Joanna 

parece amenizar o tom, dizendo não estar interessada em “levantar o estandarte da rebelião” 

(O Jornal das Senhoras, 11 de janeiro de 1852). Se por um lado ela não poupa palavras ao 

defender os direitos das mulheres, por outro, lembra que emancipar-se não significa abrir 

mão dos papeis de mãe e esposa nem colocá-los em segundo plano.  Diz ela: 

Não entendo por emancipação moral da mulher subtraí-la à sua missão 
marcada pelo Criador – a mãe e a esposa 
Nem quero tão pouco que mulher seja soldado 
Nem empregado publico 
Nem oficial de marinha 
Nem ministro de Estado 
Nem doutor graduado em leis. 
Com quanto deva ela conhecer as do seu próprio país, porque tem de 
educar seus filhos no espírito da lei. 
Nem quero que se gradue em Medicina, com quanto deva ela conhecer a 
medicina doméstica, porque a mãe de família faz a irmã de caridade junto 
de seu esposo, de seu filhos, de seus domésticos, quando estão doentes. 
[...] Emancipação da mulher no meu entender é: - Sua ilustração. [...] 
Mulher que possa, no conhecimento exato dos seus deveres, encontrar 
força moral que a preserve na ocasião de subverter a infames humilhações. 
Mulher que possa encontrar na sua educação recurso honesto contra a 
opressão, contra a crápula, e contra a miséria.(O Jornal das Senhoras, 25 
de janeiro de 1852, p. 27-28) 

 

Na maioria das vezes, O Jornal das Senhoras não exibia o nome de suas 

colaboradoras e os textos publicados eram assinados com pseudônimos ou prenomes. O 

periódico preferia manter-se como um "confidente discreto" das produções literárias das 

mulheres.  O recurso ao anonimato era comum na época e um dos motivos era proteger a 

identidade das mulheres, dando a elas mais liberdade para expressarem suas ideias. Mas, ao 

mesmo tempo, vejo nesta escolha também uma reprodução do modo como a sociedade da 

época reagia às mulheres escritoras, considerando-as não dotadas de capacidade criadora, 

como vimos anteriormente, na fala de Norma Telles. Ao esconder os nomes e identidades da 
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maioria de suas colaboradoras, o jornal, mesmo indiretamente, reforçava esse tipo de 

concepção, mantendo-as nas sombras. 

O Bello Sexo, que circulou no Rio de Janeiro na década de 1860, fez o contrário d’O 

Jornal das Senhoras e, já na sua primeira edição, em 21 de agosto de 1862, avisava: 

“Nenhum artigo será aceito nem publicado sem o nome do autor ou autora. A elas pertence 

esta folha: dignem-se pois cooperarem para a sua importância com o fruto de suas 

inteligências, assinando-os sempre com os seus nomes”.  Era um passo importante no que 

diz respeito ao reconhecimento das mulheres que escreviam e de sua produção. 

Mas contradições também não faltavam neste outro periódico. Suas fundadoras se 

reuniam semanalmente para discutir pautas, escreviam e editavam artigos e selecionavam 

para publicação cartas enviadas pelas leitoras. Por meio das atas das reuniões, que eram 

publicadas a cada edição, ficamos sabendo que o grupou chegou a discutir se esses 

encontros seriam abertos à participação de homens – no caso, os maridos de algumas delas. 

Parte das mulheres foi contra, mas venceu a opinião de que eles deveriam estar presentes, 

pois, segundo argumentou-se, poderiam atuar como mentores delas.  

Essa ideia de homens como guias e mentores reaparece outras vezes no Bello Sexo, 

por exemplo, em um artigo intitulado "Questões curiosas – propostas a uma senhora a seu 

mestre" (edição 5, 21 de setembro de 1862). Escrito em forma de diálogo, o texto enumera 

perguntas de uma discípula ao seu tutor. A mulher é apresentada como sedenta por 

conhecimento, porém, dependente da sabedoria do homem para aprender.  

Como pensar as contradições acima, ou seja, o fato de que este e outros jornais 

escritos por mulheres, ao mesmo tempo em que contestavam certos modelos de 

comportamento e reivindicavam mudanças, descreviam elas próprias como dependentes da 

orientação dos homens ou insistiam na importância das funções de mãe e esposa? Ao 

ponderar sobre essa questão, lembrei novamente de Norma Telles, que, ao estudar as 

escritoras do século XIX, notou que “tanto na vida quanto na arte, a mulher no século 

passado aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a autora” (2004, p. 

408). Chartier (1995), já mencionado na Introdução, por sua vez, nota que os dominados 

muitas vezes utilizam a linguagem dos dominadores para marcar suas resistências. Assim, 

percebo duas possibilidades, que não se excluem: pode tratar-se da reprodução de 

construções sociais incorporadas ou de uma estratégia para garantir que essas publicações 

não fossem percebidas como revolucionárias ou subversivas e que circulassem com mais 

facilidade de casa em casa, de mão em mão, sem levantar tantas críticas.  
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Anos depois, em 1879, surgiu o Echo das Damas, editado por Amélia Carolina da 

Silva, no Rio de Janeiro, com uma linha editorial semelhante à d’O Jornal das Senhoras. 

Sua proposta era divulgar temas de “interesse da mulher", a qual não era vista unicamente 

como mãe e esposa, mas como um indivíduo a quem era possível abrir "as portas de um 

futuro mais brilhante".  O jornal também criticava o modo como as brasileiras eram 

tratadas: 

Vivendo em um círculo de ferro, recebendo quando muito as primeiras 
noções do estudo da língua materna, a mulher torna-se entre nós um 
autômato que se move à vontade do homem e restringe-se apenas a dar 
uma educação igual a suas filhas, que vão crescendo entre a vaidade da 
formosura e o perigo da ignorância. (Echo das Damas, 18 de abril de 1879, 
p. 1) 

Mulheres isoladas, limitadas, tratadas como autômatos – o Echo insistia para que 

suas leitoras não aceitassem tamanha submissão e defendia a educação feminina. O 

argumento que apresentava era o mesmo de outros jornais e bastante utilizado à época: uma 

vez educadas, a mulheres poderiam cuidar melhor de seus filhos e, consequentemente, 

contribuiriam para o progresso do país. “Eduquem-se, pois, a mulher; quebrem-se de uma 

vez estes preconceitos estultos: dê-se lhe uma instrução sólida e variada e teremos bons 

cidadãos e uma sociedade moralizada”, dizia o periódico em 18 de abril de 1879. 

O Echo das Damas também era a favor da abertura de outros campos para as 

mulheres, como a medicina, e apontava o caminho para isso: “destruindo os preconceitos 

que a afastam da ciência”. Em suas edições, o jornal apresentava exemplos de mulheres que 

se sobressaíram em profissões que, à época, ainda eram tidas como masculinas. Ficamos 

sabemos, assim, da trajetória de Maria Augusta Generosa Estrela, brasileira que estudou 

medicina em Nova York; da futura doutora Ernestina Pereira e também de Josepha Agueda 

de Oliveira, quando esta foi autorizada a estudar medicina fora do país; entre outras que 

haviam conseguido conquistar novos espaço na sociedade.  

Amélia Carolina, a editora do Echo das Damas, também alertava suas leitoras para 

os perigos da passividade diante da religião. No artigo Questão religiosa, publicado em 

1880, ela dirigia sua crítica para a Igreja, afirmando que os papeis impostos por esta e pela 

sociedade às mulheres já não serviam mais: 

A Igreja Católica, o ultramontanismo, na louca cegueira de sua ambição 
nefanda, tratou sempre como seu melhor auxiliar, como seu instrumento 
passivo, a mulher. Apoderando-se dela pela confissão e pela predica, 
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chegou a circunscrever no seu círculo de ferro todo o gênero humano. 
(Echo das Damas, 3 de agosto de 1880, p. 1) 

E Amélia prosseguia: 

É necessário demonstrar-nos que não somos essas estúpidas, essas 
fracalhonas, que como dizem os homens, deixam-se facilmente illudir, 
deixam-se escravizar. A mulher de hoje também estuda, também pensa, 
sabendo conhecer o que e útil e o que é melhor para a família. Ella também 
quer o progresso, também quer o engrandecimento da humanidade, pela 
realização das ideias modernas. (Echo das Damas, 3 de agosto de 1880, p. 
1) 

O que mais podemos constatar com base nestes jornais? No primeiro grupo, o dos 

periódicos editados por homens, está claro que não encontramos as vozes das mulheres do 

século XIX. Não descobrimos o que elas pensavam, com o que sonhavam, quais seus 

problemas, dilemas ou expectativas. Deparamos, na verdade, com uma pintura sobre elas, 

esboçada a partir das ideias e expectativas da sociedade sobre como as mulheres deveriam 

viver, agir e pensar, não como elas, de fato, viviam, agiam e pensavam.   

No segundo grupo de jornais, aqueles editados por mulheres e para mulheres, 

descobrimos, enfim, pelos textos que elas deixaram, como algumas brasileiras ocupavam 

seu tempo e pensavam sobre sua condição, além de suas principais reivindicações. Algumas 

vezes, elas revoltaram-se contra estereótipos e modelos de comportamento; noutras vezes, 

reafirmaram muitos deles. De um lado, suas práticas e ideias revelam novos habitus e 

refletem um mundo em transformação; de outro, expressam antigas disposições 

incorporadas e a rigidez das relações de poder estabelecidas.  

Tanto nos jornais citados acima quanto nos relatos de viajantes e cronistas, 

deparamos com generalizações, contradições, ambiguidades e lacunas que apontam para a 

impossibilidade de se construir um retrato da mulher da época, no singular, e sugerem que, 

na verdade, há diversos perfis e experiências a serem desveladas. É uma dessas 

possibilidades que exploro no próximo capítulo, ao tratar das brasileiras que, na mesma 

época, envolveram-se com o magnetismo animal, exercendo papeis até então impensados 

para elas. 
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Capítulo 2 – Magnetizadores, sonâmbulas e um caldeirão mágico-científico-religioso  

O século XIX costuma ser lembrado como um período no qual a razão e a técnica 

deram com exclusividade as cartas. Uma época em que o sobrenatural, a magia, a 

superstição e tudo aquilo que pudesse ser abarcado sob o dossel da religião saíram de cena, 

afastaram-se, ofuscados pelas luzes do Iluminismo, para dar lugar ao desenvolvimento 

tecnológico e à ciência, que então se afirmava como o caminho absoluto de obtenção da 

verdade e de sentido para a vida.   

Por trás desse pensamento, estão ideias de autores que observaram o século XIX e 

notaram, em seu tempo, senão o fim da religião, sua gradual perda de importância, a 

exemplo de Freud, Marx, Weber e Comte, que ainda hoje influenciam os estudos sobre as 

sociedades. E alimentando-o, dando-o sustentação, embora não desprovida de polêmica, 

estava a ideia de secularização, ou a “lenda da secularização”, para utilizar um expressão 

cunhada pelo historiador das ideias Mark Lilla (2006)16, um de seus críticos. 

Compreendida como um processo que afetou as sociedades ocidentais e esteve 

estreitamente ligada à modernidade e à industrialização, a secularização pode ser definida 

como a perda de poder da religião, que não só se separou do Estado como deixou de ser a 

fonte exclusiva de respostas para os fenômenos do mundo. Para Peter Berger (1985), um 

dos autores que defenderam17 a ideia de secularização, uma sociedade secularizada é uma 

sociedade que não está mais sob o domínio das instituições e dos símbolos religiosos. Isso 

se nota, por exemplo, no aspecto socioestrutural, com a separação entre Igreja e Estado, e no 

aspecto cultural, com a diminuição de conteúdos religiosos na literatura, na filosofia e nas 

																																																																		
16 Mark Lilla, que é professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, apresenta sua 

perspectiva sobre o papel da religião no Ocidente a partir do Iluminismo no livro The Stillborn God 
(O Deus Natimorto), de 2008. Ali e no texto Europe and the Legend of Secularization (Europa e a 
Lenda da Secularização), de 2006, Lilla defende um argumento que tem sido bastante frequente entre 
os críticos da secularização: o de que a efervescência religiosa e a emergência de novas 
espiritualidades no Ocidente, especialmente a partir dos anos 1960 e 1970, assim como o surgimento 
de expressões mais radicais do Islã seriam a prova de que o desparecimento ou retraimento da 
religião, ao contrário do que se anunciou,  não ocorreu.  

17 Em 1999, no livro The Desecularization of The World (A Dessecularização do Mundo), Peter Berger 
reviu sua tese inicial e afirmou que aqueles que defenderam a secularização estavam enganados. 
“Meu ponto é que a suposição de que vivemos em um mundo secularizado é falsa. O mundo de hoje, 
com algumas exceções, para as quais me dirijo atualmente, é tão furiosamente religioso como sempre 
foi, e em alguns lugares mais do que nunca. Isto significa que um corpo inteiro de literatura produzida 
por historiadores e cientistas sociais genericamente denominado ‘teoria da secularização’ está 
essencialmente equivocado”, escreveu ele (1999, p. 2, trad. livre minha). 
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artes. Berger sustentou que não apenas a sociedade e a cultura teriam sido secularizadas no 

mundo ocidental, mas também as consciências individuais: 

A secularização tem um lado subjetivo. Assim como há uma secularização 
da sociedade e da cultura, também há uma secularização da consciência. 
Isso significa, simplificando, que o Ocidente moderno tem produzido um 
grande número de indivíduos que encaram o mundo e as próprias vidas 
sem o recurso às interpretações religiosas (BERGER, 1985, p. 119-120).   

O principal “portador” da secularização, segundo Berger, foi o capitalismo 

industrial, daí que as sociedades modernas, de modo global, teriam sido todas atingidas por 

esse processo. No entanto, em cada uma delas, tal influência não teria se dado de modo 

uniforme. Algumas sociedades, assim como alguns grupos ou aspectos da vida social, 

sentiram, segundo o ponto de vista de Berger, mais seus efeitos – por exemplo, as cidades 

mais do que o campo e os trabalhadores ligados à indústria mais do que aqueles dedicados a 

atividades tradicionais, como os artesãos. Com base em dados coletados por pesquisadores 

nas décadas de 1950 e 1960, ele afirmou: 

Descobriu-se que o impacto da secularização tende a ser mais forte nos 
homens do que nas mulheres, em pessoas de meia idade do que nas muito 
jovens ou idosas, nas cidades do que no campo, em classes diretamente 
vinculadas à moderna produção industrial (particularmente a classe 
trabalhadora) do que nas de ocupações mais tradicionais (como artesãos ou 
pequenos comerciantes), em protestantes e judeus do que em católicos, e 
assim por diante (BERGER, 1985, p 120). 

Embora os dados apresentados por Berger possam despertar críticas, tendo em vista 

que são um recorte num tempo e contexto específicos, sua ideia de que a secularização não 

ocorreu de modo uniforme foi compartilhada por outros sociólogos da religião, a exemplo 

de Bryan Wilson, um dos nomes de grande influência tanto no debate sobre secularização 

quanto nos estudos sobre novos movimentos religiosos. Para Wilson (1998), o processo pelo 

qual a religião foi perdendo sua influência social teria seguido um caminho único em cada 

país e contexto cultural. Em consequência disso, diferentes acomodações ocorreram, 

levando ao desaparecimento de alguns aspectos das práticas e crenças religiosas e à 

permanência de outros. Para Wilson, a religião não estaria condenada a ser extinta da 

sociedade. Seu argumento, que expressa sua definição “preferida” de secularização, é que 

essa trata-se do “processo pelo qual o pensamento, as práticas e instituições religiosas 

perdem sua importância para o funcionamento do sistema social”, não significando, 

entretanto, enfatiza ele, que no futuro não haverá “pessoas comprometidas com a religião ou 
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ainda que a religião deixará de cumprir funções para os indivíduos (WILSON, 1998, p. 49, 

trad. livre minha). 

Tal como Berger, Wilson também entende que a secularização está relacionada a um 

processo mais amplo de mudança social, presente em sociedades que sofreram os efeitos da 

modernização, o qual impactou tanto a organização social quanto a cultura e a mentalidade 

coletiva. No cerne da secularização, para Wilson, estão três aspectos principais: a mudança 

no locus de autoridade nas sociedades, nas quais o poder político ou militar já não 

dependem de sanção religiosa; a mudança da natureza do conhecimento, com a ciência 

tendo substituído as ideias e dogmas religiosos como caminho explicativo sobre os 

fenômenos do mundo; e a crescente exigência entre aqueles que participam da organização 

do trabalho de motivarem seus comportamentos por princípios racionais, não deixando 

espaço para “metas sobrenaturais ou invocação de ajuda divina” (WILSON, 1998, p. 50-51). 

Flavio Pierucci, um dos sociólogos da religião que mais consistentemente defendeu 

a tese da secularização, aproxima-se de Wilson quando afirma que esta segue um processo 

“irregular e não-linear” (PIERUCCI, 1997, p. 110). Essas oscilações podem ser percebidas, 

segundo Pierucci, na durabilidade variável das formações religiosas e mesmo do 

compromisso dos fieis ou de populações que, no curso de uma vida ou de um período 

histórico, ora podem estar mais engajados, ora mais afastados das instituições e grupos 

religiosos. Este aspecto irregular, que para alguns pesquisadores seria uma prova da 

ineficácia da tese da secularização, para Pierucci na verdade é uma característica da mesma, 

servindo assim para afirmá-la. Diz ele sobre este aspecto: 

A secularização consistiria, assim, em momentos em que os limites do 
campo religioso (muitas vezes arbitrários, posto que sempre cambiantes) 
alternadamente se contraem e se expandem. Se entre a dedicação à esfera 
pública e a imersão total na vida privada, entre o ativismo político e o 
mergulho no privado, entre o cidadão arregimentado e o consumidor 
egocentrado ocorre isso que Hirschman batizou de shifting involvements 
— simplesmente porque ninguém é de ferro! —, o mesmo se pode também 
dizer do envolvimento com a religião (PIERUCCI, 1997, p. 111). 

Berger, Wilson e Pierucci seguem de perto Max Weber que, em sua obra, 

mencionou a secularização poucas vezes, como apontou este último (PIERUCCI, 1998), 

mas com força suficiente para constituir um dos mais importantes paradigmas sobre a 

religião na modernidade, como observou Paula Montero (2006, 2009). O termo 

secularização é citado por Weber, entre outros momentos, em suas observações sobre as 

seitas protestantes, quando de sua visita aos Estados Unidos em 1904. Naquele contexto, o 
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sociólogo alemão já notava o que chamou de “rigorosa” separação entre Igreja e Estado, o 

crescimento do número de indivíduos que se afirmavam sem religião e a posição ocupada 

pelas associações leigas, nas quais viu um dos efeitos desse processo.18 

Ao falar da secularização, Weber utiliza o exemplo das sociedades leigas 

americanas, as quais, segundo ele, tiveram como protótipo as seitas protestantes. “Elas 

nasceram, na realidade, das seitas” (WEBER, 1982, p. 358), enfatiza. No período colonial 

daquele país, participar de uma congregação religiosa era um pré-requisito para o exercício 

da cidadania, para o indivíduo poder, de fato, inserir-se na vida em sociedade. É tanto que, 

no caso da Pensilvânia, os quacres, nos lembra o autor, foram durante muito tempo 

“senhores do Estado” (WEBER, 1982, p. 358). Mas, para ingressar em uma das seitas 

puritanas, era necessário ao indivíduo comprovar antes sua qualificação religiosa e conduta 

moral. Ou seja, o candidato a membro só seria admitido no grupo religioso após ser 

submetido a um rígido escrutínio – Weber utiliza as palavras “eleição” ou “votação”, 

certamente no sentido de ser eleito ou escolhido. Esse aspecto das seitas do passado, ele 

nota, poderia ser percebido nas associações leigas do período em fez suas observações. 

Segundo Weber, no século XIX, quando Igreja e Estado se separam nos Estados 

Unidos, as sociedades leigas passam a ocupar uma posição semelhante a dos grupos 

religiosos de outrora, atendendo a propósitos, em certa medida, semelhantes a esses. Isso 

incluía, por exemplo, a garantia de laços de fraternidade, status social e benefícios 

econômicos. Os grupos de leigos, tal como ocorria nas seitas, também exigiam que os 

candidatos a associados fossem submetidos a uma apreciação de suas virtudes. Foi 

justamente isso – a presença destes grupos caracterizados pela “eleição” ou “votação” – que 

levou Weber a constatar:  

Hoje, o tipo de congregação [a que alguém pertence] é irrelevante. Não 
importa que se seja maçom,· cientista cristão, adventista, quacre, ou 
qualquer outra coisa. O decisivo é que se seja admitido como membro 
através de "votação", depois de um exame e uma comprovação ética no 
sentido das virtudes que estão a prêmio para o ascetismo ao mesmo tempo 
íntimo e voltado para o mundo, do protestantismo, e, daí, para a tradição 
puritana antiga (WEBER, 1982, p. 352-353).  

Herdeiras das seitas do passado, as associações que Weber observou eram, em sua 

																																																																		
18 Ver capítulo XII, As Seitas Protestantes e o Espírito do Capitalismo, em Ensaios de Sociologia 

(WEBER, 1982). 
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opinião, um produto do processo de secularização, processo “a que, nos tempos modernos, 

sucumbem todos os fenômenos que se originam em concepções religiosas” (1982, p. 353). 

Secularização, assim, pode ser sintetizada, utilizando a leitura de Pierucci (1998) sobre o 

conceito weberiano, como uma “defecção, uma perda para a religião”, um “abandono, 

redução, subtração do status religioso” (PIERUCCI, 1998, n.p.). 

É impossível falar de secularização sem mencionar outro conceito weberiano, o 

desencantamento do mundo. Trata-se, segundo ele, de um processo histórico-religioso que 

teria começado há milhares de anos e que abarcaria a própria secularização.19 Weber refere-

se ao desencantamento como sinônimo do processo de intelectualização. Ele via o progresso 

científico como uma fração do processo de intelectualização, a ciência como um elo, uma 

força propulsora deste, e afirmava que o destino de nossos tempos estava marcado pelo 

desencantamento do mundo.20 Mas o que isso significa, afinal? Weber responde: 

Isso significa que o mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer 
aos meios mágicos para dominar ou implorar aos espíritos, como fazia o 
selvagem, para quem esses poderes misteriosos existiam. Os meios 
técnicos e os cálculos realizam o serviço. Isto, acima de tudo, é o que 
significa a intelectualização (WEBER, 1982, p. 165). 

 Tanto a ideia de desencantamento do mundo quanto a tese da secularização 

passaram a ser alvo de críticas especialmente a partir dos anos 1960, com o advento da 

chamada Nova Era, dos novos movimentos religiosos e do crescimento dos 

fundamentalismos religiosos. Esses fenômenos inspiraram novas tentativas de compreensão 

da religião na modernidade. Em vez de secularização e desencantamento, passou-se então a 

se falar em revanche do sagrado, dessecularização, revival religioso e reencantamento do 

mundo.  

Gilles Kepel (1991), em A Revanche de Deus, é um dos autores que criticam a tese 

de secularização. Para ele, a renovação religiosa na sociedade contemporânea, marcada 

tanto por novas propostas e práticas espiritualistas como também pelo que chama de 

																																																																		
19 Lembremos que, na visão weberiana, a secularização está intrinsicamente ligada à modernidade, daí 

estar incluída dentro do desencantamento do mundo, processo que historicamente teria, segundo 
Weber, se iniciou antes dessa. 

20 Sobre esse aspecto, Weber escreve, em Ensaios de Sociologia (1982, p. 182): “O destino de nossos 
tempos é caracterizado pela racionalização e intelectualização e, acima de tudo, pelo 
‘desencantamento do mundo’. Precisamente, os valores últimos e mais sublimes retiraram-se da vida 
pública, seja para o reino transcendental da vida mística, seja para a fraternidade das relações 
humanas, diretas e pessoais”. 
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recristianização, reislamização e rejudaização do mundo, seria a prova do fracasso da 

modernidade. O otimismo pós-Segunda Guerra, quando a tecnologia e o progresso pareciam 

anunciar um futuro promissor para as sociedades, acabou sacudido nos anos 1970 por crises 

econômicas e sociais e por um mundo que se dividiu por uma cortina de ferro, o que, 

segundo Kepel, explicaria o surgimento dos fundamentalismos e seu sucesso entre as novas 

gerações. Como observa Michael Gerrard, em sua análise de A Revanche de Deus:  

Categorias e soluções tradicionais do pensamento secular não puderam 
mais lidar com a ‘profunda ferida’ exposta na sociedade. Para os novos 
recrutadores dos movimentos fundamentalistas a tradição iluminista que 
separou a religião de questões de ordem política e social era a principal 
razão do atraso cultural – as sociedades tinham que ser reconstruídas sobre 
um fundamento religioso (GERRARD, 1995, p. 160, trad. livre minha). 

Outro autor a discutir a ideia de secularização foi Leszek Kolakowski, cujo ensaio 

mais famoso, A Revanche do Sagrado na Cultura Profana, foi traduzido no Brasil em 1977. 

Para o filósofo polonês, as chamadas “previsões racionalistas” sobre a religião feitas a partir 

do século XIX mostraram-se erradas e a secularização não teria eliminado as necessidades 

religiosas por parte dos indivíduos. Ele ilustra seu argumento citando o caso dos Estados 

Unidos, onde, diz, “não apenas a Igreja tradicional cristã está viva e muito bem” como há 

também “um florescimento de cultos orientais, seitas e da chamada ‘espiritualidade da Nova 

Era’” (2010). Para Kolakowski, ao invés de levar à morte da religião, a secularização 

acabou, na verdade, por fazer frutificarem novas formas e propostas de experiências 

religiosas. Isso se explicaria, segundo ele, pelo fato de que a religião é um aspecto de grande 

importância na cultura humana e, por isso mesmo, incapaz de ser extinto pelo “encanto 

racionalista”. Disse ele, em uma entrevista ao aluno Nathan Gardels, depois publicada em 

seu livro My Correct Views on Everything: 

A humanidade como um todo nunca poderá se livrar da necessidade de 
uma auto-identificação religiosa: quem eu sou, de onde vim, onde eu me 
encaixo, por que eu sou responsável, o que significa minha vida, como eu 
vou encarar a morte? Religião é um aspecto de grande importância na 
cultura humana. A necessidade religioso não pode ser retirada da cultura 
pela encantação racionalista (KALAKOWSKI, 2010, n.p.). 

Berger, que considerava Kolakowski um pensador “moderado, filosófica e 

politicamente”21, também voltou sua atenção para a efervescência religiosa no Ocidente e o 

																																																																		
21 Ver Berger (1991). 
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ressurgimento de fundamentalismos a partir dos anos 1960 e 1970. Tanto que, em 1999, 

reviu algumas de suas ideias sobre secularização, passando a defender que houve, na 

verdade, a dessecularização. Sua visão é que, embora a modernidade tenha tido efeitos 

secularizantes especialmente no nível da organização social, o mesmo não teria ocorrido nas 

consciências individuais. Além disso, apesar de algumas religiões terem perdido adeptos, 

para Berger, isso não significou que, em certos contextos, sua influência social ou política 

tenha desaparecido totalmente. Somando-se a isso, havia o fato de novas propostas 

religiosas estarem surgindo, com algumas se institucionalizando e despertando grande 

fervor entre seus adeptos. Não por acaso, Berger afirmou: “O mundo hoje é massivamente 

religioso, é qualquer coisa exceto o mundo secularizado que foi (feliz ou desesperadamente) 

profetizado por tantos analistas da modernidade” (BERGER, 1999, p. 9, trad. livre minha). 

Antes de encerrar este vôo sobre as ideias e debates envolvendo secularização e 

desencantamento, voltemos ao século XIX. Ao olhar para o Brasil do Oitocentos, tendo 

como base o levantamento documental realizado ao longo desta pesquisa, analisando as 

notas, crônicas, artigos e anúncios publicados em jornais da época, o que noto é um cenário 

bem diferente daquele que Weber observou, embora não exatamente no mesmo período, nos 

Estados Unidos, a respeito da secularização e do desencantamento. Aqui, embora a 

sociedade estivesse se transformando, modernizando-se, e a religião a caminho de separar 

do Estado, o desencantamento, entendido por ele como o fim da recorrência aos “meios 

mágicos” e da busca de ajuda “dos espíritos” ou de forças sobrenaturais, não se fez notar. 

Estávamos, na verdade, tão ou talvez ainda mais encantados do que nos tempos da Colônia.  

Percebi que, ao catolicismo popular com seus inúmeros elementos mágicos, como o 

culto aos santos e almas, e às entidades herdadas das religiões africanas e indígenas, em 

meados do século XIX, juntaram-se àquela época as sonâmbulas, magnetizadoras e 

magnetizadores, e ainda homeopatas, cartomantes e adivinhas, que passavam a ofertar 

serviços que envolviam de tratamentos de doenças a previsões de futuro nas cidades que 

então se desenvolviam. São esses últimos que compõem o que chamo de caldeirão mágico-

científico-religioso no Brasil do século XIX e sobre o qual falarei mais adiante. 

Na análise de registros do passado, noto que, ao mesmo tempo em que a 

secularização chegava por aqui, em trilhos mais ou menos incertos, as mentalidades 

continuavam encantadas e a busca pelo auxílio de meios mágicos e de forças sobrenaturais e 
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misteriosas como recurso para solução de problemas estava longe de desaparecer diante das 

novas opções que engrossavam esse caldo. Daí que que as novidades da ciência e da técnica 

que em meados do século XIX transformavam a vida no Brasil, em vez de contribuírem 

para um desencantamento do mundo e de exorcizar tudo o que não poderia ser submetido ao 

escrutínio científico, como muitos previram, na verdade, contribuíram para fertilizar ainda 

mais nosso campo religioso.  

A ideia de secularização sem desencantamento no Brasil foi defendida, entre outros 

autores, por Lísias Negrão (2005). Em seu ensaio Nem jardim encantado, nem clube dos 

intelectuais desencantados, em que rebate as críticas de Pierucci (1998), que o considerava 

defensor da ideia de desencantamento e dessecularização, ele explica que foi mal-

compreendido e que acredita que “houve, no Brasil, uma persistência do encantamento” 

(2005, p. 33). Ou, como explica mais adiante, um “semi-encantamento e uma secularização 

relativa”:  

Não obstante a permanência do encantamento no plano das mentalidades, 
o Brasil é, de fato, secularizado: existe a separação entre Igreja e Estado, a 
administração realiza-se a partir de códigos legais e órgãos executivos 
seculares, sem nenhuma influência decisiva por parte de grupos religiosos 
(NEGRÃO, 2005, p. 35). 

Para Negrão, houve um descompasso entre secularização e encantamento no Brasil: 

Minha hipótese para explicar tal descompasso é de que nossa 
modernização racionalizante é extra-religiosa. Sem contar com a 
racionalização prévia da desmagificação/desencantamento, a modernidade 
foi introduzida com maiores esforços pelos seus agentes, em especial o 
Estado.(…) O Estado e seus aliados privados – tais como grupos de 
produtores de bens e serviços, nacionais e estrangeiros, mecanismos de 
comunicação de massa –, em esforço conjunto, tiveram êxito em construir 
uma nação secularizada, de economia fundada na racionalidade 
instrumental capitalista. Mas tal racionalidade é relativa, uma vez que lhe 
falta o fundamento das mentalidades desencantadas, mesmo que religiosas 
(NEGRÃO, 2005, p. 35). 

Silas Guerriero, ao estudar a diversidade religiosa na contemporaneidade, também 

defendeu que não houve um desencantamento no Brasil e, consequentemente, não poderia 

ter havido um reencantamento como alguns autores propõem: 

Não houve desencantamento pois não chegou a termo a racionalização dos 
objetos sacrais por parte da própria religião. Por outro lado, o crente 
também nunca se desencantou. Continua vivendo num mundo encantado. 
A Nova Era é apenas mais uma possibilidade de vivência desse mundo 
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encantado, carregado de forças invisíveis (chamadas de energias) e de 
manipulações mágicas (GUERRIERO, 2003, p. 136). 

Ao analisar o pluralismo religioso no Brasil, Leila Marrach Basto de Albuquerque 

(2009) vai em busca de “como a história recorta a religião” e chama atenção para um 

aspecto que é importante considerar quando tentamos aplicar à nossa realidade conceitos 

desenvolvidos noutros contextos: 

É bom lembrar que os modelos teóricos clássicos, que inspiraram nossas 
análises sociológicas da religião brasileira e que educaram nosso olhar, 
foram forjados em ambientes de uma única  tradição religiosa: a judaico-
cristã. A experiência religiosa, nesses contextos, sobretudo na França e 
Alemanha, poderia variar entre ser católico, ser protestante, ou ser judeu. 
As teorias escritas no estrangeiro teriam definido modos legítimos de crer 
(ALBUQUERQUE, 2009). 

Assim, se a ideia de secularização como parte de um processo de reencantamento 

parece plausível quando observamos contextos como os da Europa ou dos Estados Unidos à 

época da visita de Weber, não obrigatoriamente aplica-se ao nosso contexto. Albuquerque 

ilustra seu argumento ao apontar tanto para a pluralidade religiosa no Rio de Janeiro, 

descrita pelo jornalista João do Rio em 1904, quanto para aquela apresentada pelo 

antropólogo Guilherme Magnani, em sua obra Mystica Urbe, que investiga as religiões em 

São Paulo nos anos 1990. Ambos, segundo Albuquerque, descrevem “expressões religiosas 

excepcionais em metrópoles brasileiras” e notam um “pluralismo renitente” em nosso  

campo religioso. A explicação desta autora para o fato de “as narrativas cósmicas e as 

teodiceias” não terem “emudecido” é a seguinte:  

O processo de secularização foi acompanhado de uma crescente 
cientização do mundo que, evidentemente, trouxe um saldo positivo 
fantástico, como o avanço tecnológico, o controle das forças da natureza, a 
longevidade e o bem estar para os que dispunham de recursos para 
desfrutá-lo. Porém, mostrou-se incapaz de atender às dimensões mística e 
metafísica da existência humana (ALBUQUERQUE, 2009). 

No caso do contexto ao qual me refiro, o século XIX, aquele era o tempo da segunda 

revolução industrial, marcada pela busca por uma aceleração da produtividade, e também de 

novas descobertas e invenções. Eletricidade, telégrafo, trens, bondes, omnibus e machinas 

mágicas, como o fonógrafo, o daguerreótipo e o cinematógrafo, eram algumas das 

novidades que estavam transformando, como nunca se vira antes, a vida nas cidades 

brasileiras. O Brasil, que então começava a se urbanizar e havia decidido entrar nos trilhos 
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do progresso, então se movia no ritmo das novas engenhocas e descobertas, tentando ainda 

manter-se atualizado com o que ocorria no resto do mundo.  

A cada avanço científico, a cada novidade tecnológica, fascínio, surpresa e 

curiosidade eram despertados. Novas ideias, teorias e informações eram disponibilizadas na 

cultura e muitas delas foram reinterpretadas e ressignificadas. O pensamento mágico, longe 

de ter sido exorcizado ou ofuscado pelas luzes da razão, acabou alimentado pela ciência e 

tecnologia, absorvendo e interpretando a seu próprio modo muitas dessas novidades. 

Noutras palavras, àquela época se dava a secularização sem desencantamento.  

O que entendo por pensamento mágico ou magia? A antropologia e sociologia nos 

apresentaram diversa definições sobre magia. No século XIX, James Frazer, em O Ramo de 

Ouro: um estudo sobre magia e religião (1890), via-a como uma expressão do pensamento 

primitivo que representava a fase inicial de um processo evolutivo da humanidade, segundo 

o qual seguia-se da magia para a religião, rumo a um modelo científico de compreensão da 

realidade. Malinowski, em seu famoso ensaio Magia, Ciência e Religião (1925), 

apresentava a magia como utilitarista, um conjunto de meios para obtenção de fins, em 

oposição à religião, cujos rituais não almejariam resultados específicos ou imediatos. Em 

Mauss e Hubert, encontro uma definição que, em parte, permite compreender meu universo 

de estudos: a magia, segundo ele, é uma “massa viva, multiforme, inorgânica” (2003, p. 

123), de caráter indefinido, ora confundida com as técnicas e as ciências, ora com a religião, 

mas não sendo nem umas nem outra. Nas palavras dele: 

Ela se assemelha às técnicas leigas por suas finalidades práticas, pelo 
caráter mecânico de um grande número de suas aplicações, pela falsa 
aparência experimental de algumas de suas noções principais. Distingue-se 
profundamente delas quando recorre a agentes especiais, a intermediários 
espirituais, quando se entrega a atos de culto e se aproxima da religião 
pelos empréstimos que lhe toma. (MAUSS e HUBERT, 2003, p. 122) 

Na visão de Mauss e Hubert, a magia é um fenômeno social, e como tal, sofre a ação 

de forças semelhantes àquelas que agem na religião, apesar do “isolamento em que parecem 

se achar os mágicos”. Seus praticantes, diz ele, “não fizeram senão se apropriar das forças 

coletivas” e é a partir delas que são formadas as representações mágicas (ideias e crenças 

que correspondem aos atos mágicos). Pelo fato de a magia permanecer em estado difuso, há 

um dificuldade em classificar seus elementos assim como não se pode falar em funções 

especializadas, já que nela, ao contrário da religião, não existem departamentos (MAUSS e 

HUBERT, 2003, p. 122-123). 
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Mauss considera as ações e representações mágicas como espécies de juízos de valor  

(toda representação mágica pode tomar a forma de um juízo assim como toda operação 

mágica procede de um juízo, explica ele) que atribuem “qualidades diversas aos diversos 

objetos que entram em seu sistema”. Esses julgamentos não são, porém, criados por 

indivíduos, mas fundados, de acordo com Maus, numa categoria de pensamento coletivo 

que ele apresenta como mana (p. 155). “O juízo mágico é objeto de um consentimento 

social, tradução de uma necessidade social, sob a pressão da qual desencadeia toda uma 

serie de fenômenos de psicologia coletiva”, afirma (MAUSS e HUBERT, 2003, p. 259). 

Deste modo, de Mauss, tomo emprestadas duas ideias: a de que a magia não é nem 

ciência ou técnica nem religião, mas situa-se, em alguns aspectos, próxima a uma e outra; e 

a de que seus praticantes apropriam-se de elementos coletivos e a partir deles constróem 

suas crenças e representações. E tanto dele quanto de Bourdieu (2007) utilizo a concepção 

de que a magia, assim como feitiçaria, são termos frequentemente utilizados quando uma 

prática ou crença religiosa geralmente dominante refere-se a grupos ou agentes que 

representam, no campo religioso, alguma forma de concorrência, seja quando estão numa 

posição inferior ou quando estão sendo suprimidos. 22 

A seguir, tendo como referência as fontes documentais que encontrei, apresento 

exemplos a fim de ilustrar este caldeirão de práticas que transitavam entre ciência, magia e 

religião no século XIX e que mostram como nossas cidades e seus moradores, já sentindo as 

consequências da modernização, continuavam encantadas. Trata-se do mesmerismo – ou 

magnetismo animal, como era então mais frequentemente chamado –, que atraiu a 

curiosidade de um grande número de pessoas na época e que, embora inicialmente tenha 

sido proposto como uma nova ciência, acabou por encantar plateias das principais cidades 

brasileiras em apresentações que misturavam elementos mágicos e sobrenaturais a ideias 

científicas e novidades tecnológicas. Aberto à participação de leigos, o magnetismo tinha, 

entre seus praticantes, também mulheres que atuavam como sonâmbulas e magnetizadoras. 

																																																																		
22 Sobre essa questão, Mauss afirma: “quando uma religião é suprimida, os sacerdotes desconsiderados 

tornam-se, para os membros da nova Igreja, mágico” e lembra ainda que todos aqueles que não 
adotam a religião dominante, os ditos hereges, tendem a ser considerados como praticantes de magia 
(MAUSS e HUBERT, 2003, p. 67).  Já Bourdieu menciona a relação magia/religião ao tratar da 
gênese do campo religioso. Segundo ele, qualquer sistema de crenças e práticas “está fadado a surgir 
como magia ou como feitiçaria, no sentido de religião inferior, todas as vezes que ocupar uma 
posição dominada na estrutura das relações de força simbólica, ou seja, no sistema das relações entre 
o sistema de práticas e de crenças próprias a uma formação social determinada” (BOURDIEU, 2007, 
p. 43). 
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É para elas que volto a atenção, a fim de apresentar outra constatação desta pesquisa: no 

século dos cientistas e dos inventores, quando a ciência era praticada por homens, essas 

brasileiras encontraram uma forma de acesso, ainda que alternativa, ao campo da ciência; 

exerceram uma nova profissão que subvertia os tradicionais papeis então impostos a elas; e 

ajudaram a repercutir crenças e práticas que influenciaram o surgimento do espiritismo 

brasileiro.  

 2.1 O magnetismo chega ao Brasil  

Em meados de 1700, o físico austríaco Frans Anton Mesmer (1734-1815) defendeu 

que todo o universo e os seres animados e inanimados eram permeados pelo chamado de 

fluido magnético. Nesta corrente invisível e universal, segundo, ele estaria a explicação para 

os males que afligiam o corpo e a mente e, consequentemente, a chave para a cura de 

diversas doenças. 

Os corpos humanos, na visão de Mesmer, funcionavam como uma espécie de ímã 

dotado de dois pólos entre os quais circulava o fluido magnético. Quando havia algum tipo 

de bloqueio em seu fluxo, doenças costumavam ocorrer. Para tratá-las, Mesmer afirmava 

que bastaria reestabelecer, por meio de uma série de técnicas que ele havia desenvolvido, a 

livre circulação dessa corrente. E isso poderia ser feito por qualquer pessoa devidamente 

treinada.  

O conjunto de técnicas que Mesmer desenvolveu para tratar doenças foi chamado de 

magnetismo animal e seus praticantes passaram a ser conhecidos como magnetizadores. 

Nestes tratamentos, Mesmer utilizava ímãs, que eram colocados em contato com a área 

doente do corpo do paciente, realizava massagens e toques e também recorria à imposição 

das mãos para realizar os chamados passes magnéticos. Ele afirmava que todos os 

indivíduos eram dotados de fluido magnético, daí que qualquer praticante treinado poderia 

transferir o seu para outras pessoas, de modo a curar doenças. 

 Com o intuito de agilizar os tratamentos e poder atender várias pessoas ao mesmo 

tempo, Mesmer criou o famoso baquet. Era uma espécie de tanque de carvalho abastecido 

com água, lascas de ferro e pedaços de vidro magnetizados do qual saíam hastes que 

deveriam ser colocadas em contato com a parte doente do corpo. Os pacientes sentavam-se 

em volta do aparato e colocavam as extremidades destas hastes na cabeça, no estômago, nos 

olhos ou no ouvido, com o intuito de receber o fluido magnético e, desta maneira, serem 

curados.  
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Figura 14: Pessoas reunidas em torno do baquet de Mesmer, na França, para tratamento. Imagem do 

século XVIII 

 

Para demonstrar as possibilidades do fluido magnético, Mesmer também promovia 

palestras e apresentações públicas. O físico tentou comprovar, entre as sociedades médicas e 

científicas de seu tempo, a eficácia dos tratamentos envolvendo o fluido magnético, mas 

suas ideias geraram polêmica e ele chegou a ser proibido de atuar na Áustria.  Em Paris, 

para onde Mesmer se mudou em 1778 e abriu um consultório, ele pôde ver suas ideias se 

popularizarem e, dali, espalharem-se pela Europa, conquistando adeptos. Após a Revolução 

Francesa, ele deixou o país, vindo a falecer na Alemanha. Nessa época, um importante 

seguidor de Mesmer ajudou a popularizar ainda mais as ideias sobre magnetismo. 

O francês Armand Marie Jacques de Chastenet, o Marquês de Puységur, iniciou seus 

experimentos com o magnetismo em 1780 e defendia que os magnetizadores, por saberem 

controlar o fluido universal, também poderiam, por sua simples vontade, submeter as 

pessoas a uma espécie de transe. Uma vez colocados nesse estado, os doentes poderiam ser 

tratados de maneira mais rápida e eficaz.  Ele chamou esse estado de sono magnético ou 

sonambulismo. 
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Em seus experimentos, Puységur notou que algumas pessoas, quando estavam no 

sono magnético, apresentavam capacidades cognitivas e sensoriais aumentadas. Muitas 

demonstravam habilidades excepcionais, por exemplo, adivinhavam objetos escondidos 

dentro de caixas fechadas, liam de olhos fechados o conteúdo de cartas e livros e projetavam 

sua visão para locais distantes, descrevendo acontecimentos nos mínimos detalhes. Esses 

indivíduos foram chamados de “sonâmbulos lúcidos” e rapidamente chamaram a atenção 

das sociedades de ciência e medicina da época.  

Na década de 1820,  na França, foram criadas comissões científicas com o intuito de 

investigar os efeitos do sono magnético e as habilidades dos sonâmbulos lúcidos. Nos 

experimentos, pacientes de hospícios e hospitais chegaram a ser tratados com o 

magnetismo. As investigações se prolongaram por duas décadas e renderam um longo 

debate público entre os defensores do magnetismo, que lutavam pelo reconhecimento desta 

ciência, e seus críticos, que não estavam convencidos da eficácia daquelas terapias. A 

polêmica ocupou as páginas da grande imprensa e repercutiu pelo mundo, inclusive no 

Brasil, onde na década de 1830 entrou em cena aquele que, tudo indica, pode ter sido nosso 

primeiro magnetizador. 

Doutor Gamard, nosso primeiro magnetizador 

José André Leopoldo Gamard, ou Doutor Gamard, como costumava se apresentar, 

aparece em nossa imprensa nas décadas de 1830 e 1840. Foi em jornais desta época, a 

exemplo do Diário do Rio de Janeiro, que descobri este personagem. Seus anúncios, como 

o transcrito a seguir, datado de 1836, não deixam dúvida de que ele recorria às ideias de 

Mesmer para tratar os mais diversos males, inclusive, como fazia questão de salientar, 

aqueles considerados “incuráveis”.  

O Dr. J. A. L. Gamard mudou sua residência da rua do Ouvidor n. 44, para 
a mesma rua n. 128, em casa dos Srs. Bouiss Irmãos e Comp. Negociantes, 
canto do Ourives, e pode quem se quiser utilizar do seu préstimo ali deixar 
o n. da sua casa e rua, pra ser procurada; ele continua a tratar as doenças 
crônicas vulgarmente chamadas incuráveis, empregando a esse fim plantas 
indígenas cuja eficácia é já bastante conhecida principalmente das 
desordens do útero, cancro no peito, estreitamento, carnosidade na uretra, 
enxação nos escrotos, ou hidrócelo e sarcocelo, isto tudo sem operação de 
cirurgia e toda e qualquer moléstias nervosas pelo único meio que só 
emprega em todas as Cortes da Europa, a qual se chama Magnetismo 
Animal. (Diário do Rio de Janeiro, 31 de março de 1836). 
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Encontrei detalhes sobre a atuação de Gamard nos anúncios de seus serviços; nas 

cartas publicadas em jornais, em que ele divulgava seu trabalho; nas correspondências 

assinadas por seus pacientes23, os quais diziam ter sido curados por ele; e em algumas notas 

e artigos que mencionavam seu nome. Nesses registros, descobri que Gamard não só atendia 

pacientes em seu consultório, mas também realizava o que chamava de “visitas 

magnéticas”, que nada mais eram do que um atendimento domiciliar. O preço dessas 

custava o dobro das consultas convencionais, as quais eram cobradas conforme “a natureza 

da doença”. A exceção ficava para os pobres, os quais Gamard dizia atender gratuitamente 

(Diário do Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1844). 

    

Fig. 15 e 16: Anúncios de 31 de março de 1836 (esq.) e 24 de dezembro de 1844 (dir.), no Diário do 

Rio de Janeiro. No primeiro, o magnetizador Gamard diz que também indica “plantas indígenas” para tratar 

doenças 

Entre os pacientes tratados por Gamard, estava um certo P. V. Dufour. Em uma carta 

publicada em 1844, o homem narrou sua experiência com o magnetismo animal (Diário do 

Rio de Janeiro, 1 de março de 1844). Dufour conta que sofria “com uma diarreia de sangue 

acompanhada com febre” e, embora tivesse buscado ajuda de vários médicos da corte, não 

havia melhorado. “Todos julgaram que tinha pouco que viver”, escreveu. Quando estava 
																																																																		

23 Este parece ter sido um recurso publicitário comum entre magnetizadores e homeopatas: pessoas que 
haviam sido tratadas por estes profissionais atestavam sua idoneidade e a eficácia de seus métodos 
por meio de cartas publicadas em jornais. 
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prestes a perder as esperanças, ele diz que decidiu seguir a sugestão de seu irmão e procurou 

o magnetizador Gamard. A partir daí, Dufour escreve que sentiu “melhoras sensíveis” e, 

após dois meses de tratamento, estava “inteiramente restabelecido”. A técnica utilizada por 

Gamard, segundo narra o paciente, não incluía o uso de medicamentos. “Só bebi água 

magnetizada”, escreveu. 

As cartas assinadas pelos pacientes de Gamard revelam que os tratamentos 

empregados pelo magnetizador variavam de pessoa para pessoa. Enquanto para alguns ele 

recomendava beber água magnetizada, como ocorreu com Dufour, para outros indicava 

remédios naturais. Foi o caso de um certo (ou certa) M. I. A. L, que também assinou sua 

correspondência apenas com as iniciais de seu nome. Assim como Dufour, M. diz que não 

havia tido sucesso ao se tratar com os médicos do Rio de Janeiro. “Julgaram a minha 

moléstia incurável, dizendo-me ter uma lesão orgânica no coração”, narrou.  Diante do 

veredito médico, M. conta que sentiu-se “descoroçoado da vida” e, por isso, resolveu pedir 

ajuda ao magnetizador Gamard. Após três meses de tratamento “com magnetismo animal e 

com remédios da botica”, o paciente diz que foi curado, ficando finalmente “desembaraçado 

desta aflição” (Diário do Rio de Janeiro, 3 de abril de 1844). 

 As demais cartas que encontrei, assinadas por pacientes de Gamard, revelaram-se 

semelhantes tanto na forma quanto no conteúdo. Iniciavam-se geralmente com um “Eu, 

abaixo assinado, declaro...” e, ao longo de um ou dois parágrafos, mencionavam a doença 

enfrentada pelo narrador, seu desengano diante da incapacidade dos médicos em tratá-lo e 

sua surpresa ao descobrir, no magnetismo animal, a cura para um mal que parecia incurável. 

Os textos eram publicados nas seções de classificados dos jornais, o que indica que tais 

relatos podem não ser verídicos e, sim, um recurso publicitário. 

Uma dessas cartas, porém, chamou minha atenção por diferir-se das demais em dois 

detalhes: foi enviada por uma mulher que enfrentava não a incompetência, mas a recusa dos 

médicos em tratá-la; e sua autora fez questão de atestar, por meio de testemunhas e da 

presença de um tabelião, o que escreveu. Em 3 de setembro de 1843, Vitorina Maria Soares, 

que residia na Vila de Vassouras (provavelmente me Minas Gerais), contou que os médicos 

daquela região haviam se recusado a tratar sua doença, dada a gravidade da mesma. O 

doutor Gamard, escreveu ela, não apenas a aceitou como paciente mas curou-a “como que 

por encantamento em menos de três meses”. A carta é assinada por ela e por três 

testemunhas, que tiveram as identidades reconhecidas pelo tabelião da vila onde moravam 

(Diário do Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1844). Neste caso, poderíamos supor que se trata 



 

 

89 

de um legítimo relato de paciente e não uma estratégia publicitária, embora seja impossível 

ter certeza. 

 

 
Figura 17: Carta de paciente publicada em 5 de abril de 1844, no Diário do Rio de Janeiro, em que o 

autor diz ter sido tratado por Gamard com o magnetismo animal e “remédios da botica” 

Gamard afirmava que, além de tratar doentes com o magnetismo animal, desejava 

ensinar “às mães de família” os meios para elas também “magnetizarem seus pequenos”. 

Para aquelas interessadas em aprender suas técnicas, ele se colocava à disposição para 

orientações em seu consultório. Esta abertura a leigos, a pessoas sem acesso a uma educação 

formal e a mulheres era, como discutirei mais adiante, uma das características do 

magnetismo animal.  

Críticas à atuação de Gamard não faltaram. E houve inclusive uma polêmica, 

conforme constatei, a respeito da identidade do magnetizador. Embora ele se afirmasse 

francês e alegasse ter se formado em medicina na Europa, os documentos que apresentou na 

Bahia e no Rio de Janeiro tiveram sua validade questionada pelo médico Felix Martins, em 

outubro de 1845 (Jornal do Commercio, 29 de setembro de 1845). Esse chegou a pedir à 

Câmara Municipal  que fiscalizasse a atuação do magnetizador, argumentando: “[ele] não é 

médico, nem está autorizado a exercer qualquer ramo d’arte de curar”. Gamard se defendeu 

por meio da imprensa, afirmando que tinha autorização para atuar na Medicina e que havia 
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trabalhado algum tempo como “2o médico do exército pacificado da província da Bahia” 

(Diário do Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1843).24 

A dúvida nunca se esclareceu e Gamard continuou atendendo em seu “consultório 

médico-magnético”. Em 1845, ele introduziu uma novidade em suas terapias: uma 

“sonâmbula magnética”. A partir daí, seus anúncios, antes marcados pelo tom científico, 

ganharam um caráter mais misterioso e mágico, como mostra a nota abaixo: 

 

 
Figura 18: Gamard anuncia a sonâmbula 

 

Gamard, a partir daí, orientava aqueles que buscavam tratamento a deixarem, aos 

seus cuidados, uma peça do vestuário ou um punhado de cabelos. Era o suficiente, segundo 

ele, para as sonâmbula “reconhecer a pessoa doente e o diagnóstico certo da moléstia”. Com 

base nisso, a mulher, cujo nome ele nunca mencionou, indicaria “o modo do tratamento que 

se deverá seguir”  (Jornal do Commercio, 1 de março de 1845 e 29 de junho de 1845). Para 

aqueles que duvidavam da eficácia das terapias de Gamard, ele respondia antecipadamente, 

em seus anúncios, explicando que, se a doença não era curada, isso ocorria “por falta de 

firmeza em seguir um tratamento”.  

																																																																		
24 Segundo Fernando Portela Câmara (2013), em 1832, Gamard teve sua tese em defesa do magnetismo 

animal apresentada à Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, não obtendo aprovação. Seu 
avaliador, de acordo com Câmara, considerou as ideias de Gamard “uma audácia de charlatães”. 
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Note que, quando sozinho, Gamard oferecia ao público a chance de comprovar a 

eficácia do magnetismo, para o qual ele e outros magnetizadores almejam reconhecimento. 

Naquele momento, era com o campo da ciência que ele se relacionava e dentro do qual 

buscava legitimidade para sua práticas. Mas, com a entrada em cena da sonâmbula – 

mantida anônima e cercada de uma aura de mistério – seus serviços passam a tangenciar o 

campo da magia. Suas consultas ganham contornos de atos mágicos, a partir daí: podem ser 

realizadas sem a presença do paciente, apenas com pedaços de cabelo ou objetos pessoais, e 

contam com uma mulher que, na divisão de funções, fica responsável por tudo aquilo que 

não é domínio da ciência.  

Mauss e Hubert descrevem o rito mágico como “privado, secreto, misterioso” 

(MAUSS e HUBERT, 2003, p. 61) – eis a semelhança com as  consultas de Gamard – e 

lembra que, de modo geral, atribui-se a certos indivíduos, pela posição que ocupam na 

sociedade, o exercício da magia. É o caso, diz ele, dos “estrangeiros, sacerdotes, chefes, 

médicos, ferreiros ou mulheres” (p. 68). Daí a sonâmbula de Gamard funcionar como uma 

espécie de chancela, para que o magnetizador, agora ao lado dela, ofereça serviços que 

entram na esfera da magia. Ao mesmo tempo, entretanto, ele evita “contaminar-se” pelos 

atos mágicos, mantendo as funções bem separadas e permanecendo no reino da ciência. Os 

papeis de gênero, que associam as mulheres à feitiçaria, à natureza e ao sobrenatural, são 

reforçados desta maneira.  

Afora a cobertura da imprensa sobre a polêmica envolvendo a identidade de 

Gamard, além dos anúncios e cartas assinadas por ele e seus pacientes,  pouco mais se falou 

sobre este magnetizador. Descobri sobre sua morte em uma nota de jornal, em um canto de 

página, sob o título “Leilão em Presença”. Um representante do consulado francês, segundo 

informava o texto, havia sido enviado para presidir o leilão dos “trastes, livros, prata, roupa 

usada, etc, pertencentes ao espólio do finado doutor Gamard, súbdito francês”. Ele faleceu 

em algum dia da semana de 10 a 18 de janeiro de 1846, aos 63 anos. Apesar da polêmica 

sobre sua origem e formação em medicina, o magnetizador Gamard morreu como “francês” 

e “doutor”. 

A moda se espalha pelo Império 

Leopoldo Gamard não teve tempo de ver o magnetismo se popularizar no Brasil. 

Enquanto ele atuou no país, pouco se falou sobre o assunto em nossa imprensa. Isso 

começou a mudar a partir de 1842, quando o Diário do Rio de Janeiro publicou uma série 
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de artigos, traduzidos da Revista Literária portuguesa, sobre o tema. A razão de tamanha 

cobertura, segundo explicou o periódico, era que o interesse pelas ideias de Mesmer havia 

retornado e, no Rio de Janeiro, experimentos com o fluido magnético estavam sendo 

realizados. “Neste momento em que a curiosidade pública indaga do resultado de algumas 

experiências magnéticas feitas nesta capital, pareceu-nos próprio publicar os seguintes 

artigos”, dizia do Diário (16 de novembro de 1842). 

Os artigos publicados pelo Diário do Rio de Janeiro traziam informações sobre as 

origens do magnetismo animal, quem eram seus divulgadores mais famosos e a polêmica 

que este despertava no exterior. Também contavam que a Europa vivia  uma “renascença” 

deste movimento, que a Alemanha já classificava a nova ciência “entre os ramos do ensino 

médico” e dizia: “até nas academias francesas se deixa discutir” (Diário do Rio de Janeiro, 

16 de novembro de 1842). 

Em Paris, informava o jornal, havia dois ou três periódicos dedicados à divulgação 

das ideias de Mesmer e médicos franceses ensinavam suas técnicas publicamente. 

Academias de ciência e medicina organizavam comissões para investigar os efeitos do 

fluido magnético e duas novas profissões haviam se tornado populares: a do magnetizador e 

a do sonâmbulo. Também eram mencionados os prêmios que estavam sendo oferecidos para 

aqueles que comprovassem serem sonâmbulos lúcidos, “aquele ou aquela, magnetizada ou 

não magnetizada, a dormir ou acordada, que lesse sem se servir dos olhos, na presença de 

uma comissão acadêmica” (Diário do Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1842). 

Esta série de artigos também afirmava que, apesar de praticado inicialmente por 

cientistas e de lutar por reconhecimento entre as academias de ciência, o magnetismo animal 

começava à época a atrair “charlatães” e estava “entrando de posse da pequena magia 

popular”: 

Estudado, praticado, e especulado tão somente por homens pouco capazes 
de tirar dele o que pode ter de real em algumas de suas partes, e que no seu 
estado só procuram a satisfação de uma curiosidade crédula, ou 
instrumento do charlatanismo, ele tornou-se pouco a pouco, em mãos tão 
impróprias para o regularizar cientificamente, uma espécie de ponto de 
reunião, a que vem ter a um todos os absurdos das antigas artes ocultas. 
(Diário do Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1842) 

A popularização entre leigos – ou “charlatães”, como preferiu classificar o artigo –, 

é um aspecto importante a se notar. Por ser aberto a pessoas sem instrução, a exemplo de 

mulheres e trabalhadores, o mesmerismo, na visão de muitos, estaria distanciando-se de seu 

objetivo original, o de ser reconhecido como ciência. Segundo os críticos dessa tendência, o 
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interesse dos novos magnetizadores era saciar a curiosidade do público e obter vantagens 

pessoais e, com este intuito, esses estariam, argumentava-se, aproximando-se cada vez mais 

do que chamavam de magia. 

Nos anos seguintes, mais notícias sobre o magnetismo foram publicadas nos jornais 

brasileiros. Elas informavam sobre cirurgias que estavam sendo realizadas na Europa e nos 

Estados Unidos em pessoas submetidas ao sono magnético, as quais, dizia-se, não sentiam 

dor durante os procedimentos; mencionavam o status das investigações de sociedades 

científicas sobre os sonâmbulos lúcidos; citavam a crescente popularização de sessões 

magnéticas e enfatizavam o interesse que essas práticas estavam despertando entre pessoas 

famosas, a exemplo do escritor francês Alexandre Dumas.  

O interesse de Dumas pelo magnetismo animal, aliás, foi tema de artigos publicados 

por nossa imprensa e alguns periódicos, conforme descobri, chegaram a traduzir e publicar 

cartas em que o escritor mencionava seus experimentos com o magnetismo animal. Uma 

delas aparece no Diário do Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 1848, e começa da seguinte 

maneira: 

Permiti-me que vos escreva uma longa carta sobre o que hoje se passou em 
minha casa, a qual não deixará talvez de ter certo interesse de 
circunstância. Por estas últimas palavras não pensei que vou tratar do 
processo Teste, do assassinato Praslin, ou dos motins da rua de St. Honoré; 
a questão é simplesmente de magnetismo (Diário do Rio de Janeiro, 18 de 
janeiro de 1848) 

Dumas prossegue explicando que decidiu escrever sobre o magnetismo depois de ter 

sido indagado sobre os motivos que o teriam levado a tratar deste tema em seus romances: 

A introdução deste meio dramático em minha obra preocupa muita gente; 
posso dizê-lo sem vaidade, pois umas vinte cartas anônimas tenho 
recebido nas quais me dizem uns que se não creio no que escrevo sou 
charlatão, outros que sou imbecil se creio (Diário do Rio de Janeiro, 18 de 
janeiro de 1848). 

Em seguida, ele descreve a sessão magnética da qual participou, comandada pelo 

magnetizador M. Marcillet, o qual, diz, submeteu o sonâmbulo Alexis ao sono magnético. 

Este último, narra o escritor, revelou-se lúcido: de olhos vedados, jogou cartas, leu livros e 

descreveu o que se passava noutros cômodos da casa.  

Peguei-lhe na mão e ordenei-lhe que visse o quarto de Paulo. Ele voltou-se 
para um ponto da sala e levantou os olhos procurando ver através da 
parede. - Não, disse ele, já aqui não está; mudaram-no. Era verdade, no dia 
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antecedente tinha-se passado o doente para outro quarto (Diário do Rio de 
Janeiro, 18 de janeiro de 1848). 

Além de cartas a respeito do magnetismo, Dumas também escreveu contos e 

romances que tratavam deste tema. Esses foram publicados, de forma seriada, nas seções de 

folhetins dos nossos jornais. Sua defesa desta nova ciência era frequente, tanto que o Diário 

do Rio de Janeiro afirmou, em certa ocasião, afirmou: “o magnetismo está hoje sob a 

proteção de Dumas”. E de fato parecia estar. Como este intelectual francês era uma das 

influências culturais de nossa elite, então sedenta por adotar as ideias, estilos e novidades 

vindas da Europa, não é exagero supor que seus escritos despertaram o interesse dos leitores 

brasileiros pela ciência de Mesmer.  

O efeito da cobertura dada ao magnetismo pelos jornais brasileiros e da influência de 

personalidades como Alexandre Dumas será percebido principalmente na década 1850, que 

considero a fase de ouro deste movimento no Brasil. Foi nessa época que, conforme 

observei, mais se falou sobre o assunto em nossa imprensa. “Em todo o lugar onde ouvirdes 

uma discussão acalorada, quer seja nos salões, no campo, nos boudoirs, nos corredores, nas 

ruas, e até nas escadas”, comentava o Diário do Rio de Janeiro, “ficai certo que se não trata 

nem das eleições, nem dos macadames, nem dos caminhos de ferro; é o magnetismo”. 

Dizia-se àquela época que, no Brasil, o magnetismo era “o entretenimento dos rapazes” (O 

Cearense, 26 de agosto de 1853), “a ordem do dia, tanto para as senhoras quanto para os 

homens”  (Novo Correio das Modas) e “uma moda autenticada” pelos doutores da Europa. 

A colunista da seção e Modas d’O Jornal das Senhoras, que apresentei no capítulo anterior, 

também escreveu sobre a febre do magnetismo que tomava conta do país nos anos 1850: 

O magnetismo, a força electrica aplicada, é pois toda a novidade, é todo o 
cuidado, é toda a maravilha, é enfim a melhor noticia que trouxe o paquete 
inglês: autenticada desta vez, não por Madames Gagelin e Alexandrine e 
Vignon, as mais notáveis modistas de Paris, mas sim por célebres e 
acreditáveis doutores, alemães, portugueses, americanos e franceses. (O 
Jornal das Senhoras, 17 de julho de 1853). 

A onda de interesse pelos experimentos com as mesas girantes era tão grande que 

inspirou os seguintes versos publicados na primeira página d’O Jornal as Senhoras:  
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Figura 19: O Jornal das Senhoras, 17 de julho de 1853. 

 

Novidade, furor, mania, epidemia. Nas matérias dos anos 1850, era assim que nosso 

jornais se referiam ao interesse despertado em nossas cidades pelos fenômenos envolvendo 

o magnetismo e os sonambulismo: 

 

 

Figura 20: Nota sobre as mesas e chapéus girantes,  um tipo de experimento bastante popular entre os 

curiosos sobre o magnetismo animal (Jornal das Senhoras, 28 de agosto de 1853) 

 

Nas casas, festas e salões, narravam os jornais, homens e mulheres tentavam realizar 

experimentos com as “mesas e chapéus girantes”. Acreditava-se que esses objetos, assim 

como cadeiras, quadros e outros itens, poderiam se mover sob o efeito do fluido magnético. 

Para aqueles interessados em aprender a realizar experimentos desse tipo, não faltavam 

livros teóricos e práticos. A Livraria Garnier, em 1854, disponibilizava vários títulos, entre 

eles:  
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Tratado prático do magnetismo e do sonambulismo,  
Manual prático do magnetismo animal,  
O Magnetismo Animal aplicado,  
Mesmer e o Magnetismo Animal,  
As confissões de um magnetizador e  
O mundo profético ou meios de conhecer o futuro empregados 
pelassybilas, as pylhias, os aurispicios, os feiticeiros e os sonâmbulos 
lúcidos, seguido da biografia do sonâmbulo Alexis.  
(Diário do Rio de Janeiro, 8 e 9 de setembro de 1854) 

 

 O jornal Marmota Fluminense foi um dos que notou a febre do magnetismo entre os 

brasileiros. Em um artigo intitulado A Dança das Mesas,  de 23 de julho de 1853, lia-se: “O 

Rio de Janeiro está também neste momento sob a influência do magnetismo. Por toda a 

parte se fazem experiências”. Além de explicar aos leitores as origens das ideias de Mesmer, 

o periódico ainda sugeria livros, publicava gravuras de sessões magnéticas e ensinava como 

realizar experimentos. Um dessas  instruções dava conta de como fazer um mocho de piano 

mover-se sob a influência do fluido magnético, conforme podemos ler a seguir: 

O mocho do piano, como todo o mundo sabe, tem um parafuso, que o faz 
subir e descer; pois bem, duas ou três pessoas bastam para que ele gire 
pela influência do magnetismo! Colocam-se as mãos sobre o mocho, como 
sobre uma mesa redonda ordinária, tendo-as estendidas, de modo que só os 
dedos mínimos se toquem, e em menos de meia hora põe-se o mocho a 
girar, segundo  a vontade dos magnetizadores. [...]  Se nenhuma 
circunstância servir de contrariedade a este movimento magico e 
verdadeiramente inexplicável, os magnetizadores verão o mocho girar, 
cada vez mais rápido, ate esgotarem toda as suas forcas, pois o fluido 
magnético, esse não se esgota senão com a extinção da vida! (A Marmota 
Fluminense, 23 de julho de 1853). 

Naquela década de 1850, nem todos que se interessavam pelo magnetismo estavam 

interessados em provar sua legitimidade como ciência nem buscavam o reconhecido de suas 

práticas terapêuticas.  Para muitos, esta era uma nova forma de entretenimento, uma 

diversão que  despertava curiosidade, medo e fascínio. Assim, enquanto alguns 

magnetizadores e suas parceiras, as sonâmbulas, ofereciam tratamentos de saúde nos 

gabinetes médico-magnéticos, outros ocupavam os palcos dos teatros, protagonizando 

espetáculos de magnetismo animal. Foi o caso de Lucrécia e Ulysses, uma dupla que 

encantou plateias em várias cidades brasileiras nos anos 1850 e 1860. 
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 2.2 Lucrécia e as sonâmbulas que mesmerizaram o Império 

Lucrécia Amália de Ulysses não foi a primeira sonâmbula a atuar no Brasil, mas sem 

dúvida foi que mais fascinou, maravilhou e amedrontou o público de nossas cidades na 

segunda metade do século XIX. Descobri Lucrécia em jornais das décadas de 1850 e 1860 e 

impressionei-me com a quantidade de notas, anúncios e artigos a seu respeito. Ao lado do 

irmão, o magnetizador Jácomo Ulysses, ela realizou apresentações nos salões e teatros de 

Norte a Sul do país, protagonizando espetáculos de magnetismo animal, também chamados 

de “physica recreativa”. Aqueles que descreveram suas aparições muitas vezes as 

consideraram sobrenaturais ou mesmo diabólicas. 

 Em  julho de 1852, os moradores do Rio de Janeiro ficaram sabendo de Lucrécia 

por meio de vários anúncios publicados nos jornais locais. “Um grande curso de 

magnetismo animal pela Sra. D. Lucrécia Amália de Ulysses” seria realizado no Teatro de 

São Francisco, dizia o Diário do Rio de Janeiro. Na ocasião, dizia o periódico, ela 

“desempenhará a duplicada vista magnética, sendo magnetizada por seu irmão”. Colocada 

nesse estado, avisava-se, a sonâmbula “adivinhará tudo o que lhe for perguntado e 

apresentado pelo magnetizador”. O anúncio prosseguia mencionando a popularidade do 

magnetismo animal na França: 

Os fatos raros que esta admirável ciência ainda tão pouco conhecida tem 
apresentado excitou em França a mais profunda atenção entre os mais 
hábeis e distintos professores, a um tal ponto que moveu a escola de 
medicina a fazer novas analises acerca do magnetismo animal. (Diário do 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1852) 

Pelo que narrou a imprensa, os espetáculos foram um grande sucesso. Dias depois, 

crônicas e notas mencionavam a apresentação de Lucrécia e suas habilidades como 

sonâmbula. A mesma repercussão ocorreu quando ela e o irmão se apresentaram noutras 

cidades. No Recife, em São Paulo, em São Luís, em Salvador e em Fortaleza, por onde a 

dupla passava, não faltaram textos de jornais citando seus espetáculos e debatendo as 

possibilidades do magnetismo animal. O Periódico dos Pobres, na crônica “Encontro da 

Priminhas”, foi um dos que mencionaram Lucrécia, revelando, na forma de um diálogo 

fictício entre duas mulheres, o medo que a novidade despertou no público: 

- Bem digo eu, você parece que vem magnetizada, já sei que foi ontem ao 
theatro de S. Francisco. Olhe, priminha, diz-se por aí tanta cousa; até me 
afiançaram que o tal Sr Ulisses e sua mana têm parte com o diabo e as 
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feiticeiras. - Ah, ah, ah, ora, você ainda acredita em tal cousa? (Periódico 
dos Pobres, 24 de julho de 1852) 

Aqueles que assistiam às apresentações da dupla contam que, durante o espetáculo, 

Lucrécia era colocada sob o sono magnético, tendo em seguida seus olhos cobertos por um 

lenço. Neste estado, ela realizava adivinhações. Objetos como “relógios, moedas, agulhas de 

marear, capim seco, caixas de rapé” eram levados pelo público até o magnetizador que 

então questionava a sonâmbula sobre os mesmos. “Mr. Jacome fecha um objeto na mão, por 

exemplo um relógio, e pergunta o que lhe mandam perguntar, e ela vai respondendo, até o 

número do relógio, o autor, a fábrica”, descreveu um jornal (O Cearense, 1 de setembro de 

1857). 

Quando Lucrécia e o irmão estiveram em Salvador, descobri que um único 

espetáculo de magnetismo não foi suficiente para saciar a curiosidade do público e uma 

segunda apresentação precisou ser agendada. “Esta cidade está toda entregue aos prodígios 

do magnetismo. Não se fala em outra cousa, é quase fanatismo”, escreveu o correspondente 

da Bahia. “A causa de todo este barulho é um novo Ulysses que aportou à estas praias sem 

fazer naufrágio, apresentou-se o Theatro de S. João com D. Lucrécia, que é a sonâmbula, e 

deixou todos de boca aberta” (Diário do Rio de Janeiro, 27 de abril de 1857). 

 

 
Figura 21: Relatos sobre a performance de Lucrécia na Bahia também foram publicados em jornais 

que   circulavam na capital, a exemplo do Diário do Rio de Janeiro de 27 de abril de 1857 
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Em São Luís, no Maranhão, os anúncios informavam que os espetáculos da dupla 

eram também uma forma de aprender mais sobre as técnicas de controle do fluido 

magnético. “Os apreciadores deste bello passatempo não só colhem uma ideia clara do 

magnetismo como podem ficar habilitados a poderem magnetizar e desmagnetizar por 

divertimento”, divulgou-se à época (Diário do Maranhão, 14 de dezembro de 1857). 

Entre aqueles que frequentavam as apresentações de Lucrécia, além de curiosos, 

havia médicos interessados em investigar suas habilidades. “Um deles já veio a imprensa e 

assegura que D. Lucrécia não fica cataléptica, e que por esse motivo Ulysses lhe cobre o 

rosto”, escreveu o corresponde de Salvador, quando da passagem dela por lá. Esses, porém, 

não tornaram públicas suas conclusões. Mesmo assim, alguns artigos de jornais, 

provavelmente de autoria de adeptos do magnetismo, incentivavam os médicos a 

comparecerem ao espetáculos a fim de comprovarem as possibilidades desta nova ciência. 

Um destes textos dizia: 

As representações do magnetismo devem ser apreciadas, mesmo tais como 
são, pela classe médica do Rio de Janeiro; nelas encontrará a decifração de 
suas dúvidas e muito aproveitará na observação de uma mulher que 
admiravelmente se presta à potência deste extraordinário fluido. O 
magnetismo hoje é um questão cuja lucidez quer a ciência comprovar. 
(Diário do Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1852) 

Embora tanto Ulysses quanto Lucrécia protagonizassem os espetáculos, os registros 

sobre a dupla deixam evidente que as atenções estavam voltadas principalmente para ela. 

Afinal, era a sonâmbula quem demonstrava, com em suas adivinhações e visão “através de 

corpos opacos”, as possibilidades do magnetismo animal. Ao se referirem a ela, os artigos e 

crônicas ora revelam um tom de admiração e respeito, ora de desconfiança ou mesmo 

deboche. O redator do jornal O Liberal Pernambucano, por exemplo, em um longo texto em 

que discorre sobre a popularidade do magnetismo animal, ao mencionar a sonâmbula, 

prefere falar de seus atrativos físicos e de sua capacidade de sedução: 

Hoje, sobretudo, que tomando uma nova face, vem apresentar-se na capital 
sob a guarda de uma encantadora sybilla, cuja meiga expressão só basta 
par captar a fé, é preciso ter coragem para não crer n’um erro. Nós 
apreciamos ser enganados sedutoramente com atrativos da beleza e até 
daremos nossas melhores convicções profissionais e arraigadas por um 
minuto dessas sessões de sonambulismo a que todos assistem com igual 
prazer (O Liberal Pernambucano, 3 de março de 1854). 
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A última aparição pública de Lucrécia, pelo que pude averiguar, foi registrada em 

1869. Depois disso, mais nada encontrei sobre ela ou seu irmão. Além dos textos de jornais 

a respeito deles, restaram as imagens que costumavam ilustrar os anúncios de seus 

espetáculos. Nelas, Lucrécia aparece sentada em uma cadeira, com o corpo desfalecido, 

tendo diante de si a figura do magnetizador, em pé, de cujas mãos saem raios representando 

o fluido magnético.   

Quem era Lucrécia, onde nasceu, como e por que se envolveu com o magnetismo 

são informações que se perderam. Também não se tomou nota do que a sonâmbula disse, 

pensou e como reagiu à popularidade de suas apresentações. Essa ausência das vozes de 

mulheres e de dados sobre suas experiências é característica do século XIX, como vimos no 

capítulo anterior. Michelle Perrot chamou a atenção para isso ao se referir ao contexto 

europeu, lembrando que a maioria delas não deixou cartas, diários nem escritos: “O silêncio 

é quebrado apenas pelas privilegiadas da cultura. Ao contrário, ele pesa ainda mais para as 

operárias e camponesas cuja individualidade nos escapa” (PERROT, 2005, p. 80). 

 

 
Figura 22: Anúncio da apresentação de Lucrécia em Fortaleza (CE), Jornal Pedro II, 17 de maio de 1860 
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Quando as mulheres finalmente são notadas e sobre elas se escreve, geralmente, é 

termos negativos, afirma Perrot. “Dos conflitos, ouvimos apenas o eco quando eles 

perturbaram suficientemente a ordem pública para tornarem-se caso de polícia ou de justiça. 

Delinquentes e, mais frequentemente vítimas, as mulheres aparecem então ligadas à 

contravenção” (PERROT, 2005, p. 80). Lucrécia não se tornou caso de polícia, mas as 

práticas com as quais se envolveu foram consideradas ameaças à ordem pública e, conforme 

aumentava o interesse pelos serviços de sonâmbulas e magnetizadores, esses começaram a 

ser perseguidos, criticados e acusados de charlatanismo ou feitiçaria.  

Sonâmbulas nos gabinetes magnéticos  

 
Figura 23: Nota sobre magnetizador e seu gabinete magnético. Diário do Rio de Janeiro. 7 de março 

de 1853. 

Ao contrário de Lucrécia, que se destacou principalmente nos palcos, as demais 

sonâmbulas brasileiras, conforme descobri nos jornais que pesquisei, exerceram suas 

atividades na discrição de consultórios privados, os chamados gabinetes magnéticos ou 

gabinetes médico-magnéticos. Os anúncios ou notícias sobre elas, na grande maioria das 
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vezes,  não informam seus nomes. São mulheres geralmente anônimas, sobre as quais muito 

pouco ficou registrado. 

Uma dessas sonâmbulas atuava ao lado do magnetizador J. H. T. Coelho de 

Miranda, no Rio de Janeiro. Os traços sobre ela restringem-se aos classificados da época, 

nos quais divide a página com as pílulas e unguentos Holloway, para purificar os sangue e 

tratar “infecções bilosas e do fígado”, o Daguerreótipo da Rua do Ourives, onde “tiram-se 

retratos todos os dias”, do dentista Wineberte, conhecido pelo trabalho “bem acabado de 

suas peças artificiais”, entre outros anúncios de produtos e serviços, como podemos ver 

abaixo: 

 
Figura 24: Anúncios de magnetismo, pomada anti-herpética e homeopatia. Correio Mercantil de 12 

de fevereiro de 1856 

Aos poucos, por meio de crônicas e notas de jornais, fiquei sabendo mais sobre essa 

sonâmbula anônima. Foi para seu endereço, por exemplo, que se dirigiu um dos repórteres 

do Periódico dos Pobres. Seu intuito era constatar as habilidades da mulher e a respeito dela 

escreveu: 
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Foi uma pardinha, que depois de ficar sonâmbula fez cousas de admirar. 
Viajou num vapor até a França, entrou numa rica sala de baia, andou, 
conversou com o par, deu explicações a certos cavalheiros, etc. Tudo isto 
andando em redor da sala numa perfeita sonolência. Em conclusão, 
priminha, fez ficar a todos de boca aberta e em geral admiração; vi certo 
cavalheiro se benzer duas vezes. (Periódico dos Pobres, 14 de setembro de 
1852) 

A cronista do Jornal das Senhoras também narrou seu encontro com a mesma 

sonâmbula, a qual procurou para tratar uma dor nas costas. Segundo ela, tratava-se de “uma 

preta, cujo grau de lucidez surpreende o observador”. O tratamento foi rápido, escreveu a 

jornalista: “Em menos de dez minutos, com surpresa o dizemos, estávamos completamente 

livres da dor que nos martyrizava” (O Jornal das Senhoras, 15 de agosto de 1852). A idade 

aproximada da mulher é revelada algumas edições mais tarde, pelo mesmo jornal, quando 

este destaca a grande popularidade do magnetismo no Rio de Janeiro: 

O magnetismo que está fazendo época no Rio de Janeiro com seus     
curativos por meio do sonambulismo, no qual sobressai com a maior 
lucidez uma preta de 50 anos, que tem adivinhado diversas moléstias e 
indicado os melhores remédios para o seu rápido curativo (O Jornal das 
Senhoras, 22 de agosto de 1852). 

Numa das ocasiões em que a colunista d’O Jornal das Senhoras narrou suas visitas a 

sonâmbulas, ficamos sabendo de uma outra profissional, descrita como uma jovem de “de 

16 a 18 anos, débil, pálida e mostrando constrangimento”. Esta, no entanto, não foi 

procurada pela jornalista por suas habilidades em promover a cura de doenças, mas por 

oferecer previsões de futuro. Diz ela: 

Já que tudo é magnetismo, que por ele se curam todas as enfermidades, 
desde a gota e demência senil até os males do amor; nesta época em que o 
famigerado e rendoso magnetismo põe patentes todos os arcanos passados, 
presentes e futuros, não podíamos nem deveríamos ter a fria indiferença de 
não consultar nosso destino (O Jornal das Senhoras, primeira edição de 
janeiro de 1854). 

Conforme rumamos para o fim do século XIX, algumas sonâmbulas também passam 

a atuar como magnetizadoras e a incluir, entre seus serviços, a comunicação com os mortos, 

afirmando-se também espíritas. É o caso de Adela Mirol, que atendia no Rio de Janeiro e se 

dizia praticante tanto do magnetismo quanto espiritismo. Um dos anúncios de Adela dizia: 

A Sra. Adela Mirol, em companhia de seu marido, eminente  
magnetizador, acabam de chegar da Europa, onde obtiveram o mais feliz 
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êxito e mais aprimorado resultado de sua eloquência nesta matéria de 
ciência maravilhosa, e principalmente nas primeiras capitais. 

A grande nomeada e fama alcançada foram coroadas por inauditos troféus, 
e fizeram-na presidente da escola de magnetismo de Paris, condecorando-a 
com diversas medalhas de mérito e de primeira classe, sendo também 
sócia-honoraria da acadêmica de ciências de Roma.  

Ensina pelo novo sistema (única que o possui), o mais vantajoso até hoje 
imaginado; e, para consultas, em sua residência no Campo da Aclamação 
n. 29, 1º andar, todos os dias das 9 horas da manhã às 6 da tarde.  

(O Globo, 24 de dezembro de 1876 e 10 de janeiro de 1877) 

Até deparar com o anúncio de Adela Mirol, havia encontrado nos jornais 

pesquisados magnetizadores homens e sonâmbulas mulheres. Elas, argumentava-se, eram 

dotadas de talentos especiais – no caso, a habilidade de ter o “sono lúcido”; já eles detinham 

o conhecimento para gerenciar tais talentos. Elas, dizia-se, possuíam os dons naturais; eles 

dominavam a técnica. Adela, porém, foge à regra.  Ela tem um nome, que divulga 

publicamente ao contrário das sonâmbulas anônimas; afirma possuir experiência com “a 

ciência maravilhosa”, lista suas capacidades e afirma seu reconhecimento público na forma 

de “inauditos troféus”. Em outras palavras, Adela Mirol toma para si o protagonismo desta 

prática, modificando relações de poder. Sobre esse aspecto e também sobre as relações entre 

espiritismo e magnetismo, tomando como exemplo Adela e outras mulheres, além de 

magnetizadores, falarei no próximo capítulo, quando abordarei os primeiros momentos da 

doutrina espírita no Brasil e o interesse que esta despertou nos praticantes do magnetismo 

animal. Por ora, fiquemos com as sonâmbulas e as reações que elas despertaram 

principalmente entre médicos e religiosos. 

 2.3 Loucas, feiticeiras e charlatonas? 

  “Multiplicam-se esses albergues do furto, da exploração da ignorância, do vício e da 

depravação de costumes”, bradava o jornal Carbonario em 18 de setembro de 1889 ao se 

referir ao crescente número de “médiuns videntes para descobertas”, “cartomantes e 

sonâmbulas” no Rio de Janeiro. Nas últimas décadas do século XIX, o magnetismo e o 

sonambulismo haviam se tornado ainda mais populares no Brasil e seus praticantes, muitos 

dos quais mulheres, ofereciam serviços de cura e clarividência ao público das principais 
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cidades brasileiras. A presença destas personagens incomodou não apenas este periódico, 

mas diferentes setores da sociedade da época.  

Entre aqueles que criticavam publicamente as sonâmbulas – e mais tarde 

magnetizadoras e mulheres que se envolveram com o espiritismo25 –, estavam 

principalmente médicos e religiosos. Uma das acusações que aparecem com mais frequência 

nos artigos publicados por esses na imprensa é a de que elas eram loucas e histéricas ou 

corriam o risco de assim se tornarem; a de que eram charlatonas interessadas em tirar 

proveito da credulidade alheia; e a de que eram criaturas diabólicas que blasfemavam contra 

os dogmas católicos.   

A primeira crítica frequentemente descrevia as mulheres como vítimas em potencial 

do magnetismo. Havia dois riscos, segundo este ponto de vista: elas poderiam ser enganadas 

como clientes ou seduzidas por magnetizadores mal-intencionados para que se tornassem 

sonâmbulas. Em ambos os casos, a loucura e a histeria poderiam ser as consequências.  

 

 

 
Figura 25: Magnetizador induzindo uma mulher ao transe. Imagem	publicada	no	livro	A	Key	do	

Physic	(1794),	de		Ebenezer	Sibly 

																																																																		
25 Sobre a participação das mulheres no início do espiritismo, ver capítulo 3. 
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Os alertas sobre estes supostos perigos aparecem em vários jornais da segunda 

metade do século XIX, os quais advertiam as leitoras, ora implícita, ora explicitamente, para 

não se envolverem com os praticantes do magnetismo. Muitas vezes, tais avisos vinham 

acompanhados de histórias que ilustravam o risco que se desejava enfatizar. Um relato deste 

tipo, que encontrei reproduzido no jornal A Actualidade de 25 de setembro de 1861, fala de 

uma jovem que teria trabalhado como sonâmbula para um magnetizador. Depois de algum 

tempo, ela decidira abandonar este ofício, porém, narra o jornal, não conseguiu mais se 

libertar da influência do homem, ficando irreversivelmente sujeita “à ação magnética” e 

apresentando sinais de loucura. Diz o texto:  

Desde então, todas as tardes, à hora em que o magnetizador costumava 
submetê-la à ação magnética, esta moça experimenta uma excitação 
nervosa incompreensível, ora chorando amargamente, ora soltando gritos 
horríveis, ou rindo-se de modo desesperador e dando indícios de que lhe 
fazem cócegas por todo o corpo. Esse estado é alternado de minutos de 
profundo sono, durante o qual ela estabelece um diálogo com um 
indivíduo estranho e ausente, que se supõe ser o seu antigo magnetizador. 
(A Actualidade, 25 de setembro de 1861)  

Os médicos brasileiros também afirmavam que o magnetismo e o sonambulismo, 

assim como o espiritismo, poderiam levar seus adeptos à loucura. Em um artigo publicado 

no jornal A Mãe de Família – periódico destinado, como sugere o nome, ao público 

feminino –, o médico Carlo Costa explicava às leitoras que tanto o Hospício de D. Pedro II 

quanto os asilos do Dr. Eiras e de São Sebastião estavam, naquele ano de 1886, lotados por 

pacientes que haviam se envolvido com essas práticas. Segundo ele escreveu, tais 

indivíduos haviam ficado “profundamente abalados em sua razão, e alguns mesmo em 

estado deplorável de alienação mental, do qual nunca mais têm saído!!” (A Mãe de Familia, 31 

de dezembro de 1886).  

O Relatório Anual publicado pelo Asylo de São João de Deus em 1876, que 

encontrei entre as fontes pesquisadas, defendia ideia semelhante. Assinado pelo médico 

Demétrio Cyriaco Tourinho, o documento apresentava, com base nas observações realizadas 

entre os “alienados” da instituição, aquelas que então se consideravam as causas físicas e 

morais da alienação mental. Entre outras, destacava como um das causas da loucura a  

“leitura de livros do espiritismo”.  
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A ênfase dada à loucura e aos “ataques nervosos” como riscos representados por 

essas práticas especialmente entre as mulheres reflete outra construção de gênero bastante 

frequente nos discursos de médicos do século XIX, como observou Perrot: 

Quanto às doenças "do espírito", durante muito tempo se considerou que 
eram a divisão normal das mulheres: nervosas, histéricas, loucas, atacadas 
de "lipemania", nome que se dava no século XIX a uma afecção 
caracterizada pelo mutismo, a total impossibilidade de se comunicar que 
encerra no silêncio muitas e muitas mulheres internadas nas clínicas 
psiquiátricas (PERROT, 2003, p. 19-20). 

Magali Engel (1997) também notou como, a partir daquela época, construiu-se uma 

imagem ambígua da mulher: por um lado, frágil e delicada e, portanto, necessitada de 

proteção; por outro, uma criatura propensa à degradação, à imprevisibilidade e às doenças 

mentais. Esta visão, segundo ela, era compartilhada não só por médicos e psiquiatras, mas 

também por poetas e romancistas. Daí, entre outras, segundo Engel, a ideia corrente à época 

de que a mulher precisava de normas para controlar sua natureza “perigosa” (ENGEL, 1997, 

p. 332-333). 

O segundo discurso daqueles que criticavam as mulheres que se envolveram com o 

magnetismo, sonambulismo e espiritismo considerava-as charlatonas, impostoras cujo 

intuito é enganar e explorar a boa-fé alheia e que, por isso, precisam ser combatidas. Um 

pronunciamento que encontrei, realizado em 1862, na Imperial Academia de Medicina do 

Rio de Janeiro, revela o tom deste argumento. Diante do Imperador e de seus colegas de 

profissão, o médico Nicolau Joaquim Moreira fez “considerações sobre o maravilhoso, o 

charlatanismo e o exercício ilegal da medicina e da pharmacia”. Ao se referir ao 

magnetismo e ao espiritismo, considerou-os exemplos  de  “maravilhas que ofuscam a 

razão”, crenças “mysticas”, as quais, dizia, haviam se transformado em “meio terapêutico”: 

Os adeptos do sonambulismo vão muito além: emprestam a seus 
magnetizados os dons da previsão e da ubiquidade, atributos pertencentes 
ao criador, e o conhecimento de todas as ciências. Declarando sonâmbulos 
os profetas e sybillas a antiguidade e magnetizadores os apóstolos e o 
mesmo Filho de Deus, desprezando as condições de tempo e espaço, 
dizem curar febres as 10 léguas de distancia, paralisia em hora e meia e 
procurando transformar o sonambulismo em meio terapêutico, apenas 
alcançam fazer dele um novo meio de subsistência (Anais de Medicina, 
1862, p. 68) 

Lembremos que, naquela época, as ideias higienistas influenciavam o Brasil. Como 

parte do projeto de urbanização das cidades, que então cresciam e viam sua população se 
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multiplicar, buscava-se higienizá-las não apenas por meio de projetos de saneamento e de 

políticas de limpeza pública, mas eliminando todos aqueles profissionais que ofereciam 

algum tipo de alternativa terapêutica à medicina tradicional. Isso incluía os barbeiros, 

homeopatas, curandeiros e também magnetizadores e sonâmbulas. As fiscalizações se 

tornaram frequentes e muitos  destes profissionais foram proibidos de atuar. 

Some-se a isso o fato de que o magnetismo e o sonambulismo representavam “um 

novo meio de subsistência” para alguns indivíduos, o que incomodou não apenas os 

médicos que tentavam combater essas práticas. Frequentemente, os jornais vão se referir a 

esse aspecto, lançando sua crítica especialmente para as mulheres que ganhavam a vida por 

meio dessas atividades. Quando um fazendeiro anuncia, na seção de classificados, sua 

intenção de contratar uma sonâmbula a quem pagaria um ordenado mensal, o jornal A 

Semana Illustrada de 7 de março de 1875 comenta: “Um conto… De réis… Por mês! Ainda 

agora ando a cogitar o motivo por que o dito fazendeiro quer a dita sonâmbula pelo dito 

conto de reis. […] Se eu fosse mulher não perdia esta ocasião de ter um peculiozinho.” E o 

Carbonario de 17 de janeiro 1890 também se mostrava incomodado com o fato de esta ser 

uma atividade remunerada: “Não é este ofîcio um objeto de luxo e ostentação?! Não é 

sumamente rentoso?”, questionava o periódico. 

Por fim, a terceira crítica às mulheres que se envolveram com o magnetismo vai 

associá-las ao demônio e à feitiçaria.26 Elas são chamadas de “sibilas modernas”, uma 

versão má-intencionada das profetizas que, segundo os gregos antigos, atuavam como 

oráculos. Nosso jornais escreviam que as sonâmbulas enfeitiçavam os homens com sua 

beleza e falsos talentos, abusando de sua credulidade e utilizando seus atrativos físicos para 

disfarçar suas intenções malignas. O trecho a seguir, de um artigo intitulado 

“Sonambulismo”, do Liberal Pernambucano de 3 de março de 1854. ilustra esse ponto de 

vista: 

Não nos recordamos como se chamava a sublime sybilla que íamos ouvir 
discorrer; mas uma voz magnetizada, e pouco tempo levou, foi interrogada 
pelo magnetizador. [...] a rapariga fazia contorções estudadas, movimentos 
de quem estava muito bem acordada [...] Se isto é sonambulismo, e cremos 
que não há outro, deixa muito a desejar e é digno de ser tomado em 

																																																																		
26 A associação das sonâmbulas com a feitiçaria ecoa uma ideia que aparece no Malleus Maleficarum 

(KRAMER, 1971), o manual utilizado pelos inquisidores na Idade Média durante a caça às bruxas. A 
obra dizia que as feiticeiras andavam lado a lado com os demônios e seu intuito maior era espalhar o 
mal e desvirtuar a sociedade. As chamadas “sybillas modernas”, ao olhos de parte da sociedade 
brasileira do século XIX, eram dotadas das mesmas intenções nefastas das bruxas do passado. 
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consideração por poder ser prejudicialíssimo a indivíduos suscetíveis e 
fracos (Liberal Pernambucano, de 3 de março de 1854). 

No recorte a seguir, o jornal católico O Apóstolo, na edição de 11 de março de 1866,  

também refere-se às sonâmbulas e “sibyllas”: 

 

 
Figura 26: Jornal O Apóstolo,  11 de março de 1866 

 

Até o início da década de 1860, quando o magnetismo ainda gozava de popularidade 

no Brasil, encontrei poucos artigos nos quais a Igreja Católica se referiu especificamente a 

sonâmbulas e magnetizadores. Essa irá se pronunciar de modo mais frequente sobre as 

práticas que considera mágicas e contrárias aos dogmas católicos quando o século avança 

para o fim e conforme o espiritismo ganha espaço em nosso país, com as primeiras 

associações sendo criadas e grupos passando a divulgar a doutrina de Kardec por meio de 

jornais. A partir daí, haverá um debate público entre bispos católicos brasileiros e líderes 

espíritas, o qual já foi explorado na pesquisa acadêmica. 

O artigo “O Espiritismo, Instrução Quadragesimal do Monsenhor Deprez, Arcebispo 

de Toulouse”, traduzido e publicado pelo jornal católico O Apóstolo em 24 de junho de 

1877, ilustra bem o tipo de crítica feito por padres e bispos e também revela confusão entre 

termos como magnetismo e espiritismo, muitas vezes empregados como sinônimos ou 
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incluídos no mesmo conjunto de práticas consideradas demoníacas.27 O autor, um religioso 

francês, se diz preocupado com o progresso tanto do espiritismo quanto magnetismo em sua 

diocese e, em sua condenação dessas praticas, refere-se às mulheres que atuavam como 

sonâmbulas da  

seguinte maneira: 

[Os homens] se vangloriam de haver descoberto a arte da magia e da 
adivinhação. Daí as práticas do sonambulismo e das visões, como eles 
dizem. Distraídas por meios que nem sempre são decentes, mulheres 
pretendem ver coisas invisíveis, dissertar mesmo sobre a religião, evocar 
as almas dos mortos, receber suas respostas, descobrir as coisas distantes e 
desconhecidas e praticam temerariamente mil superstições deste gênero, 
muito lucrativas para elas próprias e para seus mestres (O Apóstolo, 24 de 
junho de 1877). 

  Não é difícil entender o porquê das críticas e acusações dirigidas às sonâmbulas. 

Por um lado elas ofertavam terapias alternativas à medicina tradicional, algo que, aos olhos 

da classe médica, já era uma afronta. Além disso, elas articulavam um saber que se 

propunha científico com práticas de adivinhações e profecias, entrando assim no domínio da 

magia e do sobrenatural, aspecto que, para a religião dominante, representava uma 

desobediência a seus dogmas. Daí a reação principalmente destes setores da sociedade.  

As condenações de médicos e religiosos publicadas nos jornais da época, porém, não 

foram suficientes para reduzir o interesse, seja de mulheres ou de homens, por essas 

práticas. Mesmo sob críticas, as sonâmbulas e magnetizadores seguiram ocupando, na 

segunda metade século XIX, seu espaço nos teatros, salões e gabinetes médico-magnéticos, 

abrindo novas possibilidades para as mulheres. 

 2.4 Um caldeirão de práticas e as possiblidades abertas para as mulheres 

Até aqui, discuti as ideias de secularização e desencantamento e o fato de este último 

conceito poder ser questionado quando tenta-se aplicá-lo ao contexto brasileiro. Tomei 

como exemplo o século XIX, quando nosso país experimentava um boom de progresso e as 

novidades da ciência e da técnica transformavam a vida da população. Ilustrei, por meio de 

uma série de exemplos (artigos, anúncios, notas, imagens e falas de jornalistas, médicos, 
																																																																		

27 Não trata-se de mera confusão semântica, como mostrarei no capítulo 3. Na prática, havia uma 
sobreposição entre essas crenças e práticas, com magnetizadores se envolvendo em experimentos de 
comunicação com os mortos e em grupos espíritas e os primeiros espíritas utilizando técnicas do 
magnetismo e contando ainda com o trabalho de sonâmbulas. 
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religiosos)  que, nessa época, conforme o magnetismo por aqui se popularizou, deixou de 

ser visto unicamente como uma nova proposta científica para se transformar, no contexto 

das cidades, numa opção de entretenimento que misturava ciência e sobrenatural e sendo 

também ofertado como terapia para tratamento de doenças. Ao mesmo tempo em que atraía 

mulheres entre seus praticantes esse despertava críticas especialmente de médicos e 

religiosos. Nessa última parte do capítulo, desejo lançar alguma luz sobre a relação entre as 

mulheres que se envolveram com o magnetismo e o contexto no qual atuaram, mais 

especificamente com o que chamo de caldeirão de práticas mágico-científica-religiosas do 

século XIX. Para tanto, tomo como exemplo o magnetismo e busco responder às seguintes 

questões: 

       a) o que é este caldeirão de práticas mágico-científicas-religiosas e por que estas 

práticas tornaram-se populares nas cidades brasileiras da época? 

b) qual sua relação com o campo da ciência e da religião?  

c) o que essas práticas representaram para as mulheres que com elas se envolveram?   

O que é este caldeirão? 

Uma rápida olhada nos jornais brasileiros da época é suficiente para nos dar uma 

ideia. Ali, encontramos homeopatas, mágicos, cartomantes, videntes, sonâmbulas, 

magnetizadores, pílulas para afinar o sangue, unguentos que curam, ervas miraculosas, 

enfim, uma variedade de serviços e terapias à disposição dos moradores de nossas cidades, 

as quais prometem cura para os corpos ou consolo e orientação para as almas. Vejamos um 

exemplo retirado dO Diário do Rio de Janeiro de 20 de maio de 1855. Nesta edição, este 

periódico anuncia, entre outros produtos e serviços, as Pílulas de Holloway, que “influem 

favoravelmente no estado de nossa saúde e na duração de nossa existência”; os “verdadeiros 

aneis eletro-magnéticos”, que são vendidos na Rua do Conde; e o “magnetizador J.H.T. 

Coelho de Miranda e a sonâmbula”, que podem ser procurados na Rua do Hospício. Noutra 

edição do mesmo ano, destacam-se, entre os anúncios de sabão, de cofres de cobre e de 

daguerreótipos, os produtos da Botica Homeopática, localizada na rua da  Quitanda, e livros 

sobre homeopatia doméstica (Diário do Rio de Janeiro, 25 de março de 1855). Em outra 

publicação do mesmo período, desta vez do Correio Mercantil de 14 de dezembro de 1855, 

temos: 

- Magnetismo animal, por J.H.T. Coelho de Miranda e a sonâmbula. 
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- Xarope de saúde Arrault, “a mais moderna e a mais eficaz preparação contra as 

moléstias uterinas, syphiliticas e lymphaticas. 

-  Elixir de Longa Vida, do Dr suecoYerxicth, “conhecido desde séculos” 

- E um aviso de D. Carolina Rosa, “proprietária de um estabelecimento 

homeopático”, sobre a mudança de seu caixeiro viajante. 

  

O leitor desavisado, caso não checasse a data destas publicações, talvez suspeitasse 

estar diante de mais um conjunto de anúncios típicos da atualidade, aquelas crenças e 

práticas que os pesquisadores agrupam sob denominações como Nova Era, novas 

espiritualidades ou nebulosa do esoterismo. Sobre essas, Silas Guerriero (2003) escreveu: 

Podemos colocar na mesma Nova Era, desde consultas a artes divinatórias, 
em consultórios, praças públicas ou shopping centres, até a existência de 
religiões bem estruturadas e institucionalizadas, como a ISKCON, 
passando por terapias do corpo e da mente, vivências xamânicas, técnicas 
de meditação, livros de auto-ajuda, alimentação naturalista, cristais, 
pirâmides, agências de viagens especializadas em roteiros a “lugares 
sagrados”, como Machu-Picchu, Índia, Nepal, São Tiago de la Compostela 
e São Tomé das Letras, adorações à Lua, bruxarias (valorizadas nos seus 
aspectos positivos) etc, etc (GUERRIERO, 2003, p. 130). 

 Mas estamos no século XIX. Então como explicar o sucesso de propostas como o 

magnetismo, o sonambulismo, a clarividência, as pílulas e unguentos e tantas outras 

ofertadas em nossas cidades? Não há uma simples relação de causa e efeito que forneça uma 

resposta para a emergência dessas práticas e a popularidade de cada uma, sem dúvida, irá 

depender de diferentes fatores. Mas uma influência parece comum a todas elas. Em meados 

do Oitocentos, enquanto o país se urbanizava e modernizava, novos desafios, pressões e 

cobranças eram lançados aos indivíduos, especialmente entre os moradores das áreas 

urbanas. Nos trilhos do progresso tão almejado pelo país, transformavam-se as relações 

sociais, de trabalho, em família. O ritmo das comunicações e transportes acelerava-se. E as 

instituições tradicionais, a exemplo da Igreja, começavam a perder sua influência e poder. 

Noutras palavras, sentiam-se por aqui os primeiros efeitos da secularização. Assim, nada 

mais esperado que, neste contexto, emergissem novas respostas para aquelas velhas 

questões: “de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido de tudo?”, além de alternativas 

que ofereciam algum tipo de amparo, suporte, esperança e cura. 

Menciona-se, nos estudos sobre religião, que a secularização vai levar à uma eclosão 

de novas religiosidades apenas a partir dos anos 1960 e 1970. De fato, esse período viu uma 
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diversidade de propostas espirituais impressionante. Mas percebo que, no caso do Brasil, o 

terreno para que isso ocorresse foi semeado muito tempo antes, ainda no século XIX. 

Arrisco dizer que os bolsões esotéricos, percebidos nas metrópoles brasileiras, como o fez 

Guilherme Magnani (1999), ao mapear, na São Paulo do fim dos anos 1990, o que chamou 

de “circuito neo-esotérico”, podem ter tido suas raízes ali, embora distantes, em meados do 

século XIX, nas cidades que então passavam a ser ocupadas por consultórios de 

magnetizadores, sonâmbulas, cartomantes, homeopatas, videntes. Curiosamente, muitos 

desses profissionais ofereciam treinamentos para leigos que desejassem aprender aquelas 

novas práticas, algo que mais tarde foi considerado uma característica da Nova Era, cujo 

leque de serviços também inclui palestras, workshops, cursos e vivências.  

Tendo isso em mente, creio que a observação feita por Carlos Steil (2001) sobre a 

diversidade religiosa da contemporaneidade, a qual ele associa ao avanço da “razão secular” 

e à perda de monopólio da Igreja, pode também aplicar-se ao século XIX ao tentarmos 

compreender a proliferação de práticas mágico-científicas nas cidades brasileiras. Diz ele:   

O pluralismo religioso é um fenômeno moderno que tem sua origem 

na ruptura do monopólio de uma religião como a igreja oficial de uma 
determinada sociedade. Um monopólio que é quebrado tanto pelo avanço 
da “razão secular”, que se impõe através das ciências positivas, quanto 
pela diversificação do campo religioso, que resulta do rompimento da 
relação orgânica entre Estado e religião. Assim, a perda de um aparato 
estatal, que lhe garantia a reprodução social e a exclusividade, introduziu 
uma transformação estrutural que redefine o papel da religião na 
modernidade. [...] Na medida em que a religião deixa de ser fundante do 
social, enquanto sua base ou forma de organização, ela permite a 
emergência de diferentes grupos religiosos que irão atuar no nível da 
cultura e do conhecimento (STEIL, 2001, p. 116). 

Há outra razões, além do processo de secularização, que podem ajudar a explicar a 

popularidade de magnetizadoras, sonâmbulas, homeopatas, cartomantes, entre outras 

práticas mágico-científicas-religiosas do século XIX. Entre eles, estão a precariedade do 

serviços médicos; as campanhas de divulgação promovidas por grupos e praticantes; a 

maior circulação de informações permitida pela criação de novos jornais e editoras; e a 

busca por novas formas de entretenimento nas cidades.  

Neste período, não havia médicos suficientes para atender a toda a demanda da 

população e epidemias, como a do cólera, se alastravam pelo país. Na falta de profissionais 

e diante da precariedade dos tratamentos disponíveis, não é surpresa que muita gente tenha 

recorrido aos magnetizadores e sonâmbulas – assim como aos homeopatas, barbeiros, 
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curandeiros – para tratar uma dor persistente nas costas ou uma febre que não ia embora ou 

ainda buscar auxílio para lidar com doenças mais graves, como tuberculose e sífilis, para as 

quais não havia cura. Onde os médicos não chegavam e no que a medicina não resolvia, 

abria-se caminho e oportunidade para práticas alternativas. Some-se a isso o trabalho de 

divulgação realizado por alguns praticantes e que incluía viagens para diferentes cidades, 

apresentações públicas e publicação, em jornais, de artigos, anúncios e cartas assinadas por 

pacientes que atestavam a eficácia dessas terapias, como foi o caso do magnetismo, que 

vimos no exemplo de Gamard. 

E mais: se nos primeiros anos do século as notícias chegavam por aqui lentamente, 

no ritmo dos vapores e paquetes que paravam de porto em porto, carregando uns poucos 

jornais e livros vindos da Europa, a partir de 1850 a velocidade das comunicações se 

acelerou. O telégrafo elétrico fez as notícias circularam rapidamente e o país ganhou seus 

próprios periódicos. Havia jornais sobre literatura, medicina, ciência, política, produzidos 

por mulheres, por padres, médicos e escritores. Editoras e livreiros se proliferavam, 

traduzindo obras estrangeiras e vendendo toda a sorte de títulos, inclusive, como vimos 

anteriormente, sobre magnetismo e sonambulismo. Em consequência, o brasileiro e a 

brasileira que sabiam ler estavam muito mais informados do que antes e contribuíram, entre 

as famílias ou nos bailes, salões, cafés e teatros, para a repercussão de novas ideias e modas. 

 Por fim e não menos importante, há o fato de o XIX ter sido o século em que a 

ciência subiu aos palcos. Na Europa e nos Estados Unidos, era comum cientistas e 

inventores realizarem sessões em praças públicas ou em teatros a fim de demonstrar suas 

descobertas. Esse tipo de entretenimento não tinha o intuito de discutir teorias nem de 

aprofundar-se em conceitos, e sim revelar as novas possibilidades de uma época marcada 

por grandes mudanças tecnológicas. No Brasil, as apresentações de “química industrial”, as 

“aulas de magnetismo” e  as demonstrações de “physica recreativa”, realizadas por Lucrécia 

e Ulysses, são um exemplo nesse sentido e, sem dúvida, contribuíram para atrair a 

curiosidade da população para uma o magnetismo animal 

Qual a relação destas práticas com os campos da ciência e da religião? 

Vimos anteriormente, em Mauss, que a magia tem um caráter difuso, ora 

aproximando-se das (e sendo confundida com as) técnicas e das ciências, por sua finalidade 

prática, ora da religião quando recorre a intermediários espirituais e quando se apropria de 

outros elementos dessa. É exatamente nesta zona nebulosa entre ciência e religião, podendo 
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ser compreendido à luz daquilo que este autor entende por magia, que está o caldeirão de 

práticas e crenças do século XIX a que me refiro. Sua relação com os campos científico e 

religioso é marcada por tensões, as quais vão se estabelecer na medida em que essas 

propostas representam algum tipo de concorrência, ameaça ou subversão para o que ocupam 

uma posição de superior nesses. 

Comecemos observemos como o magnetismo se relacionou com a ciência e a 

religião utilizando o conceito de campo de Pierre Bourdieu. Segundo ele, como vimos no 

capítulo 1, campo pode ser compreendido como um espaço social no qual agentes e 

instituições se enfrentam, concorrendo entre si a fim de conservar ou transformar a posição 

que ocupam na estrutura de poder. As estratégias que utilizam vão depender de fatores tais 

como uns serem dominados e outros dominantes. 

Bourdieu notou a existência de vários campos, entre eles, o da ciência, o literário, o 

da cultura, o do Estado, o religioso. Neste último, é o capital simbólico, na forma de bens de 

salvação e em sua capacidade de “absolutização do relativo e legitimação do arbitrário”, que 

está em disputa. Em Gênese e Estrutura do Campo Religioso (2007), ele observa o 

cristianismo e descreve a constituição deste como campo religioso. Segundo Bourdieu, 

inicialmente são criadas instâncias responsáveis por produzir, reproduzir e difundir bens 

religiosos. Essas, conforme evoluem, tornando-se diferenciadas e complexas, passam a 

formar um campo relativamente autônomo. Esse processo é acompanhado pela 

sistematização e pela moralização das práticas e representações religiosas. Assim, do culto 

evoluiu-se para a ideologia religiosa, do tabu para a ideia de pecado e, da ideia de um deus 

imprevisível ou de uma força invisível como o mana, chega-se à visão de um deus bom e 

protetor. 

Há quem considere limitada a análise de Bourdieu sobre a formação do campo 

religioso, alegando que seu foco limita-se à tradição judaico-cristã. Mesmo assim, seus 

estudos sobre educação, cultura e literatura, aos quais dedicou mais escritos, estão repletos 

de considerações que podem nos ajudar a compreender melhor a gênese dos campos sociais. 

Aqui, o que importa notar é que, no Brasil do século XIX, temos um campo religioso com 

relações bastante claras: a Igreja Católica, exercendo seu monopólio sobre os bens de 

salvação, em certo momento, reage diante da popularidade de indivíduos que, em algum 

grau, começam a conquistar influência entre seus fieis ou potenciais fiéis, propondo 

ideias/crenças/práticas que desafiam seus dogmas. Esses “intrusos” no campo são vistos, se 

pensarmos com Bourdieu, como manipuladores ilegítimos do sagrado, isto é, como 
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profanadores e, consequentemente, considerados exemplos de “magia” ou “feitiçaria” a 

serem combatidos. Bourdieu explica esse tipo de distinção nos seguintes termos: 

Uma vez que a religião, e em geral todo sistema simbólico, está 
predisposta a cumprir uma função de associação e de dissociação, ou 
melhor, de distinção, um sistema de práticas e crenças está fadado a surgir 
como magia ou como feitiçaria, no sentido de religião inferior, todas as 
vezes que ocupar uma posição dominada na estrutura das relações de força 
simbólica, ou seja, no sistema das relações entre o sistema de práticas e de 
crenças próprias a uma formação social determinada (BOURDIEU, 2007, 
p. 43). 

A oposição entre leigos e manipuladores legítimos do sagrado é operada por aqueles 

que ocupam uma posição hegemônica no campo, os quais vão considerar os primeiros 

sempre profanos, seja no sentido de “ignorantes da religião” ou de “estranhos ao sagrado e 

ao corpo de administradores do sagrado” (BOURDIEU, 2007, p. 43).  Assim, as expressões 

“magia” ou “feitiçaria” são empregadas não apenas para designar “uma religião inferior e 

antiga, logo primitiva”, mas também “uma religião inferior e contemporânea, logo profana 

e profanadora” (BOURDIEU, 2007, p. 44). 

Enquanto o termo magia é utilizado por aqueles que ocupam uma posição 

hegemônica para desqualificar ou promover uma distinção, é importante notar que 

indivíduos ou grupos que se encontram na posição de dominados também podem recorrer a 

essa palavra, porém, com outra conotação. Leigh Eric Schmidt (1998), em seu estudo sobre 

ventriloquismo, religião e Iluminismo, From Demon Possession to Magic Show: 

Ventriloquism, Religion, and the Enlightment (Da possessão demoníaca ao show de magia: 

ventriloquismo, religião e o Iluminismo), notou que entre os praticantes do ilusionismo, 

assim como entre ventríloquos e magnetizadores do século XVIII, a expressão “magia” 

costumava ser empregada para comunicar um conjunto de saberes e técnicas influenciados 

pelo Iluminismo e a serviço daqueles interessados em combater a feitiçaria, as superstições 

e as crenças no sobrenatural. Segundo ele, os grandes mágicos e ilusionistas da época, a 

exemplo de Harry Houdini, nos Estados Unidos, tinham como principal característica o fato 

de adotarem uma atitude cética frente a fenômenos ditos inexplicáveis e de se apresentarem 

como desmascaradores das “farsas sobrenaturais”. Nesse contexto, o mágico com sua magia 
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“aparecia como uma das celebridades mais sedutoras do Iluminismo” (SCHMIDT, 1998, p. 

275) , como uma figura a serviço da ciência e da razão.28 

Mas voltemos ao magnetismo, no modo como foi praticado no Brasil, na segunda 

metade do século XIX. Este tangenciou tanto o campo da ciência quanto o da religião e, 

apesar de situar-se numa zona nebulosa entre um e outro, incomodou, por diferentes 

motivos, aqueles que, em cada qual, ocupavam a posição dominante.  

Percebo, no campo religioso, que o recurso à distinção, que considera seus 

praticantes como agentes da magia ou da feitiçaria, começa a ser empregado, no contexto 

brasileiro, a partir do momento em que entram em cena magnetizadores e sonâmbulas que 

não estão tão preocupados em reivindicar legitimidade no campo da ciência, passando a 

transitar entre outros saberes e práticas e incluindo, entre seus serviços, além das terapias 

magnéticas para tratamento de doenças, também previsões e adivinhações. E ainda quando 

esses passam a interessar-se pelas ideias espíritas e espiritualistas, realizando experimentos 

ou oferecendo serviços que também incluíam a comunicação com espíritos de pessoas 

mortas29. Assim, aos olhos da Igreja, magnetizadores e sonâmbulas tornam-se exemplos de 

magia e feitiçaria, seja porque defendem a existência de uma força invisível (o fluido 

magnético) passível de ser controlada e manipulada para os mais diversos fins, seja porque 

flertam com ideias como a de que os mortos comunicam-se com os vivos, algo visto como 

profanação aos dogmas católicos. 

Já no que diz respeito às relações com o campo da ciência, sabemos que os 

praticantes do magnetismo buscaram, entre as sociedades médicas e científicas de seu 

tempo, obter reconhecimento. Foi o caso de Gamard, nosso provável primeiro 

magnetizador, que atuou no país nas décadas de 1830 e 1840 e, como vimos, propôs uma 

tese em defesa da nova ciência à Faculdade de Medicina, a qual foi considerada uma 

“audácia de charlatães”30.  Não cabe aqui discutirmos todos os motivos pelos quais o 

magnetismo não foi reconhecido como ciência ou que fatores o impediram de reverter a 

posição que ocupou no campo científico e, por fim, sair de cena. Mas acredito que um 

																																																																		
28 Uma compreensão de magia que parece considerar essa especificidade mencionada por Schmidt e ao 

mesmo tempo toma cuidado para não reproduzir o discurso de distinção que representa as disputas 
dentro do campo religioso é apresentada Pierucci em seu livro A Magia (2001). Para ele, magia “é 
menos um sistema de crenças e mais um conjunto de práticas”, as quais se baseiam na “crença difusa 
que existem leis que regem ocultamente as reações de correspondência entre os reinos da natureza, 
conferindo regularidade e previsibilidade a essas relações”.  

29 Ver capítulo 3 sobre os encontros, influências e sobreposições entre magnetismo  e espiritismo no 
Brasil do século XIX. 

30 Ver Câmara (2013). 
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aspecto, em especial, influenciou sua trajetória na busca por legitimidade, ou melhor, o 

fracasso dessa: a abertura à participação de leigos. 

Desde que foi apresentada por Mesmer, essa era uma prática acessível ao indivíduo 

comum, ou seja, a todos aqueles, independentemente de classe e gênero, que não haviam 

passado pelas seletivas de etapas de uma educação superior e especializada, a qual era então 

restrita às elites. Isso ocorreu no Brasil, onde magnetizadores, como Gamard, colocavam-se 

à disposição daqueles, homens e mulheres, que desejassem aprender a manipular o fluido 

magnético. (Gamard, vimos no início do capítulo, se disponibilizava a ensinar as mães a 

usarem o magnetismo para tratarem seus filhos). E também ocorreu na França e na 

Inglaterra. Ali, Peter Bowler e Iwan Rhys Morus (2005) observaram o que chamaram de 

“natureza igualitária” destas práticas:   

Enquanto os cavalheiros da ciência cada vez argumentavam que apenas 
uns poucos indivíduos altamente treinados poderiam se envolver com a 
verdadeira ciência, os mesmeristas defendiam que qualquer pessoa poderia 
se juntar a eles. Mulheres e homens da classe operária eram tão capazes de 
se tornar bons mesmeristas quanto os cavalheiros da classe média. 
(BOWLER e MORUS, 2005, cap. 6, parágrafo 31, trad. livre minha) 

A abertura do magnetismo ao indivíduo comum representou uma tentativa de 

democratização do saber científico e contribuiu para sua disseminação e popularização. 

Mas, para ser respeitado como científico, esse precisaria ter seguido as “regras do jogo” 

daquele  campo social, com seus adeptos trilhado os caminhos ditos oficiais e legítimos para 

obtenção de conhecimento e de defesa de suas teorias.  O resultado dessa recusa veio com o 

tempo, na intensificação do uso de rótulos como “pseudociência” ou “charlatanismo” 

endereçados a seus praticantes. Essas expressões, vale notar, possuem, no campo da ciência, 

a mesma serventia que a palavra “magia” tem no campo da religião: são igualmente 

utilizadas para deslegitimar novas propostas e seus agentes quando esses representam algum 

tipo de concorrência ou tentam mudar, transformar, subverter relações de poder 

estabelecidas. 

O que essas práticas significaram para as mulheres que com elas se envolveram? 

Vimos, no capítulo anterior, que sociedade do século XIX não deixou dúvidas a 

respeito do que esperava das brasileiras: elas deveriam se comportar como mães devotadas, 

esposas submissas e católicas tementes. Maria Ângela D’Incao (1997) sintetizou o ideal que 

se construiu em torno da mulher e da família burguesa: “Um sólido ambiente familiar, o lar 
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acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido, às crianças e desobrigada de 

qualquer trabalho produtivo” (D’INCAO, 1997, p. 223). 

O que dizer então daquelas que, nesta época, vincularam-se a uma proposta 

científica que buscava legitimidade e despertava polêmica? Mulheres que decidiram atuar 

como sonâmbulas e, mais tarde, magnetizadoras e, nestes papeis, ocuparam os palcos dos 

teatros e os consultórios privados, onde ofereciam serviços que iam desde o tratamento de 

doenças a previsões de futuro?  

Se considerarmos o contexto em que essas mulheres viviam, quando o acesso à 

educação e ao mercado de trabalho eram as principais reivindicações das brasileiras, o 

magnetismo revela-se uma oportunidade preciosa para elas, afinal, representa uma chance 

de trabalho e rendimentos financeiros e, ao mesmo tempo, permite que acessem um 

conjunto de conhecimentos e práticas dentro do qual podem obter autoridade e 

reconhecimento.   

Num tempo em que a ciência era interditada às mulheres, atuar como sonâmbulas e 

magnetizadoras permitia a essas personagens tangenciarem este campo e, ao mesmo tempo, 

articulá-lo com o da religião. Ao circular entre um e outro, elas mostraram que ciência e 

religião não estavam tão separadas quanto se desejava. Se, nos anúncios de suas 

apresentações, utilizavam-se termos como física, química, magnetismo, força elétrica, uma 

vez nos palcos e no comando, elas faziam mesas e chapéus rodopiarem, adivinhavam 

objetos escondidos, proferiam previsões, viajavam para locais distantes e, de olhos 

vendados, viam o que ninguém mais conseguia ver. Sob a ação de uma força que dizia-se 

ser cientificamente comprovada, realizavam feitos que desafiavam a razão e flertavam com 

o sobrenatural. Suas práticas, situadas num borbulhante caldeirão de magia, ciência e 

religião, fascinavam, encantavam, transitavam entre o possível e o impossível, o natural e o 

sobrenatural.  

 Embora, à primeira vista, essas mulheres pareçam meras coadjuvantes ou 

assistentes, na verdade, eram as figuras centrais em cena. Não apenas porque demonstraram 

as possibilidades do magnetismo animal, mas porque elas traduziram e articularam, em seus 

corpos e práticas, o contexto no qual viviam, marcado por grades transformações. Quando 

os dias começaram a obedecer a novos ritmos31, quando as distâncias se encurtaram32, 

																																																																		
31 Enquanto o espaço se transformou, rearticulando-se sob os auspícios da modernidade e da 

industrialização, no ritmo dos bondes, ônibus, trens e primeiros automóveis, as representações sobre o 
tempo também se modificaram.  Nas sociedades modernas, este estará ordenado e ordenará as vidas 
por meio de mostradores de relógios, calendários, tabelas de horários, exercendo um tipo de coerção, 
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quando  a comunicação à longa distância tornava-se corriqueira, quando o mundo já não 

parecia tão grande e tudo aquilo que se mostrava instransponível e impossível era 

transcendido, as sonâmbulas entraram em cena. Viajando para locais distantes sem se 

mover, narrando fatos e acontecimentos futuros, lendo com os olhos vendados e ouvindo 

mensagens de muito longe,  elas incorporaram as possibilidades, medos e anseios do século 

XIX. 

Não resta dúvida de que personagens como Lucrécia, Adela Mirol e tantas outras 

brasileiras anônimas que se interessaram pelo magnetismo do século XIX foram ousadas, 

corajosas e subversivas. Nos novos espaços que ocuparam - nos palcos dos teatros, nas 

sessões realizadas nos salões da corte e nos atendimentos em consultórios privados - elas 

não apenas demonstraram as possibilidades de uma ciência que fascinava e amedrontava, 

mas recusaram as convenções, os papeis e as expectativas de seu tempo e, deste modo, 

abalaram as relações de poder e gênero então estabelecidas. 

Quando a doutrina espírita e as ideias espiritualistas chegam ao Brasil, as 

sonâmbulas e, logo depois, as magnetizadoras adicionam novos ingredientes a seu mix de 

práticas e serviços, entre eles, a comunicação com os mortos. A elas, uniram-se as primeiras 

médiuns – então chamadas de médiuns-sonâmbulas, e ainda as médiuns-escreventes, 

médiuns-receitistas, entre outras. Todas essas personagens estiveram presentes e atuantes 

quando o espiritismo brasileiro deus seus primeiros passos e podem ser consideradas uma 

influência importante na gênese dessa religião, embora tenham ficados nas sombras ou 

foram silenciadas, como veremos no próximo capítulo e nos demais. 

 

																																																																		
de autodisciplina nos indivíduos, do qual é difícil escapar (ELIAS, 1998). Esses “símbolos 
realizadores temporais” – ou essa “regulação social do tempo”, a qual é individualizada – são, 
segundo Elias, sinais de um processo civilizador. Ao mesmo tempo que regulam as relações entre os 
indivíduos, permitem a esses se orientarem de acordo com a ideia de que há uma continuidade natural 
e social. 

32 Ver  Renato Ortiz, 2005, sobre espaço e modernidade. 
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Capítulo 3 –  Entre espiritismo e magnetismo: um gradiente de mulheres 

A origem do Moderno Espiritualismo33 – que abriria caminho para o Espiritismo de 

Allan Kardec – é situada oficialmente, por seus adeptos e pesquisadores, no mês de março 

de 1848, na vila de Hydesville, nos Estados Unidos. A narrativa, que tem sido apresentada 

desde o século XIX, quando começou a se escrever sobre o assunto, começa com a família 

Fox, que pouco tempo antes havia se mudado para aquela região. Conta-se que, na nova 

casa da família, estranhos ruídos eram ouvidos, noite após noite. Às vezes escutavam-se 

pancadas na parede, noutras vezes o som assemelhava-se ao do arrastar de cadeiras e mesas. 

A causa era um mistério. Mas na noite de 1o de abril daquele ano algo teria acontecido. 

Todos haviam sido acordados pelo barulho e a filha mais nova, conforme narrou  a mãe 

mais tarde, resolveu imitar os sons, estalando os próprios dedos. A cada estalo que ela fazia, 

ouvia-se uma resposta igual. A irmã mais velha então perguntou, em tom de brincadeira e 

batendo palmas: “Faça como eu. Conte um, dois, três, quatro”. Quatro batidas teria sido 

ouvidas. A mãe, Catherine, então interviu: “Conte até dez”, e dez pancadas teriam ecoado. 

“É um ser humano?”, questionou ela, mas não obteve resposta. “É um espírito?”, insistiu. 

Duas batidas se seguiram, segundo ela.  

Catherine Fox, conta-se, teria continuado interrogando o misterioso visitante. Com 

um método  improvisado, no qual um certo número de pancadas indicava uma determinada 

resposta, ela disse que a família descobriu que tratava-se do espírito de um homem, que 

havia morrido dois anos antes, deixando três filhos e duas filhas. Ele revelou, de acordo com 

Catherine, que tinha sido assassinado e indicou o lugar onde seu corpo fora enterrado. Na 

mesma noite, os Fox chamaram vizinhas e vizinhos para testemunhar o que estava 

																																																																		
33 O termo “moderno” foi utilizado no século XIX inicialmente por espiritualistas a fim de  diferenciar 

os fenômenos de comunicação com os mortos registrados a partir de 1848, nos Estados Unidos, de 
manifestações semelhantes que, segundo eles, ocorriam desde tempos remotos, entre diferentes povos 
e culturas. A expressão aparece nos primeiros livros sobre o tema, tanto aqueles escritos em defesa do 
espiritualismo, como A Defence of Modern Spiritualism (1874), de Alfred Wallace, quanto os que 
afirmavam que o contato com os mortos não passava de truque de charlatães, como Mediums 
Unmasked: an exposé of modern spiritualism by an ex-medium (1892), de Julia Garret. Em 1926, o 
escritor inglês Arthur Conan Doyle publicou The History of Spiritualism (em português, A História 
do Espiritualismo), cujo título curiosamente foi traduzido no Brasil como A História do Espiritismo. 
Nesta obra, Doyle afirmou: “a única diferença entre esses episódios e o moderno movimento é que os 
primeiros podem ser apresentados como casos esporádicos de errantes perdidos de alguma outra 
esfera, enquanto os últimos apresentam sinais de uma invasão organizada e com um propósito” (1926, 
p. 1, tradução livre minha). 
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acontecendo. A notícia se espalhou na manhã seguinte e uma multidão passou a se reunir na 

casa da pacata vila de Hydesville a fim de tentar se comunicar com o suposto espírito.  

Diversos jornais repercutiram essa história e deram ao fenômeno narrado o sugestivo 

nome de “batidas espirituais” ou spiritual rappings. Comissões foram formadas para 

investigar a origem dos sons e constatar se era ou não um caso de embuste. Nada foi 

comprovado, exceto, escreveu-se, por um detalhe: as manifestações ocorriam apenas na 

presença das filhas mais novas do casal, Margaretta e Cathy. Elas eram, dizia-se,  uma 

espécie de meio de comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Por conta disso, as 

irmãs Fox foram chamadas de mediums (palavra em inglês para “meios”, que foi traduzida 

para “médiuns” em português). Em pouco tempo, noutras casas, noutras cidades, 

manifestações semelhantes teriam começado a ocorrer e novos médiuns entraram em cena. 

 
Figura 27: Detalhe da capa da edição número 1 do Spiritual Telegraph (8 de maio de 1852) 

 

 
Figura 28: Também dedicado ao espiritualismo, o jornal The Medium and Daybreak circulou em 

Londres de 1870  a 1886. 
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O que parecia um interesse isolado e passageiro estava longe de desaparecer. Grupos 

começaram a se organizar em torno dos médiuns, conferências foram realizadas e a 

imprensa não parava de repercutir o assunto  (ELLWOOD e ALLES, 2007, p. 429).  

“Raramente se passa um dia em que não chegue até nós um novo e impressionante exemplo 

da presença e do poder espiritual entre os homens”, afirmava em 1854 o Spiritual 

Telegraph, um dos primeiros jornais a se dedicar exclusivamente à cobertura da 

comunicação com os mortos. Publicado em Nova York de 1852 a 1860, ele divulgava 

mensagens enviadas por espíritos através de médiuns, notícias sobre conferências, fatos 

extraordinários, dicas de livros e artigos sobre o assunto. Conforme escreveu seu  editor 

Charles Partridge, o intuito do periódico era “respeitosamente apresentar todas os estágios 

do pensamento apresentados por espíritos e mortais a respeito do fenômeno espiritual”.  

Não foi por acaso que este jornal recebeu o nome de Telégrafo Espiritual – era assim 

que a imprensa norte-americana se referia aos primeiros médiuns. Havia, e é curioso notar, 

uma interessante semelhança entre o modo como esse indivíduos “operavam” e os inventos 

que, na mesma época, vinham revolucionando a comunicação à longa distância. Vejamos: o 

telégrafo, ao receber uma corrente elétrica, executava batidas rápidas e sequenciais que 

eram então decodificadas em letras que, por sua vez, revelavam mensagens enviadas de 

diferentes locais; já os médiuns, em contato com os espíritos, desencadeavam – ou 

permitiam que esses desencadeassem -  pancadas nas paredes e móveis, as quais eram 

traduzidas em letras e números, trazendo informações do Além. 

 Os grupos e associações, jornais e conferências que compartilhavam o interesse pela 

comunicação com os mortos – por meio das batidas espirituais e depois com o uso de outros 

métodos – ganharam contornos de um movimento religioso que ficou conhecido, ainda no 

século XIX, como espiritualismo ou moderno espiritualismo. Seus adeptos não contavam 

com uma autoridade central ou corpo hierárquico, nem dispunham de um conjunto coeso de 

rituais e práticas, mas esta era uma nova proposta religiosa na medida em que: explicava o 

que parecia inexplicável, afirmava a ação de seres e forças sobrenaturais sobre a vida e a 

história humanas e oferecia respostas a questões como “qual o sentido da vida”,  “de onde 

viemos?” e “para onde vamos?”. 34  

O espiritualismo, de modo geral, centrava-se nas figuras dos médiuns (os “modernos 

meios” de comunicação com o Além, conforme dizia a imprensa), na crença em espíritos e 

																																																																		
34 Entendo religião segundo a perspectiva de Clifford Geertz (1978), como um sistema de símbolos que 

funciona como modelo para e modelo da realidade, gerando motivações e disposições nos indivíduos.  
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na imortalidade da alma. Os espiritualistas viam o contato entre vivos e mortos como sinal 

do advento de uma nova era para a humanidade. Essa questão era mencionada desde os 

primeiros anos do movimento, ainda na década de 1850. Ao ler sobre uma palestra realizada 

em Newark, a qual foi transcrita pelo Spiritual Telegraph, encontrei referências a essa 

crença, como revela o trecho abaixo:  

O mundo agora alcançou a era na qual a luz Espiritual pode ser revelada à 
visão interior dos mortais, e apreciada em certo grau. E esse processo de 
revelação, que há tanto tempo vem sendo considerado pela sabedoria das 
esferas celestiais, agora que começou, seguirá aumentando (1854, p. 59, 
trad. livre minha). 35 

Vários métodos utilizados pelos médiuns na tentativa de se comunicarem com 

espíritos. O mais simples, utilizado inicialmente pelas irmãs Fox, consistia em fazer 

perguntas e aguardar as respostas: uma pancada na mesa ou madeira significava "sim", duas 

"não"; um número específico de batidas poderia informar o ano em que alguém nasceu, a 

data em que morreu, quantos anos viveu, e assim por diante36. Para acelerar a troca de 

mensagens, foram criados e comercializados instrumentos como a planchette, prancheta de 

madeira sustentada sobre rodinhas e uma caneta que, dizia-se, era movia sob a interferência 

dos espíritos, e a tábua ouija, dotada de um ponteiro que, ao mover-se, apontava para as 

diferentes letras do alfabeto.  

Em 17 de janeiro 1852, o jornal Weekly National Intelligencer, que encontrei no 

acervo virtual da Biblioteca do Congresso, mencionava outros meios pelos quais médiuns e 

espíritos conseguiriam entrar em contato – alguns populares ainda hoje, como o da escrita 

mediúnica: 

Cada médium tem um método peculiar. Um é colocado pelos espíritos de 
pé e a falar. Outro é levado a segurar uma caneta e sua mão escreve 
movida pelos espíritos [...]. Outro tem seu corpo possuído pelo espírito de 
um amigo de algum dos presentes, que é reconhecido pela imitação que 
faz das agonias do moribundo, da contorções e expressões de quando seu 

																																																																		
35 Encontrei este texto em uma compilação organizada por Samuel Byron Brittan e publicada, na forma 

de livro, em 1854, contendo diversos artigos deste jornal. A obra, intitulada The Spiritual Telegraph, 
divide-se em quarto volumes que somam aproximadamente 2 mil páginas.  Está disponível na 
biblioteca Internet Archive, que contém grande número de textos raros, no endereço 
archive.org/details/spiritualtelegra03brit 

36 Detalhes sobre os contatos das irmãs Fox com espíritos são narrados em vários artigos e livros 
publicados ainda no século XIX. Em 1890, o jornal The Salt Lake Herald, p. 13, traz uma reportagem 
sobre o início do movimento espiritualista e defende a ideia de que tudo não passou de fraude. O 
título é: “How it Originated. Hydesville, the Birthplace of Modern Spiritualism” (Como se originou. 
Hydesville, o local de nascimento do Espiritualismo Moderno). 
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corpo morreu [...] Se os espíritos querem informar que uma certa 
afirmação é verdadeira, eles levantam a mão do médium e a batem três 
vezes na mesa. Se é falsa, batem apenas uma vez; mas se for muito falsa, o 
modo como movem a mão na é horrível (trad. livre minha) (Weekly 
National Intelligencer, 17 de janeiro 1852). 

 

     
Figura 29: Anúncios de planchettes publicados na década de 1860, Estados Unidos (Library of 

Congress) 

Dos Estados Unidos, o espiritualismo espalhou-se pela Inglaterra, Canadá, Nova 

Zelândia, Austrália e Europa. Em diferentes países, as sessões espiritualistas atraíam figuras 

proeminentes da sociedade – intelectuais, escritores, artistas, aristocratas e cientistas – e  

muitos médiuns galgaram o status de celebridades. Conta-se que o presidente norte-

americano Abraham Lincoln teria acompanhado sua mulher Mary em algumas sessões 

espíritas durante década de 1860 e, em abril de 1863, chegou a organizar sua própria séance 

na Casa Branca, da qual tomaram parte secretários de Estado e um repórter do Boston 

Gazette, que depois publicou a história. 

 



 

 

126 

 
Figura 30: Em 1 de novembro de 1851, o jornal americano Fremon Weekly Freeman avisava que as irmãs Fox 

em breve visitariam a cidade de Tiffin 

 

 
Figura 31: Lombroso relatou suas investigações sobre médiuns como Eusápia Palladino neste livro 

publicado em inglês em 1892 
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Na América, as mais famosas médiuns foram as irmãs Fox, que desde meninas 

passaram a percorrer diversas cidades, apresentando-se em espaços públicos e privados.  Na 

Inglaterra de 1870, Florence Cook, sem dúvida, foi uma das mais badaladas. A jovem ficou 

conhecida pela suposta habilidade de fazer materializar-se o espírito de outra mulher, Katie 

King, e atraiu o interesse de um respeitado cientista da época, Sir Crookes, que resolveu 

investigar seus feitos. Na Itália de 1880, Eusápia Paladino alcançou fama mundial ao 

produzir, segundo se escreveu, fenômenos como levitação, movimentação de objetos e 

materializações. Ela percorreu a Europa e os Estados Unidos exibindo suas habilidades e 

despertou  a atenção de figuras respeitadas no meio científico, como o psiquiatra Cesare 

Lombroso, que em 1892 assistiu a inúmeras sessões protagonizadas por ela (LOMBROSO, 

1909). 37  

O burburinho em torno dos médiuns era disseminado boca-a-boca e principalmente 

pela imprensa. Enquanto os classificados dos jornais anunciavam as sessões e espetáculos, 

as páginas internas traziam artigos sobre essas personagens, muitas vezes alimentando o 

debate em torno da veracidade ou não de seus poderes. As apresentação de médiuns e os 

espetáculos de espiritismo também eram formas de entretenimento nas cidades do século 

XIX e muitos lotavam os teatros da época, tal como décadas antes havia ocorrido com os 

magnetizadores e as sonâmbulas (ver capítulo 2).  

Com o tempo – com exceção da França e depois Brasil, onde seguiu outros 

caminhos -  o espiritualismo parece ter esmorecido, tomando um fôlego extra no início do 

século XX. Foi nessa época que o escritor inglês Arthur Conan Doyle, criador do famoso 

personagem Sherlock Holmes, lançou The History of Spiritualism (A História do 

Espiritualismo, 1926), livro no qual apresentou a trajetória deste movimento, seus principais 

personagens e crenças. Doyle enfatizava que a gênese dos espiritualismo era muito anterior 

a 1848:  

Os espiritualistas38 tomaram oficialmente a data de 31 de março de 1848 
como o começo das coisas psíquicas, porque o movimento foi iniciado 

																																																																		
37 Lombroso chegou a escrever um livro no qual descreve suas investigações sobre o fenômenos 

espíritas e os experimentos que realizou com Eusápia Paladino. A obra foi publicada em inglês em 
1909 com o título de After Death: What? Spiritistic Phenomena and Their Interpretation (Depois da 
Morte: O quê? – O Fenômeno Espírita e sua Interpretação). 

38 Na versão original, em inglês, com mencionei em nota no capítulo 1, o autor não utiliza os termos 
espírita ou espiritismo, e sim espiritualista e espiritualismo. Porém, a  tradução para o português fez 
essa substituição. Assim, o título da obra The History of Spiritualism foi traduzido  para o nosso 
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naquela data. Entretanto não há época na história do mundo em que não se 
encontrem traços de interferências preternaturais e o seu tardio 
reconhecimento pela humanidade. A única diferença entre esses episódios 
e o moderno movimento é que aqueles podem ser apresentados como 
casos esporádicos de extraviados de uma esfera qualquer, enquanto os 
últimos têm as características de uma invasão organizada (DOYLE, 1926, 
capítulo 1). 

 A ideia de que a comunicação com os mortos sempre ocorreu na história da 

humanidade e ganhou um novo ímpeto na atualidade já aparecia no Spiritual Telegraph na 

década de 1850. “Toda a história, sagrada ou profana, está cheia de evidências da 

comunicação espiritual”, dizia o periódico. “O Velho Testamento, o Novo Testamento, a 

história do início da Igreja cristã, as tradições da Igreja Católica, e a história do 

protestantismo estão repletas de exemplos”, continuava. O século XIX era visto tanto por 

espiritualistas da época quanto por Doyle como um marco neste movimento por ser uma 

época de mais avanços tecnológicos e de maiores liberdades individuais. “Apenas nesta era 

do mundo, e neste país, o homem possui liberdade mental suficiente para investigá-la”, 

explicava o Spiritual Telegraph. 

Ao deslocar a origem de suas narrativas para um tempo distante e apoiar suas 

crenças em fontes consagradas e originárias de outros contextos, o espiritualismo 

estabelece, para seu corpo de crenças, uma continuidade entre passado e presente, mesmo 

que essa continuidade não exista. Noutras palavras, “inventa-se uma tradição”, segundo o 

conceito criado por Hobsbawm e Ranger (1984). Por “invenção das tradições”, esses autores 

referem-se à construção de narrativas históricas que buscam elementos, símbolos e rituais 

do passado a fim de afirmar instituições, justificar autoridades, manter a coesão de grupos e 

inculcar crenças e valores no presente. Não se trata apenas de coletar referências antigas, 

mas de estabelecer uma linha ininterrupta entre o agora e o que vem antes, daí que, quando 

observamos exemplos de “tradições inventadas", escreve Hobsbawm (1984, p. 19), notamos 

que elas tendem a ser “bastante gerais e vagas quanto à natureza dos valores, direitos e 

obrigações que procuravam inculcar nos participantes de um grupo”. 

Olav Hammer e James Lewis (2007) ampliaram a ideia de Hobsbawm e Ranger para 

aplicá-la ao campo das religiões. No que chamam de “invenção de tradições sagradas”, os 

grupos religiosos tendem a recorrer a duas estratégias principais a fim de buscar 

legitimidade para suas crenças e práticas: alguns atribuem a origem dessas a fontes 

																																																																		
idioma como História do Espiritismo. Utilizo, nesta tese, o termos espiritualismo e espiritualista, a 
fim de preservar o sentido original empregado pelo autor. 
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transcendentais; outros situam-nas em um passado remoto, associando-as a personagens ou 

locais consagrados por outras fontes. No primeiro caso, os autores citam os exemplos do 

Corão, apresentado pelo profeta Mohammed como a cópia de um texto celestial, e dos 

Vedas, cuja autoria é atribuída a sábios que surgiriam no início de cada ciclo existencial. A 

segunda estratégia, mais frequente, pode ser encontrada em novos movimentos religiosos 

como a cientologia passando pelos seguidores de Carlos Catañeda e até no budismo. Nesse 

último, a linha Mahayana inventa sua tradição sagrada, de acordo com os autores, atribuindo 

palavras ao Buda histórico. Podemos acrescentar a essa lista também o espiritualismo, que 

busca em eventos e passagens bíblicas a validação para suas crenças, como a de que os 

espíritos, desde tempos antigos, estariam em contato com o mundo dos vivos. 

Cerca de dois anos após as irmãs Fox terem dado o pontapé inicial da moderna 

comunicação com os mortos, o professor Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869) 

começava a se interessar pelo assunto. Munido de perguntas e respostas, ele passou a 

entrevistar médiuns (DOYLE, 1981) e mulheres em estado de “sonambulismo magnético” a 

fim de descobrir o que os espíritos desejariam revelar. As respostas que obteve foram então 

analisadas, classificadas e reunidas em Le Livre des Esprits, O Livro dos Espíritos, que ele 

publicou em 1857 sob o pseudônimo de Allan Kardec e no qual apresentou sua doutrina39. 

O espiritismo, tal como o espiritualismo, também situa o inicio de sua história em 

um passado distante. “Tão antigo é ele quanto a criação”, lê-se no Livro dos Espíritos (1994, 

p. 593). “Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião 

Católica” (Idem), diz o texto. À “moderna ciência espírita” então caberia a tarefa de reunir o 

que estava disperso, explicar o que antes era tratado como superstição e de forma alegórica 

e explicar o dogma da pluralidade das existências corporais de um ponto de vista “mais 

racional, mais acorde com as leis progressivas da Natureza”.   

Embora fortemente influenciado pelo espiritualismo, Kardec tentou diferenciar sua 

doutrina desse – e fez isso começando pelas palavras. “Para se designar coisas novas é 

preciso termos novos”, escreveu. O espiritismo40, segundo ele, tinha por princípio as 

																																																																		
39 Na visão dos adeptos, a doutrina espírita não foi proposta por Kardec, e sim pelos espíritos. 
40 Nas comunicações de Kardec com os espíritos, segundo ele narra, as populares batidas espirituais não 

foram utilizadas por “serem muito lentas e bastante incompletas” (Revista Espírita, janeiro de 1858). 
Como ele não era médium, disse que recorreu a colaboradores, “vários médiuns psicógrafos”, entre os 
quais destacam-se as irmãs Caroline e Julie Boudin, a quem Kardec se refere como  “senhoritas B**”. 
A participação delas na elaboração de Le Livre des Esprits,  diz ele, foi imensa: “este livro foi escrito 
quase por inteiro por seu intermédio e na presença de numeroso auditório que assistia às sessões e 
nelas tomava parte com o mais vivo interesse”. A revisão da obra coube a outra mulher, a sonâmbula 
e psicógrafa Ruth-Céline Japhet, que mais tarde afastou-se do grupo de Kardec (Idem). 
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“relações do mundo material com os Espíritos ou seres do mundo invisível”.  Seus adeptos 

eram os espíritas, “ou, se quiserem, os espiritistas” (1994, p. 15). Para Kardec, 

espiritualistas eram aqueles que acreditavam existir “alguma coisa mais do que a matéria” 

(Idem), mas isso não incluía obrigatoriamente a crença em espíritos e na comunicação com 

eles.  

Da França, o espiritismo rumou para o Brasil. Em cidades como Salvador, Recife e 

Rio de Janeiro, onde a presença dos portos facilitava a circulação de ideias vindas do 

exterior, os livros de Allan Kardec passavam de mão em mão e eram discutidos nas 

conversas em clubes e cafés. Suas obras, no original em francês, começaram a ser lidas 

especialmente por uma classe intelectual, sedenta por novidades e formada por médicos, 

advogados e jornalistas, entre outros, na maioria profissionais liberais. Alguns formaram 

grupos de discussão41 e começaram a realizar seus próprios experimentos. Assim, de modo 

improvisado e na discrição do espaço doméstico, organizaram-se as primeiras sessões 

espíritas no Brasil. Daí em diante, a história é bem conhecida: novos grupos surgiram, 

periódicos foram fundados, práticas e crenças sistematizada e, após uma longa luta por 

legitimação, este afirmou-se como religião.  

Não quero aqui refazer esta trajetória, da qual já se falou bastante. Meu foco neste 

capítulo continua sendo o século XIX, quando magnetizadores/as, sonâmbulas, 

espiritualistas e curiosos começam a ter contato com as ideias de Kardec. A possibilidade de 

comunicação com os mortos levou muitos desses indivíduos a se lançaram em novos 

experimentos envolvendo as mesas girantes, as batidas espirituais e a escrita mediúnica. 

Ocorreram  cruzamentos, releituras, sincretismos e até mesmo uma certa confusão entre 

essas práticas. É justamente esse aspecto heterogêneo que irá caracterizar o espiritismo 

daquela época e influenciará seus praticantes – e, entre esses, haverá mulheres. Elas irão se 

relacionar com a doutrina de Kardec de diversas maneiras, tanto atuando individualmente, 

em consultórios de magnetismo que passavam então a oferecer a clientes a chance de 

contatar os mortos,  quanto participando das sessões dos primeiros grupos, como médiuns 

ou sonâmbulas, ou exercendo ambos os papeis. Essas personagens, as quais classifico de 

acordo com suas atividades, influenciaram o espiritismo brasileiro, como veremos mais 

adiante.  

																																																																		
41 A redação do jornal Courrier du Brésil, no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros pontos de encontro 

para discussão do espiritismo, na segunda metade do século XIX, segundo Damazio (1994). 
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 3.1  Primeiramente,  as lacunas 

Em  Kardecismo e Umbanda: uma interpretação sociológica (1961), um dos estudos 

clássicos sobre o espiritismo no Brasil, Cândido Procópio Ferreira teceu uma análise do que 

chamou de “surto extraordinário” que essas duas expressões religiosas, especialmente a 

primeira, vivenciavam em nosso país. Para entender a popularidade que ambas vinham 

adquirindo naquele tempo, Camargo foi em busca de suas funções, ou seja, do papel que o 

kardecismo e a umbanda desempenhavam para aqueles que a eles recorriam. Ao considerá-

los um fenômeno urbano, característico do processo de racionalização e secularização 

sentido por nossa sociedade, ele percebeu, justamente ali, a principal função destas 

religiões: ajudar os indivíduos em sua adaptação à vida urbana. Os meios para isso, segundo 

Camargo, incluíam a oferta de cura de doenças e consolo espiritual,  orientação 

(“substituindo a tradição e sua autoridade”), novos valores (“urbanos e profanos”), entre 

outros. 

Ainda a fim de esmiuçar as funções destas que chamou de “religiões mediúnicas”, 

Camargo propôs o conceito de “continuum mediúnico” ou “continuum  religioso”, o qual 

abarcaria desde as formas “mais africanistas da Umbanda até o Kardecismo mais ortodoxo”. 

Na base deste continuum, estariam doutrinas como a “teoria da mediunidade, a 

reencarnação, a evolução, o Karma, etc” (CAMARGO, 1961, p. 83). Se	 o	 fenômeno	

mediúnico	 é	 a	 característica	 em	 comum	 às	 expressões	 do	 continuum,	 a	 forma	 como	

cada	religião	lida	com	essa	questão,	segundo	ele,	irá	variar,	assim	como	suas	doutrinas	

e	rituais.	Esse	aspecto	foi	explicado	por	Camargo	em	Católicos,	Protestantes	e	Espíritas:		

Assim, no pólo Kardecista, predomina corrente favorável a “mediunidade 
consciente”, entende que o “aparelho” tem consciência do ocorrido durante 
o transe, exercendo, simultaneamente, controle sobre a manifestação do 
espírito. Por outro lado, a “mediunidade inconsciente”, na qual o médium 
atuaria sob total domínio do espírito, apresenta-se como forma peculiar ao 
extreme umbandista. (CAMARGO, 1973, p. 167) 

A partir de sua ideia de continuum, Camargo observa não só as funções das duas 

religiões, mas também suas diferenças no que diz respeito, por exemplo, às classes sociais e 

ao nível educacional e econômico de seus adeptos. A umbanda estaria, via de regra,  

segundo ele, associada “aos estratos sociais de nível econômico mais baixo” enquanto o 

kardecismo se relacionaria a estratos sociais superiores, sendo reconhecido por sua � 

“superioridade espiritual e social”, inclusive visto como caminho para os adeptos 

ascenderem socialmente (CAMARGO,	1973,	p. 172).   
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Tal como Camargo, outro precursor dos estudos sobre espiritismo no Brasil, Roger 

Bastide (1967), também se interessou em descobrir os porquês do crescimento desta 

religião. O aumento de 78% de seus adeptos entre as décadas de 1940 e 1950 (contra 24% 

do crescimento de católicos e 62% de protestantes) eram, segundo ele,  motivos suficientes 

para uma investigação. Bastide também considerou o espiritismo um movimento 

“essencialmente urbano”, daí, segundo observou, a maior presença desse, em sua época, nas 

regiões Sul e Sudeste em relação ao Norte e Nordeste.  

“A sociologia do espiritismo é portanto essencialmente um capítulo da sociologia 

urbana”, escreveu, e foi justamente para os diferentes estratos sociais das cidades que ele 

olhou a fim de elucidar sua suspeita: se cada classe adotava ou não um tipo particular de 

espiritismo. Bastide percebeu que a classe alta, formada por intelectuais, advogados, 

professores e especialmente médicos e, em geral, mais aberta a novidades estrangeiras e 

antenada com as “últimas modas”, foi a primeira a interessar-se pelo espiritismo, porém, 

“em sua forma primitiva de ‘mesas girantes’ ou ‘falantes’” e na medida em que se 

aproximava da ciência. Já o espiritismo da classe média, para Bastide, era um espiritismo 

“religioso”, ou seja, organizado como uma Igreja e baseado nos dogmas kardecistas. Essa 

característica foi percebida por ele no agrupamento dos centros espíritas – “pequenas 

comunidades de fiéis – em torno da federações e nas tentativas de se manter a “unidade 

dogmática” e de impedir o surgimento de heresias. O controle, segundo ele, não era 

exercido por uma alta hierarquia, como no caso da Igreja católica, mas viria de dentro, por 

meio da educação, da leitura, dos cursos e treinamentos. 

A classe baixa, por fim, foi apresentada por Bastide como praticante “do espiritismo 

de Umbanda”. Trata-se, segundo ele, de uma religião que concede grande espaço a rituais, 

como os da iniciação, sacrifícios, canto e dança. Para este autor, a Umbanda apresentava-se 

como uma religião não organizada, porém pragmática. Este pragmatismo, no entanto, 

explicava, era diferente daquele do kardecismo, baseado na caridade e em instituições para 

auxílio aos pobres. Em vez desses espaços, como hospitais, escolas e asilos, as massas eram, 

segundo Bastide, no espiritismo de Umbanda, atendidas no interior das tendas ou terreiros. 

Ali, eram realizados os pedidos como “curar doenças” ou “consertar um casamento infeliz” 

ou encontrar um apartamento. E também ali, segundo concluiu, o espiritismo abria-se como 

magia. 

Camargo e Bastide não mencionam, ao estudar o crescimento do espiritismo e suas 

origens, o papel e a experiência das mulheres. As presenças delas estão dissolvidas nas 
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estatísticas, nos estratos sociais, no olhar sobre os moradores das cidades, os quais são 

analisados sem distinção de gênero. É verdade que os estudos feministas e sobre mulheres 

(como veremos no capítulo 5) só iriam emergir mais tarde nas Ciências Sociais brasileiras, 

influenciados pelas pesquisas que então repercutiam nos Estados Unidos e Europa e pelo 

movimento feminista, que dava seus primeiros passos aqui por volta de 1970. Logo, essa 

ausência das mulheres nas produções iniciais sobre espiritismo não é sintomática apenas de 

um ou outro autor, mas de um campo que ainda não havia sido – e, me parece, apenas agora 

e aos poucos começa a ser -  chacoalhado pelas novas perspectivas de estudos propostas, por 

exemplo, pela história das mulheres e as teorias de gênero.  

Apenas tímida e escassamente, as mulheres vão aparecer nos trabalhos sobre 

espiritismo. Na década de 1980, Maria Laura Viveiros de Castro, em O que é espiritismo, ao 

apresentar uma análise antropológica sobre esta religião, destacou a influência do lar e da 

atuação feminina na sua difusão. Disse ela: 

Historicamente, os lares foram os seus focos de difusão e, ainda hoje, 
embora exista orientação da Federação no sentido de que se evitem 
determinadas reuniões nos lares (basicamente as de caráter mediúnico), 
eles permanecem ativos. Os organizadores de atividades nos lares estão 
sempre vinculados a um centro e uma das formas de nascimento de um 
novo centro é a ampliação das atividades de um lar (CASTRO, 1985, p. 7). 

Castro nota que o vínculo entre o lar e os centros espíritas “é um dos responsáveis 

pela vitalidade da presença feminina nessa religião”. Essa vitalidade ela havia também 

percebido em sua tese e livro O Mundo Invisível, na qual analisa o espiritismo como sistema 

simbólico, destacando sua cosmologia e sistema ritual. Seu estudo tem como foco O Lar de 

Tereza, fundado nos anos 1960, no Rio de Janeiro, e que nasce justamente na casa de sua 

fundadora, passando a ser comandado principalmente por mulheres. A respeito de suas 

integrantes, Castro escreveu: 

Os organizadores do Lar de Tereza são em sua grande maioria mulheres, 
em geral aposentadas ou donas-de-casa que em alguns casos preferiram 
largar o trabalho fora para dedicar-se ao centro. Algumas encontram-se 
diariamente no centro, outras revezam-se durante a semana de acordo com 
a tarefa que desempenham. […] Nos horários em que não há sessões (hora 
de almoço, intervalo entre sessões, sábado à tarde e domingo) encontram-
se lá sobretudo as organizadoras, trabalhando na programação de alguma 
tarefa, discutindo algum assunto pendente, arrumando a secretaria ou 
simplesmente conversando e contando casos (CASTRO, 2008, p. 44). 
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Organizado principalmente por mulheres de meia-idade, o Lar de Tereza, estudado 

por Maria Laura Viveiros de Castro, era frequentado, segundo ela, principalmente por 

“pessoas de camadas medias, brancas e moradoras da zona sul do Rio de Janeiro”. Embora 

seu interesse não seja o de investigar o porque de o espiritismo ter se tornado popular entre 

estratos médios da sociedade, essa associação não passa despercebida por ela, assim como 

não passou por outros autores, como vimos acima.  

Castro, assim como Bastide e Camargo, entre outros pioneiros neste campo, 

diferenciam-se dos estudos anteriores sobre espiritismo, de fins do século XIX e início do 

XX, por sua preocupação puramente sociológica. Não há nenhum interesse em atestar a 

veracidade ou não deste sistema de crenças, comprovar ou deslegitimar o que afirmam seus 

adeptos nem tampouco apresentá-los como doentes, loucos ou charlatães. Sobre esse 

aspecto, tratarei no tópico a seguir. Por enquanto, continuemos com outra lacuna: as 

escassas referências às influências do magnetismo e seus praticantes, entre eles mulheres, na 

origem do espiritismo brasileiro. 

Quando se lê a história do espiritismo no Brasil, nos textos acadêmicos, pouca 

informação também se encontra sobre o encontro das ideias de Kardec com o magnetismo e 

os experimentos com as mesas girantes que ocorriam em nossas cidades no século XIX. A 

impressão que se tem é que tratou-se de um encontro superficial, rápido ou que esse nem 

sequer teria ocorrido.42 Camargo (1961, 1973) chega a mencionar essas práticas, mas não 

lhes dá muito crédito. Para esse autor, elas já eram coisa do passado na época em que a 

codificação espírita chegava por aqui, conforme podemos ver na afirmação a seguir: 

No Brasil, as primeiras indagações sobre fenômenos mediúnicos datam de 
meados do século XIX em clima de curiosidade e interesse em torno das 
“mesas falantes”, corpos e outros objetos que se movimentavam. Não 
passou, entretanto, de novidade pouco duradoura, aceita por indivíduos dos 
estratos sociais médios e altos, logo por eles abandonada (CAMARGO, 
1973, p. 159-160). 

																																																																		
42 Aubrée e Laplantine (2009) representam uma exceção. Esses autores atentaram para a popularidade, 

nos meios burgueses e intelectuais, do mesmerismo na década de 1860 e chamaram a atenção, ainda 
que brevemente, para a influência dessas ideias. 
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Maria Laura Viveiros de Castro (1985), em seu livro introdutório ao espiritismo, não 

menciona magnetismo, sonambulismo ou experimentos como os das mesas girantes. Sua 

apresentação sobre as origens desta religião no país resume-se ao seguinte: 

O Espiritismo penetrou no Brasil na segunda metade do século XIX, 
oriundo da França onde Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Leon 
Dénizard Rivail, acabava de elaborar, a partir de um diálogo com Espíritos 
superiores, a codificação, um conjunto de cinco obras que estabelecem as 
bases da doutrina espírita (CASTRO, 1985, p. 3). 

Reginaldo Prandi (2012), noutra obra que apresenta o espiritismo ao público em 

geral, Os Mortos e os Vivos – uma introdução ao espiritismo – e conta que este entrou no 

Brasil pela Bahia e lembra o ano de 1865 como o da primeira sessão espírita no país “em 

moldes kardecistas”. Mais recentemente, Célia da Graça Arribas (2014), em sua tese em que 

investiga a gênese do espiritismo brasileiro, reconheceu a “dívida que o espiritismo teve 

para com a teoria do magnetismo”, informando que algumas notícias chegavam ao Brasil 

sobre esses fenômenos, que ocorriam “principalmente nos Estados Unidos e Europa". Esta 

autora, a exemplo de outros, também não foi mais a fundo nesta questão.  

De modo geral, os pesquisadores têm voltado suas análises para as influências que o 

espiritismo recebeu das religiões afro-brasileiras, dos rituais indígenas e do catolicismo 

popular (STOLL, 2014; PRANDI, 2012; AUBRÉE e LAPLANTINE, 2009). 

Magnetizadoras/res e sonâmbulas/os, quando mencionados, são percebidos como elementos 

da cultura popular, colocados ao lado das feiticeiras/ros e curandeiras/ros, ou como 

representantes de um espiritismo popular que se opunha ao espiritismo de origem europeia 

(DAMAZIO, 1994).  

Meu argumento é que o espiritismo no Brasil foi fortemente influenciado pelas 

práticas de homens e mulheres que atuaram como magnetizadores/as e sonâmbulas a partir 

de 1830, oferecendo seus serviços nos gabinetes médico-magnéticos localizados em nossas 

principais cidades ou realizando atendimentos durante as viagens que empreendiam pelo 

país. Com seus passes magnéticos, águas magnetizadas e “remédios magnéticos”, e ao 

propor a ideia de que alguns indivíduos, dotados de dons especiais, poderiam entrar em 

contato com uma força invisível chamada fluido universal, esses personagens ajudaram a 

abrir caminho para que as ideias de Kardec fossem aceitas por aqui.  É óbvio que o sucesso 

do espiritismo em nosso país não se deve apenas a este fatores, mas não é pouco relevante o 

fato de que alguns dos principais elementos presentes ainda hoje nas práticas espíritas são 
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reconfigurações e reinterpretações realizadas, ainda no século XIX, a partir daquilo que foi 

popularizado por magnetizadores/as e sonâmbulas. 

Tende-se, nos estudos sobre a gênese do espiritismo no Brasil, a mencionar que a 

doutrina de Kardec sofreu influência das ideias de Mesmer e do magnetismo animal, como 

se isso tivesse ocorrido noutro contexto, o da França, e noutro tempo. Daí a menção de 

Arribas às notícias que chegavam “principalmente da Europa e dos Estados Unidos” ou 

então a afirmação de Camargo de que essas práticas haviam passado, tal como uma efêmera 

moda, quando os livros espíritas aqui chegaram, apenas para citar dois exemplos. E daí 

minha insistência para que olhemos novamente para o século XIX, para o momento em que 

os livros e propostas de Kardec passaram a circular por aqui. Nos vestígios em jornais e 

revistas, veremos que o mix de ciência, filosofia e religião que o pedagogo francês então 

apresentava ao mundo não encontrou-se apenas com o catolicismo e as religiões indígenas e 

de matriz africana ao atracar no Brasil, mas com um caldeirão mágico-científico-religioso 

dentro do qual havia magnetizadores/as e sonâmbulas. Esses homens e mulheres, àquela 

época já haviam tratado de divulgar e popularizar práticas que, mais tarde, seriam 

absorvidas e incorporadas pelo espiritismo – seus passes magnéticos transformaram-se em 

passes mediúnicos,  suas águas magnetizadas viraram águas fluidificadas e as receitas que 

prescreviam por intermédio das sonâmbulas que tinham contato com o fluido universal, no 

espiritismo, passaram a vir pelas mãos das médiuns-receitistas, que então contatava 

espíritos. Por outro lado, os magnetizadores, as magnetizadoras e as sonâmbulas também 

estiveram entre aqueles primeiros a se interessar pela doutrina de Kardec, realizando, 

também desta maneira, um  intercâmbio com os primeiros espíritas e curiosos sobre as 

possibilidades de comunicação com os mortos e influenciando o que viria depois. 

Na leitura dos jornais da época, encontrei vários exemplos que ilustram estes pontos 

que estou levantando. Vejamos o caso do intercâmbio entre os praticantes do magnetismo e 

do sonambulismo e o espiritismo logo que este último passou a despertar interesse no 

Brasil, em fins dos anos 1850. Àquela época, conforme pude perceber, nossos 

magnetizadores diziam querer saber mais sobre a comunicação com os mortos enquanto 

alguns dos primeiros espíritas brasileiros mencionavam, com certa frequência, as influências 

do sonambulismo e do fluido magnético em seus experimentos. Também encontrei relatos 

de sessões que misturavam ambas as práticas e inúmeras referências a indivíduos – muitos 

dos quais mulheres - que se identificavam tanto como adeptos de uma quanto de outra.  
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Uma correspondência do magnetizador Giambatista Monteggia que localizei na 

edição de 20 de novembro de 1860 do Diário do Rio de Janeiro dá o tom dessas trocas e 

influências. Ele dizia que a “Rainha das Ciências” havia sido “forçada a esconder-se pelo 

desprezo, pelo sarcasmo e pelas ignóbeis perseguições da ignorância, do fanatismo, da 

hipocrisia”, mas agora buscava finalmente recuperar seu trono no campo científico. Uma 

nova era estava se iniciando, dizia Monteggia, e esta seria marcada pelo progresso e 

“iluminada pelo fecho divino do magnetismo”. Ele então anunciava aos leitores o 

lançamento de um jornal voltado à divulgação da magnetotherapia, a “arte de curar pelo 

Magnetismo”, como mostra a imagem abaixo. 

         
Figura 32: O magnetizador Monteggia anuncia a publicação de um jornal sobre magnetismo no Brasil 

e se diz aberto a saber mais sobre os experimentos de espíritas 

 Monteggia deixava claro que não concordava com a doutrina espírita e dizia-se 

contrário à ideia da “existência entre nós dos bons e maus espíritos dos nossos defuntos”. 

Mesmo assim, afirmava que seu jornal estaria aberto a divulgar os experimentos dos adeptos 

do espiritismo a fim de que todos, juntos, descobrissem a causa dos fenômenos observados. 

Escreveu ele: 

publicarei igual e fielmente no meu jornal todas as opiniões e experiências 
psicológicas dos espiritistas, na esperança de obtermos pelas observações 
do magnetizadores e magnetistas, a revelação deste grande mistério, se for 
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possível, ou uma resolução satisfatória dessa nossa questão.  Como já 
anunciei, a datar do 1o de janeiro de 1861, o meu jornal publicar-se-á em 
português, tomando por titulo: A Verdadeira Medicina Physica e Espiritual 
Associada à Cirurgia (Diário do Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1860). 

Aos futuros assinantes de seu jornal, que se chamaria A Verdadeira Medicina 

Physica e Espiritual Associada à Cirurgia, Monteggia também avisava que esses poderiam 

assistir gratuitamente às sessões magnéticas organizadas pela associação O Jury Magnético, 

que estava também sendo organizada.  O grupo foi fundado seis meses depois, como revela 

o recorte a seguir, que encontrei no jornal A Actualidade, de 22 de maio de 1861, do Rio de 

Janeiro: 

 
Figura 33: A Actualidade, 22 de maio de 1861 

A seguir, um anúncio publicado pelo magnetizador no Correio Mercantil, de  9 de 

janeiro de 1861, jornal que circulava no Rio de Janeiro. Ali, mais uma vez, Monteggia 

chama a atenção para seu periódico sobre magnetismo e menciona a “verdadeira medicina 

física e espiritual”, a magnetotherapia. 

 
Figura 34: Magnetotherapia (Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1861) 
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Do mesmo modo que nosso país tinha um magnetizador aberto ao espiritismo, um de 

nossos primeiros e mais famosos espíritas também se interessava pelo magnetismo. Trata-se 

de Luís Olympio Telles de Menezes, fundador daquele que é considerado o primeiro grupo 

espírita brasileiro, o Grupo Familiar do Espiritismo43. Em 1869, ele passou a publicar o 

Écho D’Alêm Tumulo – Monitor do Espiritismo no Brasil, jornal dedicado a divulgar a 

doutrina espírita. Em uma das edições, Telles de Menezes escreveu que a publicação estava 

aberta a divulgar “comunicações” sobre diversos temas como sonambulismo, previsões, 

aparições, êxtases. Todos esses assuntos, explicava ele, entravam no “plano dos estudos 

spiriticos”, por isso, eram bem-vindos. Eis os principais, listados por ele: 

 
Manifestações materiais ou intelligentes; 
Factos de lucidez somnambulica e de extases; 
Factos de vista dupla, previsões e pressentimentos; 
Factos relativos ao poder occulto, atribuído, com razão ou sem ella, à 
certos indivíduos; 
Lendas e crenças populares;  
Factos de visões e apparições;  
Phenomenos psychologicos particulares, que algumas vezes se-dão à hora 
d’a morte; 
Problemas Moraes e psychologicos não resolvidos; 
Factos Moraes, actos notáveis de dedicação e de abnegação, cujo exemplo 
seja sutil propagar;  
Indicação de obras antigas ou modernas, nacionais ou estrangeiras, que 
refiram factos relativos à manifestação d’as intelligencias occultas.  

 

Embora alguns indivíduos se afirmassem espíritas e outros magnetizadores, havia 

aqueles que transitavam entre ambos os domínios, misturando livremente métodos, 

conceitos e ideias. As reuniões que organizavam, consequentemente, refletiam esse 

sincretismo. Foi o caso de uma sessão realizada em 1865, na cidade de Salvador, cuja 

descrição encontrei no Jornal A Pátria, a qual foi transcrita de O Jornal da Bahia. O texto 

tem início informando que um “distinto professor” da faculdade da Bahia estava 

investigando uma “sonâmbula espirítica”, que, uma vez adormecida, viajava para o Rio 

Grande do Sul. A jovem, segundo se explicou, não era apenas sonâmbula, mas “médium 

																																																																		
43 Em 1865, Luís Olympio Telles de Menezes fundou o Grupo Familiar do Espiritismo e um ano depois 

lançou o livro Filosofia Espiritualista, que reunia passagens traduzidas de Le Livre des Esprits. A 
obra incomodou a Igreja, especialmente o bispo da Bahia, e rendeu uma série de debates, que 
ocuparam a os jornais da época, entre Telles e o clero católico. Em 1867, uma Carta Pastoral foi 
publicada acusando a doutrina espirita de “perniciosa” e orientando os fiéis a rejeitarem tal 
“superstição”.  
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sonâmbula”, segundo havia comprovado um “fervoroso estudioso do espiritismo” 

identificado como Luís Olympio Telles de Menezes. Abaixo, um trecho da narrativa 

apresentada pelo jornal: 

 

 
Figuras 35 e 36: Sessão de espiritismo e magnetismo com uma médium-sonâmbula. A Pátria, 29 de 

setembro de 1865 

Depois de narrar as visões da sonâmbula sobre o “teatro da guerra” que ocorria no 

sul do país, o autor do artigo menciona aquela que, segundo ele, era considerada “a parte 

essencialmente espíritica dessa sessão”. Desta, diz, tomaram parte pessoas interessadas “não 

tanto dos fenômenos magnéticos como dos espíriticos” e também o magnetizador, um 

“devotado ardentemente ao estudo do espiritismo”. Os participantes então observaram que a 

jovem, em estado de “lucidez magnética”, era capaz de entrar em contato com o “mundo 

invisível”, sendo ela, portanto, uma “médium sonâmbula vidente”.   
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Embora o texto identifique Telles de Menezes pelo nome e como um “fervoroso 

estudioso do espiritismo”, mais adiante, ao se referir ao magnetizador que tem se devotado 

“ardentemente ao estudo do espiritismo”, não está claro se trata do mesmo ou de outra 

pessoa. De qualquer modo, mais uma vez temos praticantes do magnetismo interessados na 

doutrina de Kardec e uma sonâmbula que também atuava como médium. Vale notar que um 

mês depois desta reunião narrada pela imprensa, em 17 de setembro, Telles de Menezes 

fundou a agremiação oficial espírita,  o Grupo Familiar do Espiritismo. 

Outro artigo que mostra o interesse crescente dos magnetizadores/as e sonâmbulas 

brasileiros pelo espiritismo e que também revela um intercâmbio entre essas práticas e seus 

praticantes pode ser encontrado dois ano antes, no  jornal Correio Mercantil, na edição de 

17 de fevereiro de 1862.  Em A Moda do Magnetismo, um autor que se identifica apenas 

como “scéptico” conta que a capital da corte começara a ter “sessões de espiritismo”. 

Experimentos de comunicação com os mortos, segundo ele, haviam se tornado uma “mania” 

entre magnetizadores e mesmerizadores do Rio de Janeiro os quais, dizia, haviam começado 

a contatar espíritos por intermédio de sonâmbulas. Eis um trecho do artigo: 

 A moda do magnetismo 

[...] Não posso deixar de lamentar sinceramente a mania de que se deixarão 
possuir algumas pessoas que, querendo tirar do magnetismo ou 
mesmerismo mais do que elle lhes pode dar, não se pejão de fazer cousas 
que, embora inofensivas, não são próprias do caracter sisudo, e do bom 
senso de que se devem suppor dotadas essas pessoas que se teem 
constituído, entre nos verdadeiros apóstolos do magnetismo, mesmerismo 
ou somnambulismo, levando a cegueira ao ponto de pretenderem devassar 
os mysterios do futuro e se pôrem em contatcto com os espíritos por meio 
de uma somnambula mais ou menos lucida. Tanto é certo que os espíritos 
mais fortes e illustrados não se podem considerar isentos de prejuízos 
censuráveis até nas pessoas mais boçaes! Graças, pois, a essa imperdoável 
fraqueza e a propaganda, que tomou a peito fazer um medico italiano, que 
aportou às nossas plagas, nós temos na capital do Imperio sessões de 
espiritismo, que ao menos podem se tornar um divertimento para um 
menino de algum juízo. O Scéptico (Correio Mercantil, 17 de fevereiro de 
1862). 

O incômodo de “Scéptico” diante dos magnetizadores que, em suas palavras, se 

aventuravam a “devassar os mistérios do futuro” e a contatar espíritos deixa claro que, 

quando da chegada das ideias de Kardec por aqui, o interesse pelo magnetismo não havia 

desaparecido, como se tendeu a acreditar.  

Outros exemplos que ilustram os encontros, trocas, influências e sincretismos entre 

magnetismo e espiritismo no Brasil do século XIX  podem ser encontrados nos anúncios de 
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mulheres que ofereciam serviços de adivinhação e cura em cidades como Rio de Janeiro e 

São Paulo. Algumas delas atuavam como sonâmbulas e magnetizadoras, dizendo-se ainda 

videntes e cartomantes; outras além dessas especialidades, também se diziam espíritas. É o 

caso de Adela Mirol, que mencionei no capítulo anterior. Ao divulgar seus serviços, ela 

informa que tem um “consultório de magnetismo, espiritismo e cartomancia”. Ela não 

parece ter tido vínculo com grupos espíritas e, ao que tudo indica, atuava de modo 

independente, bastante semelhante às médiuns espiritualistas da Europa e Estados Unidos.   

Assim como Adela Mirol, outras mulheres transitaram entre magnetismo e 

espiritismo no século XIX, fazendo, algumas vezes, uma espécie de bricolagem dessas 

práticas. Sobre elas, tratarei no último tópico deste capítulo, quando proponho uma 

classificação quanto às atividades que elas realizavam.  Antes disso, abro um parêntese para 

apresentar dois pontos de vista sobre o espiritismo que então despertava cada vez mais 

interesse no Brasil. 

 3.2  Dois pontos de vista: o médico e o psiquiatra 

As primeiras tentativas de analisar o espiritismo como um fenômeno social-religioso 

surgem na virada do século XIX para o XX. Nesse período, alguns autores são 

emblemáticos para entendermos como essa religião foi percebida em suas intersecções com 

a sociedade e a cultura. Entre eles, estão o médico legista Nina Rodrigues, que foi professor 

da Faculdade de Medicina da Bahia, e o psiquiatra Antônio Xavier de Oliveira que atuou na 

Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Estes dois nomes situam-se no contexto das primeiras discussões em torno da 

religiões do Brasil. Como observou Paula Montero (2009) a respeito deste momento 

histórico, para que a liberdade de culto fosse possível, houve “um longo debate científico 

em torno daquilo que o Estado (e a sociedade) poderiam legitimamente reconhecer e aceitar 

como ‘prática religiosa’”. Dessas tentativas de pensar a religião, participaram, segundo ela, 

médicos, juristas, intelectuais, religiosos. O intuito era delimitar o que seria prática religiosa 

de charlatanismo e feitiçaria e ao mesmo tempo, afirma Montero, construir uma sociedade 

fundada nos “bons costumes”:  

O grande problema para a “ordem pública” republicana era transformar as 
práticas cotidianas de negros e mestiços de modo a constituir uma ordem 
civil fundada nos “bons costumes” e capaz de apresentar-se como 
civilizada e moderna. Mas, para que isso pudesse ser empreendido como 
política pública, era preciso acumular conhecimento antropológico, 
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psiquiátrico e legal que permitisse aos agentes governamentais 
distinguirem o “feiticeiro” do “charlatão”, o “curandeiro” do “explorador 
da credulidade pública (MONTERO, 2009). 

Nina Rodrigues e Xavier de Oliveira representam portanto exemplos de tentativas de 

apresentar perspectivas médicas e psiquiátricas sobre o espiritismo. Seus escritos apontam 

também para as tensões envolvendo raça, religião e classe e os mecanismos de exclusão 

social daqueles que foram considerados “fora da ordem”, desertores de uma ordem 

estabelecida. 

O médico 

Em 1896 e 1897, o médico maranhense Raymundo Nina Rodrigues (1862-1906), 

professor da faculdade de Medicina da Bahia, publicou, inicialmente em forma de artigos 

publicados na Revista Brazileira, o resultado de suas observações em candomblés e numa 

sessão espírita na cidade de Salvador.44  Seu objetivo, conforme escreveu, era investigar a 

“influência social exercida pelas raças negras no Brasil” e o "sentimento religioso" dos 

negros baianos. Para isso, ele  acompanhou rituais e festas, visitou terreiros, entrevistou pais 

e filhos de santos e chegou a realizar seus próprios experimentos com hipnose e 

sonambulismo.  

Suas investigações, realizadas na virada do século XIX para o XX, foram 

posteriormente reunidas no livro O animismo fetichista dos negros baianos (1935). Ali, 

Rodrigues mencionava a “ilusão da catequese”, criticando a ideia então corrente de que os 

negros baianos estariam convertendo-se ao catolicismo. Afirmar isso, segundo ele, era 

“alimentar uma ilusão”. Em sua visão, um processo diferente havia ocorrido no campo 

religioso brasileiro: o fetichismo negro teria se “diluído no fundo supersticioso da raça 

branca” e, influenciado pelo animismo indígena, criara um terreno fértil de onde brotavam 

“todas as manifestações ocultistas e religiosas da nossa população” (1935,  p. 166). Deste 

modo, o catolicismo e também o espiritismo, a cartomancia e outras crenças e práticas, na 

visão de Rodrigues, tanto absorviam quanto refletiam a religiosidade da raça negra, a qual 

ele interpretou como “animismo fetichista”.  

																																																																		
44 Seus textos foram publicados originalmente entre os anos 1896 e 1897, na Revista Brasileira e, mais 

tarde, reunidos em forma de livro, O animismo fetichista dos negros baianos, publicado em 1900, em 
francês e reeditado em português no ano de 1935. 
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Para ilustrar seu ponto de vista, Rodrigues descreveu uma visita que fez, em 

companhia de colegas médicos, a uma médium espírita na cidade de Salvador: 

Existe nessa cidade, no Bom Gosto da Calçada do Bomfim, uma mulher 
que dirige sessões espíritas muito afamadas e concorridas. Em companhia 
dos distintos colegas Drs. Alfredo Britto, Aurélio Vianna e Juliano 
Moreira que ali iam em comissão da Sociedade de Medicina Legal da 
Bahia, tive ocasião de assistir a uma dessas sessões onde devia colher 
notas curiosas para o presente estudo. 

A mulher, prossegue ele, transitava entre o espiritismo e o candomblé: 

A diretora da casa, mulher mestiça, quase branca, que se diz cabocla 
(mestiça de índio) é ao mesmo tempo diretora da troupe espírita e mãe de 
terreiro, alternando de tempos a tempos as sessões espíritas com os 
candomblés (RODRIGUES, 1935, p. 195). 

Esta sessão espírita a que Nina Rodrigues e seus colegas assistiram contava ainda 

com outras médiuns. Elas eram, segundo ele, negras, mulatas e brancas e entraram em 

transe tão logo os cânticos começaram a ser entoados. Nesse momento,  elas tremiam, 

cambaleavam, saltavam e, nas palavras dele, apresentavam “violentas contorções 

histerioepléticas”. Quando interrogadas, respondiam “invariavelmente, que eram uma alma 

de pessoa morta”. 

Um fato que chamou a atenção de Nina Rodrigues era que aquelas mesmas médiuns 

que, em uma sessão de espiritismo, recebiam por exemplo o espírito de um Barão, noutras 

ocasiões atuavam nos candomblés, manifestando santos africanos e orixás.  Isso, segundo 

ele, corroborava sua afirmação de que todas essas eram manifestações de “sonambulismo 

histérico”.   

Tal como Pierre Janet, um dos precursores da psicologia, Rodrigues defendia que os 

fenômenos observados em sonâmbulos, médiuns e pais e mães de santo, que se diziam 

possuídos por orixás ou espíritos, eram exemplos de histeria, o que desencadearia uma 

divisão na personalidade desses indivíduos. Ao fazer essa afirmação, ele se posicionava 

contra a ideia de que os negros não sofreriam de histeria – para Rodrigues, estes eram ainda 

mais propensos aos estados “nevropáticos ou histéricos” e o motivo estaria no que ele 

chamava de “caráter extremamente supersticioso” da raça negra.  

Ao mesmo tempo em que buscava apresentar uma raiz psicológica para as 

“manifestações do espírito”, evitando simplesmente taxá-las de charlatanismo ou feitiçaria, 

Nina Rodrigues deixava evidente seu preconceito em relação às práticas religiosas que 
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observou. É o que vemos no trecho a seguir, em que ele descreve a médium espírita 

mencionada acima e enfatiza o suposto interesse dela em fazer fortuna com seu trabalho: 

Vivia em sérias dificuldades financeiras, com o amante que é um italiano, 
antigo mercador ambulante de livros velhos, quando, tendo ido um dia 
assistir a um candomblé africano, caiu de repente em estado de santo e 
toda vestida e calçada como se achava lançou-se a dançar por muitas horas 
até tombar extenuada. Aquela visita foi uma revelação, a sua fortuna 
estava feita, era só abrir uma casa de consultas espíritas. Aberta a casa, a 
fortuna fez-se rapidamente com lucrativa clientela (RODRIGUES, 1935, 
p. 195). 

Ao final da descrição da sessão espírita da qual tomou parte, Rodrigues comenta que 

não se deveria desprezar uma observação feita pela médium que entrevistou: a de que “os 

negros ou indivíduos que têm sangue de negro” eram mais propensos aos “estados de 

santo”. Essa afirmação, repetida noutros momentos pelo autor, revela os determinismos 

sociais, raciais e biológicos que tanto marcaram seu pensamento. Sua obra está alinhada, 

entre outros, com o darwinismo social de Herbert Spencer45 e é também influenciada pela 

Escola Italiana de Criminologia, da qual fazia parte Cesare Lombroso46. Tanto é que 

afrodescendentes, indígenas e mestiços, na perspectiva deste autor, eram vistos como 

inferiores em relação aos brancos e por isso, na visão dele, seriam mais propensos ao crime, 

aos vícios e a degenerações (SCHWARCZ, 2007). Marcado por esse pensamento, Nina 

Rodrigues chegou inclusive a defender penas diferentes para os indivíduos baseadas na raça, 

mas esta é uma outra história.47 (RODRIGUES, 1957; FRANZEN RODRIGUES, 2015). 

 

O psiquiatra 

																																																																		
45 O darwinismo social aplicava aos grupos sociais alguns princípios da seleção da natural propostos 

por Darwin. Tal como ocorria com as espécies vivas, segundo essa concepção, apenas as sociedades e 
povos mais fortes e aptos tenderiam a sobreviver. Desta maneira, diferenças sociais e de raça eram 
naturalizadas, e consequentemente também preconceitos e discriminações. 

46 Cesare Lombroso, um dos fundadores da Escola Italiana de Criminologia, defendia que a 
criminalidade era hereditária e que os criminosos poderiam ser reconhecidos por determinadas 
características físicas. Esse ponto de vista serviu para punições arbitrárias baseadas em raça, classe 
social, aparência física, entre outras, e leis que segregavam os “diferentes” e indesejados.  

47 A questão da criminalidade na perspectiva deste autor é abordada por Marcela Franzen Rodrigues, no 
artigo Raça e criminalidade na obra de Nina Rodrigues: Uma história psicossocial dos estudos raciais 
no Brasil do final do século XIX (RODRIGUES, Marcela. In: Estudos em Psicologia, vol.15, n.3, Rio 
de Janeiro, nov. 2015). 
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Se Nina Rodrigues fez suas pesquisas nos candomblés e entre espíritas da Bahia, o 

psiquiatra Xavier de Oliveira investigou o espiritismo e seus praticantes noutro espaço, o 

dos asilos para doentes mentais. A escolha deste campo de observação não tinha nada de 

inusitado. Segundo o argumento deste psquiatra, era para esses locais que, cedo ou tarde, 

todos que se envolviam com o espiritismo iriam terminar. 

Após analisar os casos de pacientes tratados no Pavilhão de Observações de 

Assistência a Psicopatias da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Rio de Janeiro de 1917 a 1928, Xavier de Oliveira chegou à conclusão de que, dos 

18.281 indivíduos considerados “insanos”, 1.723 eram “portadores de psycopathias 

provocadas, exclusivamente, pela prática do espiritismo” (OLIVEIRA, 1931, p. 19-20). A 

essa condição ele deu o nome de espirithopahtia, que definiu nos seguintes termos:  

[...] é aquela mesmíssima demonopatia de antanho. Baseado em Dupre e 
Freud, e em Pierre Janet e Berheim, reduzo a espiritopatia a uma síndrome 
histeróide, verificada em indivíduos de constituição mitopática (Dupre), de 
fácil sugestibilidade (Bernheim), com automatismo mental evidente (Pierre 
Janet), nos quais o complexo sexual se eleva até a angústia que explode na 
doença (Freud) (OLIVEIRA In: A CRUZ, 1931, p. 5) 

Esta e outras ideias de Xavier de Oliveira a respeito do espiritismo podem ser 

encontradas no livro Espiritismo e Loucura: contribuições ao estudo do fator religioso em 

psychiatria (1931) que teve alguns de seus trechos publicados na imprensa da época, em 

jornais como A Cruz e Fon-Fon. O psiquiatra defendeu, ali, que a espiritopathia afetava 

principalmente indivíduos “hysteroides e esquizoides” e, embora parecesse uma moléstia 

nova, não passava de um “disfarce” da já estudada histeria. Alguns médiuns, segundo ele, 

teriam mais predisposição à espiritopathia: os “audientes, falantes e enestopatas”. Dentre 

esses, era o último grupo que mais apresentaria insanos, porque, afirmava, não teriam 

controle ou vontade, crendo em suas  ilusões e se iludindo com elas.  

Nas contas de Xavier de Oliveira, depois da sífilis e do álcool, o espiritismo era a  

maior causa de loucura no Brasil. Sem esconder seu preconceito e deixando bem clara sua 

condenação desta religião, ele chegou a afirmar sobre  O Livro dos Espíritos: 

É a cocaína dos debilitados nervosos que se dão à prática do espiritismo.  
E com um agravante a mais: é barato, está ao alcance de todos, e, por isso 
mesmo, leva mais gente, muito mais, aos hospícios, do que a ‘poeira do 
diabo’. É o tóxico com que se envenenam, todos os dias, os débeis 
mentais, futuros hóspedes dos asilos de insanos (OLIVEIRA, 1931, p. 211) 

As causas da crescente popularidade do espiritismo, que Xavier de Oliveira dizia 
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estar avassalando a sociedade, estavam, segundo ele, na não adesão ao catolicismo, “na 

laicidade do nosso ensino, oficial ou não, e na insuficiência e na imperfeição da nossa 

educação ensino religiosa”. Católico, nesta fala ele deixava transparecer sua defesa desta 

religião e todo o incômodo e intolerância diante do interesse que as ideias de Kardec 

vinham despertando (OLIVEIRA In: FON-FON, 1932, p. 48). 

Em determinadas comunidades, o espiritismo, escreveu Oliveira, poderia se espalhar 

como uma verdadeira epidemia. O psiquiatra então propunha medidas preventivas – 

extremamente radicais, aos olhos de hoje – para evitar que mais brasileiros fossem 

“contaminados”: “queimarem todos os livros espiritistas e se fecharem todos os 

candomblés, altos, médios e baixo, que ora infestam o Rio, o Brasil e todo o mundo 

ocidental”, dizia. 

 As propostas de Xavier de Oliveira  ecoavam as ideias higienistas vigentes em sua 

época e colocadas em prática pela Liga Brasileira de Higiene Mental, criada em 1824 e da 

qual Xavier de Oliveira fez parte. Segundo a concepção dos médicos higienistas, a 

degeneração mental poderia ser causada por doenças, fatores hereditários e também pela 

influência do meio social, daí que, para evitá-la – e ao mesmo tempo garantir o progresso 

social, era necessário investir em medidas preventivas. Tudo aquilo que resultasse no 

oposto, por outro lado, deveria ser combatido e eliminado – era o caso do  espiritismo. 

Para tratar a doença que chamou de espirothopatia, Xavier de Oliveira propôs um 

tratamento: o isolamento dos indivíduos acometidos por ela nos hospitais de alienados. Suas 

propostas foram apoiadas por outros psiquiatras e médicos, que à época também tentavam 

barrar o crescimento do espiritismo. Um deles foi Juliano Moreira, que assinou o prefácio 

do livro do colega, apresentando-o como um dos psiquiatras mais eminentes do país. Nas 

palavras de Moreira, as observações de Xavier de Oliveira seriam de imenso valor para a 

“benemérita Liga de Higiene Mental”, que, segundo ele, poderiam aconselhar melhor o 

público sobre “os malfeitos de certa espécie de curandeiros” (OLIVEIRA, 1931, p. 9). 

É interessante notar que Xavier de Oliveira e Juliano Moreira divergiam de Nina 

Rodrigues quanto à ideia de que as raças e a mestiçagem explicariam a “degeneração” – 

inclusive mental – do povo brasileiro (ODA, 2011). Segundo Moreira, as causas da 

alienação estariam em doenças como a sífilis, no alcoolismo, nas verminoses e na falta de 

condições sanitárias ideais (Idem). Xavier de Oliveira, que atuou no Rio de Janeiro, adotou 
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o ponto de vista de seu colega da Bahia48, incluindo a espirithopatia entre as moléstias que 

desencadeavam a loucura. 

A associação entre espiritismo e loucura vai sendo superada conforme psiquiatras e 

espíritas passam a trabalhar juntos. Isso irá ocorrer com a fundação de hospitais 

psiquiátricos mantidos por associações espíritas e a criação em 1941 da Sociedade de 

Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro (HESS, 1991).  

 3.3  Quem eram elas e como atuavam: rumo a uma classificação 

O contato do Brasil com a doutrina espírita, como vimos até aqui, ocorreu em fins da 

década de 1850, quando o Livro dos Espíritos, incialmente em francês, começou a ser lido e 

discutido em alguns círculos, como a colônia francesa do Rio de Janeiro. A partir daí, cada 

vez mais, notícias passaram a ser publicadas em nossos jornais sobre as batidas espirituais. 

Nossa imprensa também frequentemente falava das médiuns-celebridades, como as irmãs 

Fox nos EUA e Eusápia Palladino na Europa, e de experimentos de comunicação com os 

mortos. E a moda das mesas girantes, que agora, dizia-se, tanto podiam se mover pelo 

comando de espíritos como pela ação do magnetismo, seguia animando os salões e saraus 

país afora.   

As mulheres também estavam presentes nesses anos em que espiritismo e 

magnetismo se encontraram. Nas notas, anúncios e artigos de jornais que pesquisei, achei 

referências a diversos perfis delas. Encontrei as sonâmbulas das quais já falei no capítulo 

anterior, que realizavam espetáculos públicos ou que atendiam clientes em consultórios 

privados, muitas delas anônimas, com suas identidades mantidas secretas pelos 

magnetizadores a quem prestavam serviços. Deparei também com as magnetizadoras, que 

atuavam de modo independente nos gabinetes magnéticos, realizando atividades antes 

restritas aos homens. Percebi ainda a presença das médiuns-sonâmbulas, médiuns-

receitistas, médiuns-escreventes e de mulheres que participaram da coordenação dos 

primeiros grupos espíritas, envolvidas em trabalhos de caridade.  

 Apresento, a seguir, uma classificação construída a partir das atividades que essas 

mulheres desempenharam. Não se tratam exatamente de papeis religiosos, já que o 

																																																																		
48 A produção científica no campo da medicina, segundo Schwarcz (1993) e Oda (2001), tomou 

caminhos diferentes na Bahia e no Rio de Janeiro. Enquanto o saber médico, na faculdade de 
medicina da primeira, era influenciado pelo darwinismo social e a questão racial, na outra priorizou-
se investigações sobre doenças infecto-contagiosas como a sífilis e a febre amarela. 
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espiritismo ainda estava em seu início, mas, poderíamos dizer, representam potenciais 

papeis religiosos, entendendo religião na perspectiva de Geertz, ou seja, como um “um 

sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras 

disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de 

existência geral”. As descrições abaixo revelam práticas que ainda estavam sendo definidas, 

que misturavam-se, encontravam-se, sobrepunham-se e que, apenas com o tempo, seriam 

normatizadas e institucionalizadas. 

Berger e Luckmann (1999), em sua análise sobre o processo de institucionalização, 

notaram que “toda atividade humana está sujeita a habituação” (1999, p. 64), ou seja, 

qualquer ação que é frequentemente repetida acaba se tornando um padrão, passando a ser 

executada do mesmo modo no futuro. Ao tornar-se hábito, essa ganha limites, torna-se 

estável e pode então ser partilhada. É a partir daí que ocorre a institucionalização e, então, 

as práticas se tornam passíveis de serem controladas, mantidas e historicizadas, segundo 

eles. 

Os perfis de mulheres que atuaram entre magnetismo e espiritismo no Brasil do 

século XIX, deste modo, revelam ações/práticas que àquela época estavam sendo 

executadas livremente, aos poucos passando a ser padronizadas e partilhadas e que, só mais 

tarde, seriam institucionalizadas. Nem todas se mantiveram e algumas – assim como suas 

praticantes – foram deixadas de fora quando se deu o processo de historicização desta 

religião. 

a) Sonâmbulas 

No Brasil, as primeiras sonâmbulas entram em cena por volta de 1845, quando José 

André Leopoldo Gamard, mais conhecido como Doutor Gamard, personagem que 

apresentei no capítulo anterior, anunciava que seu “escritório de consultas médicas e 

magnéticas” no Rio de Janeiro passaria a contar com os serviços de uma delas. Lepra, 

epilepsia, convulsões e enfermidades nervosas eram alguns dos tratamentos oferecidos pela 

dupla. O nome desta sonâmbula nunca foi mencionado. Os anúncios de Gamard apenas 

informavam que ela era capaz de descobrir os males que afligiam os pacientes mesmo sem 

vê-los, bastando apenas que lhe enviassem algum objeto pessoal, fios de cabelo ou sua 

caligrafia. “Um escrito qualquer de seu punho bastará para a sonambula que ele tem 

reconhecer a pessoa doente e o diagnóstico certo da moléstia; e mesmo, se for necessário, 

indicará ela o modo do tratamento que se deverá seguir”, anunciava-se à época. 
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Na década seguinte, Lucrécia Amália e Jacomo Ulysses formaram a dupla mais 

famosa de sonâmbula e magnetizador a circular no Brasil. Eles apresentavam espetáculos de 

magnetismo animal, que também chamavam de “physica recreativa”, e lotavam os teatros 

de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. A imprensa e o público 

caíram sob os encantos de Lucrécia, que era elogiada por sua beleza e pelos poderes que 

demonstrava no palco.  Jornalistas da época escreveram que a sonâmbula era capaz de 

adivinhar os conteúdos de bolsos e objetos escondidos, além de projetar sua visão para 

outras cidades e países, mantendo o tempo todo seus olhos vendados. “O Sr. Jacomo 

Ulysses e sua mana são dignos dos maiores elogios pela destreza de suas raríssimas 

habilidades”, escreveu um colunista do Periódico dos Pobres, em 24 de julho de 1852. 

Entre os anos 1850 a 1870, novas sonâmbulas entraram em cena, demonstrando suas 

habilidades principalmente em consultórios privados. Algumas mantiveram-se anônimas, 

como a que trabalhava com o magnetizador Coelho Miranda. “Uma sonâmbula lúcida é um 

tesouro inesgotável, e é tão difícil de encontrar-se como um diamante de grande valor”, 

escrevia em 1851 aos leitores do Correio Mercantil (Rio de Janeiro, 3 de junho de 1853), 

como podemos ver a seguir: 

 

           
Figura 37: Correio Mercantil, 3 de junho de 1853  

 

Anúncios de sonâmbulas anônimas podiam ser vistos com frequência nos 

classificados dos jornais, como revelam os recortes abaixo, do Courrier du Brésil (30 de 

março de 1862) e do Jornal do Commercio (Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1860):  
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Figura 38: Anúncio de sonâmbula em francês. Courrier du Brésil, c 

 
Figura 39: Anúncio de sonâmbula. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1860 

 

      

 
Figuras 40 e 41: Feitos de uma sonâmbula. Courrier du Brésil, 7 de abril de 1861 
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Os feitos realizados por essas mulheres também eram narrados pela imprensa. Em 7 

de abril de 1861, o Courrier du Brésil divulgava o conteúdo de uma carta que uma 

sonâmbula teria lido no gabinete de Napoleão III., depois de ser magnetizada por um certo 

doutor X no Rio de Janeiro. Diz-se que, do Brasil, ela projetou sua visão até a França. 

Além das sonâmbulas que atendiam em consultórios, havia aquelas, dizia-se, que 

entravam “involuntariamente” em sono magnético. Essas mulheres, segundo narrou a 

imprensa da época, eram submetidas à ação de magnetizadores mal-intencionados, que as 

colocavam em sono magnético mesmo à distância. No Correio Mercantil de 25 de setembro 

de 1861, publicado no Rio de Janeiro, encontrei a história de uma jovem  que, depois de 

resolver parar de trabalhar para um magnetizador da corte, teria experimentado uma 

“excitação nervosa incompreensível”, chorando, gritando e conversando “com um indivíduo 

estranho e ausente que, se supõe, ser seu antigo magnetizador”. O magnetizador, conforme 

relatava o jornal, “possui cabelos seus, os quais sujeita à ação magnética para torturá-la até 

que se resolva voltar para ele” (p. 3-4). 

Essas narrativas tinham o intuito de alertar as mulheres para os perigos do 

magnetismo animal e baseavam-se, entre outras, nas ideias veiculadas por médicos da 

época, segundo os quais exercer essas atividades poderia levar à loucura e à histeria. 

Quando os alertas partiam de jornais católicos, os argumentos eram de que as praticantes 

dessas ciências representavam um novo tipo de feitiçaria e heresia  (ver mais sobre esses 

aspecto no capítulo 2). 

Inúmeros estereótipos também eram associados às mulheres que atuaram como 

sonâmbulas. Dizia-se que o corpo feminino, por sua constituição delicada e frágil, era mais 

propenso a entrar em estado de sonambulismo e a responder aos efeitos do fluido 

magnético. O médico inglês Charles Radclyffe Hall, um dos muitos que investigaram os 

efeitos dessas práticas, escreveu em 1845 que as mulheres eram “incomparavelmente mais 

suscetíveis às influências magnéticas do que os homens”. Segundo ele, isso ocorria porque 

elas possuíam mais sensibilidade, mais tendência ao maravilhoso e menos energia. 

“Mulheres são mesmerizadas mais facilmente e em maior proporção que os homens; e  as 

delicadas, sensíveis e fracas mais do que as robustas e menos sensíveis”, afirmava 

(RADCLYFFE HALL, 1845, p. 406). 

 John Warne Monroe, em Laboratories of Faith, Mesmerism, Spiritism e Occultism 

in Modern France, notou que, no contexto da França dos séculos XVIII e XIX, as 

sonâmbulas eram na maioria mulheres de classes sociais mais baixas e sem muito acesso à 
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educação. Já os magnetizadores eram homens “geralmente burgueses ou aristocratas 

educados” e, quando vinham de classes mais baixas, “costumavam ser autodidatas 

autoconfiantes” (MONROE, 2008, p. 68-69). Para Monroe, as diferenças sociais entre uns e 

outras eram superadas ou mesmo revertidas no momento do sono sonambúlico. Nessa hora, 

segundo ele,  os magnetizadores atuariam como um “canal que permitia que a humilde 

sonâmbula transcendesse suas limitações terrenas e alcançasse um estado de lucidez 

sobrenatural” (Idem).   

Não tenho dados suficientes para afirmar que as sonâmbulas brasileiras pertenciam a 

classes sociais mais baixas. Mas, se lembrarmos que essas mulheres eram remuneradas por 

seus serviços, essa atividade sem dúvida representou uma alternativa para aquelas que 

buscavam trabalho e algum tipo de autonomia financeira especialmente no contexto urbano 

do século XIX. Atuar como sonâmbula não exigia nenhum tipo de formação especial, daí 

também que esse trabalho deve ter sido especialmente atraente para as mulheres num 

período em que um grande número delas não tinha acesso à educação, à formação superior e 

a inúmeras profissões.  

 Posso aplicar, em parte, a leitura de Monroe a meu universo de pesquisa. Se a uma 

primeira vista as sonâmbulas pareciam submissas, inferiores e dominadas pelos 

magnetizadores, uma vez em ação, demonstravam justamente o oposto com suas 

capacidades e poderes sobrenaturais. Discordo, porém, desse autor no que diz respeito à 

ideia de que os homens atuariam como “um canal que permitia que” as mulheres 

superassem as diferenças entre ambos. Afirmar isso é tirar o protagonismo delas, eliminar 

sua consciência e reduzir o significado de sua ação. Não se trata, a meu ver, de uma 

“permissão” dada por eles, mas de uma disrupção nas relações de poder realizada por elas. 

O fato de essas mulheres encontrarem-se numa posição inferior não significa que não 

pudessem empreender estratégias para modificar sua condição, ainda que temporariamente, 

utilizando os elementos que tinham à mão. Estratégia, aliás, significa justamente isso, 

conforme os dicionários: é a “arte de utilizar os meios de que se dispõe para conseguir 

alcançar certos objetivos”.  

Assim, sustento, como já mencionei no final do capítulo anterior, que as brasileiras 

que atuaram como sonâmbulas no século XIX encontraram,  nesse novo tipo de trabalho que 

surgiu em nosso cenário urbano, um caminho para superarem as restrições a elas impostas, 

que então reivindicavam acesso à educação e à ciência; para ocuparem, ainda que 

marginalmente, os campos da ciência e da religião, articulando-os e costurando-os a seu 



 

 

154 

modo; e para subverterem as relações de poder em seu tempo. Sua presença, portanto, 

sinalizou e simbolizou um abalo nas relações de gênero e dominação e os efeitos desse 

abalo foram sentidos de modo ainda mais impactante quando as magnetizadoras entraram 

em cena, tomando para si o papel antes desempenhado por homens, afirmando-se 

protagonistas da ciência de Mesmer e de outros domínios (espiritismo, cartomancia, 

ocultismo, por exemplo) e anunciando publicamente seus nomes, feitos, méritos e poderes. 

b) Magnetizadoras 

Na segunda metade do século XIX, as cidades brasileiras passaram a contar também 

com o serviços de mulheres magnetizadoras. Elas atendiam em consultórios privados, 

oferecendo de previsões de futuro ao tratamento de doenças, e sua presença mostrou que as 

ideias de Mesmer não eram de domínio exclusivo dos homens. Entre essas mulheres, estava 

Adela Miral, que dava consultas de magnetismo animal, sonambulismo e espiritismo no Rio 

de Janeiro, e sua colega Theresa Meraldi, que atendia na mesma cidade. Ambas aprecem 

com bastante frequência nos jornais da década de 1870. Os anúncios a seguir revelavam 

suas práticas e especialidades:  

 

 
Figura 42: Magnetizadora e cartomante Theresa Meraldi. Jornal do Commercio, 29 de dezembro de 

1876 
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Figura 43: Adela Mirol anuncia seus serviços no mesmo dia e no mesmo jornal que sua concorrente 

Theresa Meraldi. Jornal do Commercio, 29 de dezembro de 1876 

 

As magnetizadoras brasileiras não ficavam restritas às cidades onde tinham seus 

consultórios. Era comum elas viajarem para outros locais a fim de oferecerem seus serviços, 

prática também recorrente entre os espiritualistas do século XIX, que se lançavam em 

verdadeiras turnês de país em país, muitas vezes cruzando o Atlântico. Em 1878, conforme 

descobri nos jornais, Theresa Meraldi passou algumas temporadas em São Paulo e, no ano 

seguinte, sua colega Mademoiselle Rosina Feriére esteve em Vassouras, Minas Gerais. Os 

atendimentos eram realizados em hotéis, como podemos ver nos recortes a seguir: 
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Figura 44: A magnetizadora e sonâmbula Rosina Ferière anuncia sua visita a Vassouras, Minas 

Gerais (O Município, 17 de janeiro de 1879)  

Theresa Meraldi identificava-se como “Grande adivinha, professora de várias 

ciências, sonâmbula, magnetizadora pelos estudos do dr. Mesmer, fundador do magnetismo, 

e a maior cartomante deste século”. Mademoiselle Rosina Ferière se dizia também “grande 

adivinha” e ainda “sonâmbula pelo efeito do pó e da eletricidade, magnetizadora e a maior 

cartomante da época”. Adela Mirol afirmava ser “presidente da escola de magnetismo de 

Paris” e “membro honorário da academia de ciências de Roma”. Essas descrições, sem 

dúvida, ajudavam a chamar a atenção dos leitores, afinal, elas apareciam na seção de 

classificados dos jornais e era necessário se destacar em meio a tônicos, pílulas, chapéus, 

tecidos e outros anúncios. Mas há algo mais sobre estes anúncios que precisa ser 

considerado: ao se afirmarem como “a maior”, “a grande”, “a célebre”, entre outros títulos e 

superlativos, Adela, Theresa, Rosina e suas colegas jogam por terra os estereótipos de 

humildade, modéstia e fragilidade tradicionalmente atribuídos às mulheres. Em vez dessas 

características, elas apropriam-se de qualidades então associadas aos homens e aos 

magnetizadores. Como nos lembra Monroe (2007, p. 69, trad. livre minha), esses 

costumavam ser descritos por sua “vitalidade física – geralmente vista como reflexo da  

quantidade de fluido magnético que controlavam – sua assertividade, sua força de vontade 

prodigiosa e seu ar de completo domínio sobre que faziam”. E é exatamente assim que as 

magnetizadoras brasileiras se colocam aos olhos do público. 
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Figura 45: Theresa Meraldi divulga sua temporada de atendimentos em São Paulo (Diário de São 

Paulo, 15 de fevereiro de 1878). 

 

  A separação de funções estabelecidas entre magnetizador e sonâmbula, ele 

ocupando o domínio da ciência e ela o da magia – como vimos no capítulo 2, com o 

exemplo de Gamard e sua sonâmbula anônima – também caía por terra com o surgimento 

das magnetizadoras. Na figura dessas mulheres, talvez muito mais do que as sonâmbulas, 

ciência, magia e religião finalmente se encontravam. Assimilando as duas funções, a de 

cientista e a de mulher– segundo muitas construções sociais e culturais, o sexo feminino 

estaria mais ligado ao sobrenatural - elas se conduziam livremente de uma a outra esfera, 

quebrando fronteiras e criando pontes entre essas. O fato de que, numa mesma descrição, as 
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magnetizadoras se apresentavam ao mesmo tempo como espíritas, ocultistas e 

representantes da ciência de Mesmer ilustra bem esses encontros.  

 Com as magnetizadoras, deixa também de existir a relação magnetizador-

sonâmbula, na qual ele tendia a ser visto como dominante, ela como dominada; ele como 

racional e controlador do fluido magnético, ela intuitiva, emotiva e sujeita às influências de 

uma força misteriosa que era incapaz de dominar. Esses papeis não servem a essas mulheres 

assim como também não servem os jogos de poder estabelecidas desta maneira. Theresa, 

Rosina, Adela e outras brasileiras do século XIX marcaram suas resistências, subverteram a 

ordem dominante e recusaram relações de dominação desta maneira e pelo simples fato de 

atuaram como e onde atuaram, aproximando ciência e religião e causando disrupções nos 

dois campos. Com isso, elas não apenas construíram novas possibilidade de atuação para si 

mesmas, mas disponibilizaram, para suas contemporâneas, um conjunto possibilidades de 

resistência e exercício de poder a serem exploradas.  

Conforme chegamos ao século XX, o número de magnetizadoras atendendo em 

consultórios privados irá diminuir cada vez mais. Os jornais ao poucos param de falar delas 

e seus anúncios aparecem cada vez menos. A ciência de Mesmer já não despertava tanto 

interesse quanto antes e, ao mesmo tempo, novas possibilidades – de trabalho, de relação 

com o sagrado, de acesso ao campo da ciência, de transformação dos papeis e das relações 

de poder – eram exploradas pelas mulheres. Tanto as magnetizadoras quanto as sonâmbulas, 

porém, sobreviveram na cultura pop e em algumas formas de entretenimento.49 Elas vão 

continuar, por exemplo, presentes nos circos e teatros, e também  vão inspirar filmes, livros 

e séries de TV.50 Nessa fase, a aura de ciência que envolvia os primeiros espetáculos de 

magnetismo e sonambulismo dá lugar ao entretenimento despretensioso. Os anúncios da 

sonâmbula Marozzoni e da “sonambula, magnetizadora e espiritista” Evita Enireb, que se 

																																																																		
49 Nos Estados Unidos, as herdeiras dessas personagens são as psychics (psíquicas, ao pé da letra, em 

português), cujos consultórios são facilmente encontrados nos centros comerciais e financeiros de 
cidades como Nova York e São Francisco.  Nas calçadas por onde circulam pedestres, é comum 
vermos placas, letreiros luminosos e cartazes chamando a atenção para as especialidades dessas 
mulheres: cartomancia, quiromancia, vidência, previsões. No Brasil, as heranças e influências das 
sonâmbulas e magnetizadoras do passado estão nas médiuns espíritas de hoje (lembremos que o 
espiritismo foi bastante influenciado por essas práticas) e nas cartomantes e adivinhas de  hoje.  

50 O Gabinete do Doutor Caligari (1921), uma das referências do cinema expressionista alemão, além 
de contos e livros, como The Facts in The Case of M. Valdemar (1919), de Edgar Allan Poe. Em 
ambas as obras, os personagens centrais são magnetizadores e médiuns. Mais recentemente a série 
televisiva Penny Dreadful tratou de uma médium do século XIX e deu exemplos de sessões 
espiritualista da época. 
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apesentaram em várias cidades brasileiras na década de 1910, mostram o início dessa 

transformação e o adeus destas personagens: 

 

 

 
Figura 46: Sonâmbula Marozzoni (Jornal do Commercio, Manaus, 30 de janeiro de 1910) 
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Figuras 47 a 49: Diário da Manhã, Espírito Santo, 11 e 12 de abril de 1917 e A República, Curitiba, 22 de 

janeiro de 1913 

c) Médiuns 

As médiuns brasileiras de meados do século XIX podem ser divididas em dois 

grupos principais: aquelas que se aproximavam do espiritualismo norte-americano e inglês, 

exercendo suas atividades de modo mais livre e independente, e as que estavam mais 

próximas do espiritismo, submetendo-se às regras estipuladas pelos primeiros grupos 

destinados a divulgar  e estudar esta doutrina.   

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde a comunicação com os mortos inspirou o 

movimento espiritualista, mulheres e homens médiuns tinham seus próprios consultórios, 

realizando atendimentos que incluíam, além do contato com parentes e amigos falecidos, 

previsões e tratamentos de doenças. Outros viajavam de cidade em cidade, oferecendo seus 
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serviços para novas clientelas. E havia aqueles que se tornaram celebridades, apresentando-

se em teatros e demonstrando seus poderes diante de multidões de curiosos. 

Entre os médiuns espiritualistas, não havia nada de errado em receber dinheiro por 

seus serviços, gozar de fama e reconhecimento. Já Allan Kardec não via com bons olhos 

essas práticas. Para ilustrar seu ponto de vista, na edição de julho de 1861 da Revista 

Espírita, que editava, ele listou vários reclames publicitários de mulheres que, nos Estados 

Unidos, atuavam como médiuns, magnetizadoras e sonâmbulas, criticando um a um. Ao 

mencionar a Sra. Royers, médium-médica que cobrava 1 dólar por consulta, Kardec 

comentou:  “Pensamos que a simpatia dessa médium, pelos seus doentes, deve estar em 

razão direta do número de dólares que se lhes são pagos”. 

Para o codificador do espiritismo, o intercâmbio com os mortos não deveria ser 

utilizado com fins lucrativos, mas exercido de modo desinteressado. Os espíritos, segundo 

ele, eram contrários a “todo o tráfico que se possa fazer com sua presença”. Assim, caberia 

aos médiuns serem diligentes, evitando explorar a curiosidade alheia e priorizando 

mensagens de conteúdo moral. Esta orientação é dada no Livro dos Médiuns (2003), quando 

este se refere ao que chama de “médiuns interesseiros”: 

306. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma 
retribuição fixa; o interesse nem sempre se traduz pela esperança de um 
ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais 
se fundem esperanças pessoais. [...] Em resumo, a mediunidade é uma 
faculdade concedida para o bem e os bons Espíritos se afastam de quem 
pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não 
corresponda às vistas da Providência (KARDEC, 2003, p. 482). 

Allan Kardec também afirmava que os médiuns sérios não deveriam dar espaço para 

comunicações espirituais que desencadeassem os chamados  

 “efeitos físicos”, isto é, levitação de pessoas e objetos, barulhos e sons, materialização, 

entre outras. Para ele, esses eram recursos que apenas atraíam a curiosidade alheia 

desviando o público dos ensinamentos que o mundo espiritual desejava transmitir. Ao 

médium, portanto, cabia a tarefa de priorizar mensagens de cunho moral e jamais obter 

qualquer lucro ou vantagem nesta atividade.  

As primeiras médiuns brasileiras a atuarem mais próximas do espiritismo aparecem 

nos jornais espíritas de meados do século XIX. Elas são citadas junto às comunicações 

espirituais que eram publicadas em jornais como o Echo D’Além Tumulo. Nesse periódico, 

encontramos a “médium Dona E.”, que, em 1867, recebia mensagens de Santo Agostinho. 

Uma dessas comunicações, segundo o editor da publicação, Luís Olympio Telles de 
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Menezes, havia sido recebida em estado de “sonambulismo espontâneo”. Nela, se lia: “A 

religião pura e sem mancha aos olhos de Deus e nosso Pai consiste nisso: em visitar os 

órfãos e viúvas em suas aflições, e em conservar cada um a si isento das corrupções deste 

século” (O Écho D’Alêm-Tumulo, 1 de julho de 1869, vol. 1, p. 40). 

Noutra edição do mesmo jornal, outra médium aparece, desta vez na corte do Rio de 

Janeiro. Trata-se de Mme. Vve. P. C., que assim como sua contemporânea de Salvador 

também recebia comunicações de Santo Augustinho. “Sede justos nas relações que tiverdes 

com vossos irmãos; sede caritativos, benevolentes. Ponde toda a vossa confiança em Deus e 

vereis diminuir a vossa carga”, orientava o espírito. Sobre ela, o jornal informava apenas 

que era uma “respeitável senhora”.51 

Assim como Madame P. C. e Dona E;, a maioria das médiuns destes primeiros 

momentos não teve seus nomes divulgados. O anonimato, como vimos no capítulo 1, pode 

ter sido um recurso, tanto delas quanto dos periódicos, para proteger a identidade dessas 

mulheres, que estavam envolvidas com práticas que então incomodavam alguns setores da 

sociedade. Mas também era reflexo de relações de poder que tendiam a excluir a 

participação feminina das mais diversas áreas.  Desconhecidas, não citadas ou apenas 

brevemente mencionadas, em consequência, essas mulheres que atuaram nos primeiros 

momentos do espiritismo brasileiro e sobre as quais há apenas vestígios, mais tarde,  

acabaram ficando de fora da escrita da história desta religião.  
 

 

Figura 50: Comunicação da médium Mme. Vve. P.C. no O Écho D’Alêm-Tumulo, maio de 1869 

(vol. 6, p. 275) 

 

																																																																		
51 As siglas Mme. Vve. que antecedem seu nome são uma abreviatura para Madame Veuve, expressão 

em francês para madame viúva. 
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Figura 51: Comunicação da médium Dona E. no O Écho D’Alêm-Tumulo, julho de 1869 (vol. 1, p. 

40) 

 

Figura 52: Comunicação de médium escrevente anônima no O Écho D’Alêm-Tumulo, publicada em 

maio de 1869 (vol. 6, p. 274) 
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d) Médiuns escreventes 

No fim do século XIX e nas primeiras décadas do XX, as médiuns brasileiras, aos 

poucos, deixam de ser figuras anônimas e desconhecidas. Aquelas que se dedicam à função 

de escreventes52 – antigo termo para psicógrafas53  – começam a  ter seus nomes publicados 

ao lado das mensagens, artigos e instruções que atribuem-se aos espíritos. Elas também 

passam a figurar nas listas de livros psicografados, dedicados à divulgação desta doutrina, e 

enveredam cada vez mais para o gênero do romance, tornando-se pioneiras nos chamados 

romances mediúnicos. 

Entre as primeiras médiuns a psicografarem livros espíritas estão Zilda Gama (1868-

1969), Yvonne do Amaral Pereira (1900-1984)  e Adelaide Augusta Câmara, a Aura Celeste 

(1974-1944, sobre a qual trato no capítulo 4), entre outras. A produção literária destas 

mulheres tem em comum, além de um grande número de histórias de amor, dramas e 

mistérios, todas marcadas pela temática espírita, o fato de boa parte de seus textos ser 

atribuída a espíritos de homens, ligados ao espiritismo ou reconhecidos no campo da 

literatura.  

Zilda Gama, por exemplo, psicografava obras de Victor Hugo, entre elas, as mais 

famosas são: Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e 

Almas Crucificadas. E, em 1913, conta-se que Zilda transmitiu também uma mensagem 

atribuída a Allan Kardec. Yvonne Pereira tinha entre seus mentores os espíritos Charles, 

Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Leon Denis e Leon Tolstoi. Seus livros incluem 

Memórias de um suicida (1954), Nas teias do infinito (1955), Amor e ódio (1956) e A 

tragédia de Santa Maria (1957) 

A meu ver, é possível analisar a atribuição da autoria ao espírito de um homem já 

morto de duas maneiras: como uma reprodução das relações de gênero que tendem a manter 

																																																																		
52 Escrevente era o nome dado aos médiuns que hoje são chamados de psicógrafos. Segundo Allan 

Kardec, havia dois tipos: aqueles que atuavam de modo direto e indireto. No primeiro caso, dizia ele, 
“a mão é agitada por  movimento involuntário, quase febril; tomam o lápis independente de sua 
vontade, e do mesmo modo o deixam”. Essa era a psicografia direta.  O segundo tipo se dava pela 
imposição das mãos sobre um objeto, munido de lápis ou caneta, a exemplo da pranchetas e cestas. 
“A potência oculta, que obra sobre a pessoa, transmite-se ao objeto, que destarte torna-se um apêndice 
da mão, e imprime-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres”, explicava Kardec. 

53 No espiritismo, os livros psicografados são atribuídos a espíritos, com o médium servindo de canal 
para a transmissão de seus conteúdos. Este, portanto, não é considerado o autor, mas um mero 
instrumento a serviço de uma entidade que habitaria “o Além”, ou mundo espiritual. Para os adeptos, 
os textos psicografados têm diversas finalidades: instruir, apresentar modelos de comportamento, 
esclarecer aspectos da doutrina e transmitir mensagens de espíritos que estariam desejosos de se 
comunicar.  
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a mulher numa posição secundária e inferior ou como uma estratégia delas de ocupação do 

campo literário. 

Vejamos o primeiro caso. O fato de os textos mediúnicos psicografados por 

mulheres serem “assinados” por espíritos de homens tende a reproduzir a noção, bastante 

enfatizada no século XIX, de que a mulheres não tinham capacidade criativa nem de 

abstração. Insistia-se, àquela época, que elas eram criaturas caracterizadas pelo instinto e as 

emoções e não pela razão e o raciocínio lógico. Mantendo-se a autoria da escrita entre 

homens, ainda que esses fossem apresentados como habitantes do Além, essas construção 

de gênero, em vez de questionadas ou transformadas, são então mantidas e reproduzidas.  

Esse é um aspecto que julgo importante considerar, porém, não é o único.  

Há mais nuances na questão das obras mediúnicas psicografadas por mulheres – 

especialmente aquelas do século XIX e início do XX – que precisam ser pensadas. Antes, 

porém, lembremos o que mencionei na introdução: as estratégias de subversão, contestação 

e transformação das relações de poder nem sempre são estrondosas nem tomam a forma de 

grandes revoluções. Em seu artigo Diferenças entre os sexos e dominação simbólica, no 

qual tece uma análise sobre a série de livros História das Mulheres no Ocidente (1993), 

organizada por  Georges Duby e Michelle Perrot, Chartier, como vimos, argumenta que a 

incorporação da dominação masculina “não exclui, entretanto, afastamentos e 

manipulações” por parte das mulheres e apresenta como exemplo o chamado “efeito 

beleza”: 

Para as mulheres, se conformar aos cânones corporais (moveis e variados, 
inclusive) ditados pelo olhar e pelo desejo dos homens não é somente se 
curvar a uma submissão alienante, mas também construir um recurso 
permitindo deslocar ou subverter a relação de dominação. O "efeito de 
beleza" deve ser entendido como uma tática que mobiliza para seus 
próprios fins, uma representação imposta - aceita mas que se volta contra a 
ordem que a produziu (1995, p.41). 

Na opinião de Chartier (1995, p. 42), precisamos olhar com atenção também para as 

mulheres que parecem aceitar e consentir a dominação, não opondo-se a elas, ao menos 

aparentemente. Afinal, há outras táticas, ações e resistências também capazes de corroer e 

abalar a dominação masculina.  

Dito isso, percebo que a escrita mediúnica, embora em nenhum momento seja 

considerada ou assumida, nem pelas escritoras espíritas nem pelo próprio espiritismo, como 

uma estratégia de entrada delas no campo literário, funcionou muito bem como tal. Com as 

obras que produziram por meio da escrita mediúnica, as mulheres entraram em um campo 
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então de difícil acesso a elas – o literário – e, uma vez presentes ali, abriram caminho para 

que outras também publicassem seus livros e fossem lidas.54 Assim, por um lado, elas 

incorporaram a linguagem da dominação – caso atribuição de autoria a autores espirituais 

homens. Mas, por outro lado, elas também subvertem as relações estabelecidas, causando 

fissuras nelas. 

É verdade que o conteúdo das obras dessas mulheres estava limitado (assim como 

está hoje) às crenças e visões de mundo do espiritismo –  o que incluía, entre outras coisas, 

não obter lucros ou fama deste trabalho.55 Mas, ao produzirem suas obras, as escritoras 

espíritas não apenas conseguiram entrar neste campo como passaram a contar, desde o 

início, com um eficiente aparato formado por livrarias, editoras e jornais espíritas que 

garantiu a divulgação e circulação de suas obras, e ainda com um público leitor pré-

garantido, formado pelos adeptos de uma religião que desde o início enfatiza a leitura entre 

seus adeptos.  

No caso dos nomes dos espíritos a que essas escritoras atribuíam suas obras 

mediúnicas, há ainda dois aspectos a se considerar. Tal como os pseudônimos utilizados por 

escritoras de outrora, o nome masculino tinha suas serventias naquele contexto: afastava 

preconceitos, despertava a curiosidade e aumentava as chances de que elas fossem 

publicadas, lidas e reconhecidas. E, ainda, há o fato de os espíritos muitas vezes serem 

apresentados como figuras importantes nas ciências, na literatura ou no próprio espiritismo. 

Isso também pode ter funcionado como selo legitimador para que, novamente, se 

concedesse a devida atenção aos livros apresentados por essas mulheres.  

Estratégia de subversão, resistência e transformação das relações de poder ou não, o 

fato é que a prática da escrita mediúnica abriu espaço para as mulheres no espiritismo e 

consequentemente no campo literário do século XIX e início do XX. Os efeitos disso podem 

ser percebidos hoje – basta olharmos as prateleiras de livros espíritas das grandes livrarias. 

Ali, não faltam títulos assinados por mulheres. Entre as obras de autoras contemporâneas, 

algumas são atribuídas a espíritos de homens; e outras – cada vez mais frequentemente – 

também apresentam aos leitores mensagens de espíritos de mulheres, o que revela que elas 

ocuparam este campo também pelas vias simbólicas. 

																																																																		
54 Lembremos que, no século XIX, poucas brasileiras tinham acesso à leitura e à escrita e a capacidade 

criativa durante muito tempo foi vista como exclusiva dos homens. A habilidade para elaborar 
enredos, criar ficções, expressar ideais originais e inclusive a abstração, segundo esse ponto de vista, 
estariam muito além das capacidades delas.  
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O exemplo mais famoso de médium escritora é, sem dúvida, Zíbia Gasparetto, que 

costuma ser chamada de “fenômeno editorial”. São 41 títulos lançados e mais de 16 milhões 

de exemplares vendidos. Zíbia Depois começou como escritora espírita e, por mais de duas 

décadas, atuou junto à FEB, onde deu aulas na escola de médiuns. Mais tarde, porém,  ela se 

desvinculou do espiritismo: “Hoje não tenho religião, mas não me incomodo de ser 

chamada de espiritualista”, afirmou em uma entrevista em 2013 (LOES, 2013). Dona de 

uma editora, Zíbia critica a ideia de não poder ganhar dinheiro por meio da mediunidade - 

não obter lucros desta maneira é uma exigência do espiritismo. Sobre essa questão, ela 

comentou: “Recebo pelo tempo que dou para empresa, que é um tempo que dedico à escrita, 

à escolha de acabamento dos livros e à administração do negócio. Sou uma exímia 

secretária e recebo para dar seguimento ao trabalho do espíritas. O dinheiro é do mundo. E 

fica” (LOES, 2013). 

Para finalizar, observemos como, já nos anos 1930, outra escritora, Yvonne Pereira 

(1900-1984), analisou seu próprio trabalho como médium psicógrafa. Em um dos capítulos 

de Devassando o Invisível (1964), em que trata dos romances mediúnicos, ela explica as 

diversas “vias” pelas quais esse tipo de obra pode ser produzido.  Entre elas, estão, segundo 

Yvonne, a psicografia mecânica, a psicografia semi-mecânica e também a intuição e a 

audição. Cada “instrumento” (médium), diz ela, também pode desenvolver um modo 

particular de “recepção mediúnica”. O seu, conforme narrou, envolvia visões, narrações e 

revelações, que depois eram  psicografadas: 

Quadros belíssimos, sequência admiráveis de cenas coloridas, detalhes 
singulares, etc.,  tudo sublimado por um jogo de luzes indescritível são 
fornecidos àqueles no momento em que recebem a obra [...] algumas 
vezes, uma só obra terá dois autores – um que a conta, ou narra em cenas, 
no Espaço, e outro que a escreve mais tarde, através da psicografia. Neste 
caso, ao transcrevê-la sob assistência do seu amigo invisível, o médium já 
conhece a história, porque a viu narrada no Além (PEREIRA, 1964, p. 56-
57). 

Entre os métodos que ela própria utilizou para produzir romances e obras mediúnica, 

Yvonne mencionou os seguintes: “visão antes e no momento da recepção, audição, 

psicografia isolada (desacompanhada de visão e de audição), psicografia acompanhada dos 

outros fenômenos e intuição acompanhada de visão” (1964, p. 58). Sua experiência pessoal 

com a escrita mediúnica, segundo ela, foi marcada por desafios e sofrimentos e ela afirmou 

que via este trabalho como  uma “provação e resgate de algo mal interpretado ou realizado” 
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em suas outras encarnações. Muitas vezes, ao concluir uma obra psicografada, ela diz que se 

sentia desapontada com o resultado, como ocorreu com o livro Amor e Ódio:   

Quando terminada a leitura do livro já impresso, nós o colocávamos em 
nosso humilde estante, amargo desapontamento adveio e murmurávamos 
tristemente: “Não transmiti fielmente o que os nobres expositores 
espirituais desejaram dizer aos homens! (PEREIRA, 1964, p. 66) 

Além da dificuldade que enfrentava em descrever as visões e narrativas que lhe eram 

transmitidas, Yvonne Pereira menciona um outro desafio como médium psicógrafa: 

descobrir a identidade dos espíritos, que nem sempre se identificavam, segundo ela. Foi o 

que ocorreu, conforme conta, quando produziu o romance Deodato (1934) cujo “autor 

espiritual” preferiu não se identificar. Sua preocupação, conforme ela narra a seguir, era 

grande diante da possibilidade de publicar um romance “do Além-Túmulo” sem apresentar 

aos leitores o nome do espírito:  

Certa de que, absolutamente, não seria de nossa lavra a produção literária 
que acabávamos de compor, pois que somente escrevemos sob influência 
dos Espíritos, ainda quando o trabalho se afigure nosso, como acontece 
com o presente volume, rogamos à entidade [...] ‘Tende a bondade de 
assinar o vosso trabalho’ [...]. “Tende a bondade de assinar... Um trabalho 
anônimo, de Além-Túmulo, não tem valor....  e não poderá ser 
publicado...” (PEREIRA, 1964) 

Segundo o espiritismo, os textos mediúnicas são de criação exclusiva dos espíritos, 

daí que mesmo indivíduos analfabetos ou com pouca instrução seriam capazes de 

psicografar obras literárias e tratados filosóficos cujo conteúdo iria muito além de seus 

conhecimentos e capacidades. Para Yvonne Pereira, esse é um fenômeno raro. O médium 

que serve de “instrumento” para que os espíritos escrevam livros, segundo ela narra em 

Devassando o Invisível, na maioria das vezes foi “um escritor em vidas pregressas” ou “um 

intelectual inclinado às letras e ao Belo”. Assim, continua, colocar-se como canal para o 

mundo espiritual, de certo modo, significaria resgatar talentos, retomar práticas 

experimentadas em um passado distante e colher os resultados dos estudos realizados no 

presente. Ao afirmar isso, Yvonne acaba concedendo ao médium, ainda que indiretamente, a 

autoria das obras psicografadas. 
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e) Médiuns receitistas  

Médiuns receitistas é o nome dado no espiritismo brasileiro a médiuns escreventes 

que prescrevem receitas médicas. A revista o Reformador, em 15 de janeiro de 1884, 

explicava que esses indivíduos, sob a influência dos espíritos, eram capazes de acertar o 

diagnóstico de doenças e recomendar tratamentos precisos, não importando a gravidade do 

caso. Tudo isso "sem nunca terem aberto um livro de Medicina": 

Ninguém já ignora que existem indivíduos, de um e outro sexo, de 
diferentes idades, que, sem nunca ter aberto um livro de medicina, 
espantam-nos com a precisão e o acerto com que descrevem os 
sofrimentos daqueles que lhes são apresentados e, muitas vezes mesmo, 
sem que se dê tal apresentação, somente à vista do nome e idade do 
enfermo; indicando justamente os meios de cura que, seguidos, têm 
sempre produzido benéficos resultados, mesmo nos casos mais 
desesperados (O REFORMADOR, 15 de janeiro de 1884, p. 1) 

A mesma revista, em março de 1905, no artigo A Mediunidade e os Médiuns, 

explicava que este termo havia sido criado no Brasil para designar um tipo de prática 

comum apenas por aqui. Enquanto Allan Kardec mencionara os “médiuns médicos”56 que 

utilizavam uma “linguagem técnica” e descreviam tratamentos com base na alopatia, aqui, 

dizia a revista,  havia ocorrido “um fenômeno original”: “todos os médiuns, com raras 

exceções, só obtêm receitas homeopáticas”.  

No Brasil, havia uma “preferência dos espíritos por transmitir receitas 

homeopáticas”, segundo conta O Reformador. E as razões seriam as seguintes: os 

medicamentos homeopáticos permitiam uma “agradável digestão” e tinham melhores 

efeitos; eram simples de usar e de baixo custo; e poderiam ser facilmente obtidos, já que as 

receitas não necessitavam do endosso de médicos diplomados. Além disso, dizia a revista, a 

homeopatia iria prevalecer no futuro próximo enquanto a medicina convencional tenderia a 

declinar.  

Depois de explicar o fenômeno dos médiuns receitistas no país, a revista fazia uma 

apelo para que aqueles que se comunicavam com espíritos solicitassem a seus guias mais 

receitas homeopáticas. Não havia necessidade, por exemplo, de que as prescrições viessem 

																																																																		
56 Na versão original de  O Livro dos Médiuns, escrita em francês, Allan Kardec utiliza o termo 

“médiums médicaux” (1861, p. 187), que significa “médiuns médicos”. A tradução para o inglês 
respeitou o sentido original e ali se lê “medical mediums” (2016, Localização 3457).  Na edição 
brasileiras deste livro, no entanto, lemos “médiuns receitistas”. Nada é mencionado sobre a 
diferenciação entre uns e outros analisada no artigo de O Reformador, em março de 1905.  
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assinadas por nomes de médicos conhecidos. “Pois nem todos os espíritos em condições de 

prestar este serviço são nossos conhecidos.” O motivo de tal pedido era que as curas 

efetuadas pelos médiuns receitistas vinham atraindo cada vez mais pessoas para o 

espiritismo: 

Está verificado que o maior elemento de propaganda no Brazil, ou pelo 
menos na capital da República, tem sido as curas realizadas por intermédio 
de pessoas de ambos os sexos que em grande número e em toda a parte se 
dedicam louvavelmente ao benfazejo mister de tirar receitas inspiradas 
pelas inteligências ocultas (O REFORMADOR, 1905, p. 93-95). 

Apesar de a revista enfatizar que, naquele ano de 1905, o fenômeno dos médiuns 

receitistas era novo e “original”, na verdade, essas práticas são herdeiras daquelas de 

magnetizadores e sonâmbulas que atuaram de modo semelhante no Brasil a partir de 1830.  

Naquela década, já tínhamos no Rio de Janeiro o gabinete médico-magnético do Doutor 

Gamard, onde ele e sua sonâmbula anônima prescreviam tratamentos que incluíam “água 

magnetizada” e “remédios da botica”, conforme relataram seus pacientes (ver capítulo 2). 

Nas décadas seguintes, outras sonâmbulas e magnetizadores passaram a disponibilizar, em 

seus atendimentos privados, terapias semelhantes, prometendo cura para as mais diversas 

doenças por meio de passes magnéticos, águas e medicamentos homeopáticos. São 

justamente esses elementos que aparecem no sistema de crenças do espiritismo e nas 

prescrições das médiuns receitistas.   

No início do século XX, a Federação Espírita Brasileira, além do Serviço de 

Assistência aos Necessitados, contava ainda com um “Gabinete mediúnico-receitista” – o 

nome parece ter sido tomado emprestado dos “gabinetes médico-magnéticos”. No período 

de quatro anos, segundo os dados apresentados na revista O Reformador, o setor viu um 

crescimento de mais de 600% no número de receitas emitidas. Haviam sido prescritas 

20.549 em 1902; 48.309 em 1903; 110.301 em 1904; 146.589 em 1905. No último ano, 

atingiu-se uma média de 470 prescrições por dia, diz a revista. Na lista de médiuns que 

coordenavam este trabalho, curiosamente, nenhuma mulher aparece, conforme podemos ver 

abaixo: 
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Figuras 53 e 54: O Reformador, março de 1906, p. 91 

Entre as referências a mulheres médiuns receitistas do século XIX, está Dona 

Sophia, citada em 1900 pelo jornal espírita Verdade e Luz. Moradora de São Roque (SP), 

ela é mencionada em uma breve passagem, na qual conta-se que teria curado o próprio pai 

de uma doença que atingiu sua perna.  O tratamento se deu, diz o jornal,  por meio de 

“lavagens de cozimento de folhas de laranjeiras, por conselho do espírito de João 

Franciscano”. Mais nada é dito sobre Dona Sophia.  

Esse tipo de menção, bastante breve, a mulheres que atuaram prescrevendo receitas e 

tratamentos espirituais repete-se noutros jornais espíritas. De modo geral, até os primeiros 

anos  do século XX, essas médiuns muito pouco aparecem. Só mais tarde, por meio das 

biografias de personagens do espiritismo, é que ficamos sabendo de mais detalhes sobre 

elas. Foi o caso de Aura Celeste, da qual tratarei no próximo capítulo, que tinha como 

mentor espiritual o médico homeopata Joaquim Murtinho. E de Joana Francisca Soares da 
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Costa (1825-1927), a “vovó Joana”, membro do Centro Espírita Beneficente Antônio de 

Pádua, no Rio de Janeiro. Sobre as práticas de cura dessa última, escreveu-se: 

Médium receitista e curador (sic) de excelentes qualidades, Joanna 
Francisca foi o refúgio para uma multidão de aflitos que a procuravam em 
busca de lenitivo para suas dores físicas e morais, atendendo a todos com a 
mesma solicitude e carinho, sem qualquer restrição (LUCENA e GODOY, 
1982, p. 125-127) 

Assim como as sonâmbulas e magnetizadoras, as médiuns receitistas não foram 

vistas com bons olhos pela classe médica e pela sociedade daquela época. Suas atividades 

foram tratadas como criminosas e dizia-se que representavam um risco para a saúde pública.  

O Código Penal de 1890 citava o magnetismo no artigo 156, o qual proibia a prática da 

medicina sem regulamentação. O espiritismo era mencionado no artigo seguinte, junto com 

a "magia e seus sortilégios", os quais, segundo o texto, eram empregados para "fascinar e 

subjugar a credulidade pública". Era mais do que suficiente para justificar perseguições e 

condenações. 

A relação das médiuns receitistas com o espiritismo pode ser observada em dois 

aspectos principais. Por um lado, elas encontraram, nesta religião, um espaço de atuação e 

exercício de poder por meio das práticas de cura que exerciam. Por outro lado, 

simbolicamente continuaram ocupando uma posição subalterna, já que os diagnósticos e 

curas que ofereciam eram atribuídos a espíritos de nomes masculinos, muitos dos quais, 

dizia-se, haviam sido “médicos em vida”.   

 É interessante notar como as médiuns receitistas também se colocaram em relação 

ao campo da ciência – mais especificamente, da medicina. Elas estavam em posição de 

desvantagem, é verdade. O diploma de médicas não possuíam, o livro de medicina nunca 

leram, e a fama e o reconhecimento dos representantes da ciência estavam longe de ter. Mas 

os espíritos que afirmavam contatar gozavam de todas essas credenciais. Ao colocarem-se 

como “meios” (médiuns) destes, elas, de certa forma, intencionalmente ou não, reivindicam 

e justificam o direito (que era então o direito do médico-espírito) de também realizar curas, 

diagnósticos e tratamentos. É como se estivessem seguindo as regras da partida, tal como 

devem fazer os agentes de um campo de poder. Como observou Bourdieu (2003, p. 120) 

para que um campo funcione, é preciso que haja “pessoas prontas a jogar esse jogo, dotadas 

do habitus que implica o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo, das 

paradas em jogo, etc”. Porém, fazem isso apropriando-se dos símbolos legitimadores das 

práticas médicas oficiais, ressignificando-os e reutilizando-os de acordo com seu sistema de 
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crenças. Estratégia consciente ou não, isso sem dúvida representou uma subversão e causou 

abalos naquele campo, daí essas mulheres e suas práticas terem incomodado tanto e terem 

sido criticadas. 

f) Assistentes, colaboradoras e o apelo à caridade 

Além de médiuns, as mulheres que se relacionaram com o espiritismo do século XIX 

também vão aparecer, nos jornais da época, como colaboradoras, auxiliares e diretoras de 

grupos espíritas. Embora, no início, seus nomes raramente sejam citados, conforme nos 

aproximamos do século XX,  aos poucos, suas presenças também vão se tornando mais 

visíveis. 

Em 25 de dezembro de 1895, o jornal O Espírita publicava uma nota informando os 

nomes dos diretores da Associação Espírita Deus Caridade dos Aflitos, de Recife. Das 15 

pessoas responsáveis pelas atividades  do centro, 7 eram mulheres. Elas ocupavam os cargos 

de vice-presidente (Maria Brazina Ribeiro),  2o Secretário (Olympia Eudocia da Silva), 2o 

Tesoureiro (Felicidade Petrolina Gorgonho), 2o Orador (Senhorinha Mendonça Cabral) e 

atuavam também como conselheiras (Esmeraldina Maria Madalena, Maria Emília Vieira e 

Lucia Maria Rita).  

Em novembro de 1889, o periódico O Reformador citava as reuniões que ocorriam 

na casa de D. Evangelina da Fonseca, onde os participantes testemunhavam manifestações 

por sonambulismo, psicografia e vidência. Num dos encontros, dizia o periódico, 

participaram 12 pessoas – “seis cavalheiros e seis senhoras”.  

Além de atuarem em grupos domésticos e na direção de associações espíritas em 

fins do século XIX e início do XX, as mulheres também realizavam trabalhos de assistência 

social. Elas organizavam creches, comandavam cursos profissionalizantes, envolviam-se no 

cuidado aos doentes, tomavam a frente de campanhas de arrecadação de roupas e alimentos 

aos necessitados, enfim, colocavam em prática aquela que é virtude mais enfatizada pelos 

espíritas, expressa no lema “Fora da caridade não ha salvação”.   

A ênfase no trabalhos voltados à caridade pode ser melhor compreendida dentro do 

contexto religioso daquele período, quando a Igreja Católica passava por uma reforma 

institucional. Naquela época, segundo Maria José Rosado Nunes (1996 apud MARTINS, 

2016, p. 190), ocorreu o processo de “feminização do  catolicismo” no Brasil: o clero 

percebeu que elas poderiam ser peças-chave para a difusão dos ideais cristãos e, assim, 

abriu espaço para que atuassem em instituições educativas e em trabalhos de assistência 
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social. No entanto, esse processo não teria incluído o acesso ao sagrado. Embora atuantes na 

Igreja, as mulheres continuaram obedientes e submissas aos padres e bispos. 

A ideia de caridade que naquele contexto caracterizou o catolicismo, segundo Paula 

Montero (2009), foi tomada emprestada por diversas práticas religiosas, sendo reapropriada 

e ressignificada por elas. Foi o caso do espiritismo. Somou-se a isso o fato de o sistema 

jurídico não ter reconhecido, naquele período, algumas práticas não-cristãs como religiosas. 

Isso teria levado-as, segundo Montero, a ocupar espaço, na sociedade, como associações 

filantrópicas. “Desse modo, paradoxalmente, a atividade ‘religiosa’ se espalhou pelo tecido 

social, tornando-se indistinguível das práticas propriamente civis de filantrópicas e 

assistenciais”, afirma esta autora (MONTERO, 2009, p. 24).  

O espiritismo percebeu o apelo que a caridade tinha entre as mulheres, 

especialmente as católicas. Não por acaso, o jornal espírita Verdade e Luz, publicado em 

São Paulo e editado por Antônio Batuíra, dirigia justamente a elas uma de suas colunas, a 

qual tinha o sugestivo título de “Diversos assuntos ofertados às Excelentíssimas Damas da 

Caridade da Diocese de São Paulo”. Nesse espaço, eram apresentados ensinamentos 

espíritas, rebatidas as críticas feitas por padres e bispos à doutrina de Kardec e apresentados 

vários exemplos de trabalhos de assistência social realizados por mulheres espíritas. O 

intuito da coluna era claro: convencer as leitoras católicas de que, no espiritismo, elas 

poderiam exercer o verdadeiro cristianismo e dedicar-se como desejavam à caridade.  

Observemos um exemplo desse discurso na coluna de 31 de julho de 1900, que 

começava com um apelo para que as leitoras católicas estudassem o que diziam os autores 

espíritas: 

Excelentíssimas Damas da Caridade, se desejais ser felizes para não 
sofrerdes muito neste vale de lagrimas, procurais estudar e ler o que 
ensinam os nossos mestres, os quais são os que mais felicidade nos podem 
dar, pela razão de que ensinavam o verdadeiro Cristianismo como foi 
ensinado por Jesus, com todo o amor e desinteresse (VERDADE E LUZ, 
31 de julho de 1900, p. 6-7) 

Depois de defender que a comunicação com os mortos era uma realidade 

comprovada, o autor prosseguia, pedindo às leitoras que meditassem sobre o que havia sido 

apresentando e insistia: “não somos vossos inimigos, mas sim vossos verdadeiros amigos”. 

Por fim, ele revelava o quanto as “senhoras espíritas” do Brasil e da França eram envolvidas 

com a caridade: 
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Vamos agora apresentar-vos o procedimento das nossas irmãs, aquelas que 
seguem o verdadeiro Cristianismo (as senhoras espíritas). Em Paris, onde 
há grande número de damas da altar aristocracia que já estão com a 
verdade, vê-de como procedem: reúnem duas vezes por semana de noite, 
durante duas horas, trabalham em fazer roupinhas para os órfãos aos quais 
elas mesmas vão levar (VERDADE E LUZ, 31 de julho de 1900, p. 6-7). 

Para as mulheres católicas, aderir ao espiritismo não implicaria, segundo deixam 

entrever os argumentos apresentados nesta coluna, uma quebra radical no que diz respeito 

aos trabalhos de assistência social. Havia ainda outro apelo, embora esse não fosse 

mencionado e apenas fique subentendido por meio dos relatos que, vez ou outra, apareciam 

neste espaço e que mencionavam algumas mulheres médiuns e seus feitos: como espíritas, o 

acesso ao sagrado não estava inteiramente interditado a elas, que poderiam, ao trocar o 

catolicismo pelo espiritismo, ter então a chance de atuarem como intermediárias do 

Sagrado. 

Rumo ao fim do século, os adeptos da doutrina apresentada por Kardec começam a 

se organizar. De acordo com o conceito de campo religioso de Bourdieu, podemos dizer que 

deu-se uma sistematização das práticas e crenças. Meios foram criados para produzir, 

reproduzir e difundir os bens religiosos e instituições foram fundadas, como a Federação 

Espírita Brasileira (FEB), em 1884. Ao poucos, termos, conceitos e práticas tomados 

emprestados do magnetismo animal passaram a ser cada vez menos utilizados. Zeus 

Wantuil, ao traçar a história do espiritismo, notou isso no Grupo Confúcio, fundado no Rio 

de Janeiro em 1873. O modo como as sessões eram realizadas ali mudou com o tempo e isso 

sinalizou, segundo este autor espírita, uma “ruptura” do espiritismo com o magnetismo: 

Em alguns anos, o tipo de reunião tinha mudado; agora eram dirigidas não 
mais para as observações das atuações de mesas, chapéus, etc., mas para a 
comunicação com os Espíritos desencarnados que transmitiam mensagens 
por meio dos médiuns; a psicografia substituía o “transe sonambúlico” e a 
tiptografia. Realizava-se desse modo a ruptura com o magnetismo animal 
e, se a palavra aparecia ainda nos escritos kardecistas era, então, 
qualificada como “espiritual” (1969 apud 2009, Aubrée e Laplantine, p. 
143). 

Não se trata, a meu ver, de uma ruptura completa, já que os elementos e conceitos do 

magnetismo animal não foram excluídos do espiritismo. Eles continuaram presentes nas 

ideias sobre fluido magnético, no uso dos passes e da água fluidificada para tratamento de 

doenças, no transe mediúnico, antes chamado sonambúlico, entre outros. Esses tanto 

ganharam novas roupagens e significados quantos foram incorporados na construção das 

narrativas históricas espíritas – ou seja, na “invenção da tradição”, para retomarmos a 
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discussão do início deste capítulo. Kardec nos fornece um exemplo disso em um artigo que 

publicou na Revista Espírita, quando se refere ao magnetismo como um passo anterior ao 

espiritismo: 

O magnetismo preparou os caminhos do Espiritismo, e o rápido progresso 
desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das 
ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e 
do êxtase às manifestações espíritas não há mais que um passo; [...] a ele, 
pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente 
para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da 
verdade, não passam de uma (REVISTA ESPÍRITA, ed. 3, 1858, p. 92) 

No Brasil, conforme o espiritismo foi crescendo em número de adeptos e grupos e 

sistematizando suas crenças e práticas, cada vez menos se ouve falar de magnetizadoras e 

sonâmbulas. Já no século XX, quando nossas Ciências Sociais começaram a se interessar 

por esta religião, tendeu-se a reproduzir esse silêncio e a tomar como dada a narrativa que 

foi construída. Assim, tem-se a impressão de que essas personagens sequer existiram, não 

passando de figuras sem muita importância ou influência. Foi justamente esse engano e os 

silêncios construídos sobre essas mulheres que tentei quebrar ao apresentar os perfis acima. 

Para finalizar, podemos pensar as mulheres apresentadas a partir de alguns 

elementos simbólicos presentes em suas práticas. Para Geertz (1989), símbolo ou ação 

simbólica são atos ou objetos físicos, sociais ou culturais que transmitem uma concepção. 

As formações simbólicas, segundo ele, sintetizam tanto o ethos de um grupo ou sociedade 

quanto suas visões de mundo e é  justamente na relação entre ambos que está o principal 

elemento das religiões. Deste modo, a imagem da sonâmbula que vê, ouve e explora o que 

parece impossível a ela pode ser tomada como representação do desejo das mulheres de 

transcender limites e superar restrições ou ainda sinalizar a situação delas à época que, 

mesmo controladas e dominadas, buscavam maneiras de se expressar e experimentar novas 

possibilidades. A receitista que prescreve tratamentos para doenças revela a busca pelo 

acesso a saberes que então eram barrados às mulheres, como a medicina, e ainda uma 

tomada de posição delas que desafia justamente aqueles que exercem grande poder e 

influência naquela sociedade, que são os médicos. Já a médium que serve de canal para que 

espíritos se comuniquem pela escrita aponta para a vontade das mulheres de acessar 

conhecimentos e saberes ocultos, traduzi-los e comunicá-los e, além disso, representa a 

tomada da palavra – falada ou escrita – por parte delas.   
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Capítulo 4 – Anália Franco e Aura Celeste: trajetórias   

Neste capítulo, apresento momentos das trajetórias de duas mulheres: Anália Franco, 

considerada “a grande dama da educação brasileira”, e Adelaide Augusta Câmara, também 

conhecida como Aura Celeste e referida como “a grande musa moderna e espiritual”. Elas 

atuaram em períodos e cidades diferentes – Anália no fim do século XIX em São Paulo e 

Aura no início do XX no Rio de Janeiro. Apesar de aparentemente distantes, as duas 

aproximam-se em vários momentos: foram escritoras, professoras e utilizaram a imprensa 

para divulgar suas ideias e produções literárias. Porém, enquanto Aura Celeste abraçou a 

tarefa de difundir o espiritismo, Anália Franco nada mencionou publicamente a respeito de 

sua ligação com esta religião.  

Estas duas mulheres são tomadas neste trabalho para ilustrar os processos 

formadores de identidades femininas espíritas, as quais foram construídas conjuntamente 

com as identidades do espiritismo enquanto religião. Acompanho-as a partir da virada do 

século até as décadas de 1920 e 1930. Para trazer à tona a “voz” de Anália Franco, tomei 

como referência alguns de seus artigos e contos que encontrei em jornais como A Família e 

Álbum das Meninas, este último fundado e editado por ela. Quanto à Adelaide Câmara, 

busquei traços de suas opiniões e ideias em artigos, transcrições de palestras e 

comunicações espirituais, alguns dos quais foram reunidos na coletânea Do Além (1921), e 

ainda na entrevista que ela concedeu ao jornalista Leal de Souza, em 1926, a qual localizei 

no jornal A Noite, publicado no Rio de Janeiro.  

Não adotei, como fonte principal, as biografias já escritas sobre elas, embora 

também utilize informações que constam nessas. Na leitura de seus escritos, procurei 

observar principalmente que espaços elas ocuparam na sociedade brasileira, de que modo se 

deu essa ocupação e até que ponto elas abalaram, transformaram, subverteram ou  

reproduziram relações de poder baseadas em gênero. No caso de Adelaide, também foi 

possível saber mais sobre sua relação com o espiritismo. Já Anália silenciou sobre essa 

questão, o que também muito revela.  

 4.1 Anália Franco: entre o jornal, o livro e a sala de aula 

“Não há nada mais belo nem mais poderoso do que o jornal”, escrevia Anália Emília 

Franco em 1895. Esta professora carioca, que na infância fincou raízes no estado de São 
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Paulo e ali trabalhou até o fim da vida, acreditava que os periódicos, quando utilizados de 

modo “consciente”, poderiam cumprir o que chamava de “missão civilizadora”. E foi 

justamente com o intuito de transformar a sociedade, em especial a condição das mulheres 

brasileiras, que ela escreveu para a imprensa e, mais tarde fundou seus próprios jornais.  

Nascida em Resende (RJ) em 1853,  filha de uma professora, Anália começou sua 

carreira no magistério como assistente da mãe. Obteve o diploma de Normalista e, com a 

proclamação da Lei do Ventre livre em 1871, atentou para um problema crescente no Brasil 

Império: crianças negras eram expulsas das fazendas, pois haviam perdido seu  

 “valor” como objeto de venda ou troca, passando a perambular pelas ruas.  Decidida a 

acolher essas crianças, segundo Eliane de Christo Oliveira (2007), que pesquisou as ideias e 

práticas educativas de Anália Franco, e Tizuko Kishimoto cque escreveu sobre a  pré-escola 

em São Paulo, ela fundou na década de 1870 sua primeira Casa Maternal, no interior de São 

Paulo, mistura de abrigo e escola primária. A iniciativa, de acordo com essas autoras, não 

teria sido bem vista por fazendeiros da região, especialmente porque, nas salas de aula de 

Anália, crianças brancas e negras estudavam lado a lado, o que era considerado um afronta à 

sociedade escravista da época.  

Dali rumo ao século seguinte, Anália iria fundar escolas, abrigos e associações em 

prol da educação dos pobres. Enquanto exercia as atividades de assistência social e 

pedagogia, ela também escrevia. Artigos, contos, crônicas e trechos de seus livros também 

ocuparam as páginas de vários periódicos brasileiros no fim do século XIX.  O tema sobre o 

qual mais escreveu foi a educação das mulheres e a necessidade de torná-la acessível a todas 

as classes. 

 
Figura 55: Anália Franco 
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Procurei pela “voz” de Anália inicialmente no jornal A Família, tomado aqui 

enquanto fonte documental, uma vez que trazer à tona suas falas e trajetórias, assim como as 

de outras personagens que se ligaram direta ou indiretamente ao espiritismo, apresentou-se, 

durante esta pesquisa, como fundamental para entender as relações das mulheres com esta 

religião e investigar até que ponto elas teriam sido silenciadas ou não. Em 1889, Anália 

aparece como uma das colaboradoras deste periódico que circulava em São Paulo, fundado 

pela escritora Josephina Alvares de Azevedo. O subtítulo da publicação, “Jornal literário, 

dedicado à educação da mãe de família”, soa até singelo diante dos contestadores artigos 

publicados em suas páginas. Ali, da pena de escritoras como Maria Zalina Rolim, Adélia 

Ramos, Isabel de Matos Dillon, Felicidade de Macedo, além da própria Anália, ergueram-se 

algumas das primeiras vozes a favor da igualdade de gênero no Brasil.  

 

 
Figura 56: Capa da edição de 21 de junho de 1890 do jornal A Família. Na primeira página, um artigo 

de Anália Franco intitulado Notas sobre a Educação Feminina, seguido do conto A Feiticeira 
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O acesso das brasileiras à educação e ao mercado de trabalho e o direito delas ao 

voto eram as principais reivindicações feitas pela editora e as colaboradoras de A Família. 57 

Na primeira edição do jornal, que circulou em novembro de 1888, Josephina anunciava a 

sua intenção: despertar “consciências adormecidas” por meio da imprensa e combater “uma 

iniquidade secular – a escravidão da mulher”. Inspirada pelas lutas feministas de mulheres 

na Europa e na América, Josephina convocava as brasileiras a competirem em pé de 

igualdade com os homens, rejeitando o estereótipo da inferioridade feminina: 

Até hoje tem os homens mantido o falso e funesto princípio de nossa 
inferioridade. Mas nós não somos a eles inferiores porque somos suas 
semelhantes, embora de sexo diverso. Temos, segundo a nossa natureza, 
funções especiais, como eles pela mesma razão as tem. Mas isso não é 
razão de inferioridade [...] Portanto, em tudo devemos competir com os 
homens – no governo da família como na direção do Estado (A Família, 
novembro de 1888, p. 1-2). 

 Enquanto Josephina questionava os papeis sociais e restrições impostos às 

brasileiras –  “Nós não somos mães todos os dias e às vezes não o somos nunca”, escreveu, 

Anália Franco adotava, algumas vezes, um discurso mais ameno. Em seu artigo de estreia 

n’A Família, intitulado As Mães, ela argumentava que a educação das brasileiras precisava 

passar por reformas – o motivo já estava sugerido no título: para que elas pudessem exercer 

melhor o papel de mães.  Escreveu Anália: 

No meio da decadência moral desta época [...] só as mães podem impedir a 
infesta torrente do materialismo, que ameaça invadir tudo. Sim, aquelas 
que aspiram a felicidade de seus filhos, a solidez e o aconchego do seu lar 
devem juntar-se aos esforços de todos que amam ao bem, para educar 
dignamente a nova geração em cujas mãos estão os destinos do amanhã 
(As Mães - A Família, novembro de 1888, p. 2-3). 

No cerne do argumento de Anália, estava a ideia de que, uma vez instruídas, as 

mulheres, como mães, poderiam incutir em seus filhos bons valores e, consequentemente, 

contribuir para o progresso social. Esse ponto de vista, partilhado por outras brasileiras que 

escreveram para a imprensa no século XIX, como vimos no capítulo 1, havia ganhado força 

																																																																		
57 O jornal A Família faz parte do que Céli Jardim Pinto, em Uma História do Feminismo no Brasil 

(2003), chama de “feminismo difuso”, que marcou o início deste movimento no Brasil, a partir do 
século XIX. Havia três vertentes principais, segundo a autora: uma “forte e organizada”, sob a direção 
de Bertha Lutz, que defendia os direitos políticos para as mulheres; outra difusa, formada pelos 
jornais editados por “mulheres cultas, com vidas públicas excepcionais”, entre ela professoras, 
escritoras e jornalistas; e uma terceira, representada por trabalhadoras e intelectuais que tomaram 
parte do movimento anarquista e, posteriormente, do Partido Comunista (PINTO, 2003, p. 14-15). 
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na França graças a autores como Louis Aimé Martin (1781-1847), citado tanto por Anália 

quanto por Josephina em seus artigos. O pensador francês publicara em 1842 uma obra que 

tornou-se referência entre os defensores do acesso igualitário à educação: The Education of 

Mothers of Family: or the civilization of the human race (A Educação das Mães de Família: 

ou a civilização da raça humana). Ali, Martin defendia a “utilidade social” da mulher, 

apresentando-a como um instrumento capaz de garantir o futuro da civilização. 

Aimé Martin considerava que a história da humanidade poderia ser observada a 

partir de uma escala evolutiva, ao longo da qual as mulheres haviam ocupado diferentes 

papeis (MARTIN, 1842, p. 37). Num passado distante e “bárbaro”, escreveu, elas eram 

escravas e servas; na época de Homero, haviam afastado-se do lar e aproximaram-se do 

mundo; e, nos períodos mais recentes, segundo Martin, tinham sido reconhecidas como 

donas-de-casa e cidadãs. No século  XIX, este pensador francês dizia que as mulheres 

viviam “a era da regeneração”, podendo finalmente elevar-se “às mais altas posições pelo 

simples cumprimento de seus deveres como esposas e mães de família”. Tais deveres, no 

entanto, para serem cumpridos, afirmava ele, exigiam que elas fossem educadas.  

Era um argumento duplamente tentador. Em uma época em que o Brasil 

modernizava-se e abraçava os ideais do progresso, sem esconder sua ânsia de “europeizar-

se”, nada melhor do que contar com a ajuda de um contingente de mulheres que atuariam 

nas famílias, incutindo nos futuros cidadãos ideais civis e religiosos. Ao mesmo tempo, os 

velhos papeis permaneciam intocáveis, já que para executar essa missão a mulher não 

precisaria se ausentar do lar, considerado seu domínio segundo as construções de gênero da 

época, nem abdicar dos papeis de mãe e esposa. 

Inspirada pelas ideias de Martin e o movimento pela emancipação das mulheres, que 

ocorria em países como a Inglaterra e que já havia dado seus primeiros passos no Brasil 

conforme apontado no  capítulo 1, quando apresento as reivindicações que muitas 

brasileiras faziam por meio de seus jornais, Anália vai defender o mesmo para suas 

contemporâneas. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe a resistência da sociedade brasileira a 

qualquer tipo de mudança. No século “das luzes e do progresso”, desabafou ela em A 

mulher e sua Educação, “nos conservamos estacionárias e resistentes à marcha do 

progresso”. Eis seu comentário: 

Qualquer que seja o ponto de  vista pelo qual possamos encarar a sua 
instrução, reconhecemos que a ideia sempre discutida, sempre debatida da 
emancipação feminina, que tanto tem inquietado aos partidários do nosso 
obscurantismo, não passa entre nós de uma vaga e longínqua aspiração.  
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Ainda que os países de adiantada civilização, como a Inglaterra e outros, 
sejam de opinião geral que as faculdades intelectuais, todas as aptidões da 
mulher são das mais próprias para desempenhar os árduos trabalhos de 
oficina nas grandes administrações, sendo também capaz de elevar-se pelo 
pensamento ao nível do homem, nada há porém mais difícil do que 
destruir-se a barreira tenaz dos preconceitos estólidos, das convenções 
errôneas da sociedade, que levantam-se sempre com todas as suas 
resistências, para o retardamento de qualquer ideia civilizadora de grande 
alcance social (A Nossa Apatia Intelectual - A Família, 22 de dezembro de 
1888, p. 3-4). 

No Brasil daquela época, ainda eram altas as vozes contrárias à educação das 

mulheres – seja uma educação superior ou de qualidade – e a sua atuação em profissões que 

não fossem o magistério. Prevaleciam os argumentos da inferioridade intelectual e física 

atribuídos ao sexo feminino. Daí Anália Franco se referir a esses como “preconceitos 

estólidos, convenções errôneas da sociedade”. Para aqueles que insistiam nesse ponto de 

vista, sua proposta era a seguinte: “É preciso cultivá-la com duplicado esmero, da mesma 

forma que se tratássemos de fortalecer o membro mais fraco do nosso corpo ou de dar saúde 

e vigorar a fibra mais enferma” (O Estudo - A Família, 12 de janeiro de 1889, p. 3-4). 

Outra concepção baseada em gênero bastante forte à época era de que a leitura 

poderia corromper as mentes consideradas mais frágeis e influenciáveis, ou seja, as mentes 

das mulheres. A gênese dessa ideia está relacionada à popularização dos livros e 

especialmente do gênero romance no século XIX, o qual despertava bastante interesse entre 

o público feminino. Segundo observou Martyn Lyons, ao tratar dos novos leitores do século 

XIX, entre os quais destaca as mulheres, crianças e trabalhadores, na França, defendia-se 

que ler romances poderia “despertar as paixões e exaltar a imaginação feminina”. E mais: 

“podia fomentar certas ilusões românticas pouco razoáveis e sugerir veleidades eróticas que 

colocavam em perigo a castidade e a ordem de suas famílias” (LYONS, 2001, p. 550-551).  

Para aqueles que temiam a suposta influência negativa exercida pela leitura, Anália 

Franco escreveu: “A mulher pode ter um livro na mão sem se desviar do  berço onde o filho 

demanda os seus cuidados e carícias” (O Estudo - A Família, 12 de janeiro de 1889, p. 3-4). 

Era uma tomada de posição interessante, porque ela não rejeitava a concepção de que ser 

mãe seria o ideal da mulher, mas ao mesmo tempo lançava por terra as construções sociais 

sobre aptidões físicas e intelectuais baseada na diferença sexual. 

Anália Franco, na verdade, parece jogar com os estereótipos correntes e, a partir 

deles, vai marcando resistências. No momento em que defende o acesso das mulheres à 

educação, como vimos mais acima, ela parece, por alguns momentos, considerar a ideia de 
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que elas são intelectualmente mais fracas mas logo oferece uma saída: que elas sejam 

fortalecidas e cultivadas com esmero. Quando apoia o acesso das brasileiras à leitura, ela 

não se opõe ao argumento de que essas devem cumprir seus deveres de mães, mas deixa 

claro aos que insistem que uma prática elimina a outra: se uma mão balança o berço, a outra 

segura um livro. Para cada crítica e argumento contra a igualdade de gênero, Anália Franco 

tem soluções que envolvem sempre uma mudança na situação das mulheres. 

A dificuldade do acesso a livros, especialmente entre brasileiros e brasileiras das 

classes mais baixas, também preocupava esta escritora. Esse, aliás, pode ter sido um dos 

motivos pelos quais ela se dedicou tanto à imprensa. Além de instrumento de 

conscientização, Anália via o jornal como “um livro popular”, um meio de instrução 

especialmente útil para aqueles “cuja vida laboriosa poucas horas tem de repouso para dar à 

cultura do espírito” (O Jornal – Álbum das Meninas, 31 de outubro de 1898, p. 160). Ela 

ainda escreveu: “O jornal é que percorre por toda a parte e penetra tanto no teto do abastado 

como no albergue do pobre, é o livro das família e a fonte perene de onde todos recebem a 

verdade e o ensino” (As Mães e Educadores - Álbum das Meninas, 30 de abril de 1898, p. 

2). 

Movida por essa visão, em abril de 1898 Anália criou seu próprio periódico, Álbum 

das Meninas: revista literária e educativa dedicada às jovens brasileiras. O objetivo, 

conforme informou na primeira edição, era o de expressar suas ideias sobre educação e 

aquilo que “os espíritos mais elevados” haviam escrito sobre este tema. A revista também 

abria espaço para outras mulheres que desejassem publicar seus textos. E não faltaram 

colaboradoras. Nomes como Prescilliana Duarte de Almeida, Inês Sabino, Julia Gusmão, 

Amélia Rodrigues, Adelina Lopes Vieira, Zalina Rolim, Francisca Clotilde, entre muitas 

outras escritoras, frequentaram as páginas deste periódico enquanto ele circulou, de 1898 a 

1901. 

 Com o Álbum das Meninas, Anália Franco tentava sensibilizar a sociedade para que 

a situação das mulheres melhorasse. Mas, ao colocar, com seus próprios recursos, este 

jornal em circulação, ela mesma dava um importante passo nesse sentido, também 

desencadeando transformações. O jornal de Anália Franco oferecia leitura para as mulheres, 

disponibilizava instrução àquelas que não tinham condições de pagar por livros, convidava-

as a questionar sua situação, orientava-as na luta por seus direitos e incentiva-as a 

escreverem. Em outras palavras, ela chacoalhava, questionava, subvertia e  tentava mudar as 

relações de poder construídas a partir de concepções de gênero. 
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Cabe aqui uma pausa para falarmos de poder. Michel Foucault considera que o 

poder está presente em todas as relações humanas nas quais um indivíduo tenta controlar a 

conduta do outro. Embora toda a sua obra trate das expressões do poder, por meio de 

mecanismos disciplinares, ele analisa os usos desse conceito no artigo O Sujeito e o Poder 

(2009) e em A ética do cuidado de si como prática da liberdade (2004). Um meio de 

analisar o poder, segundo Foucault, é a partir dos modos pelos quais este é exercido, ou seja, 

observando-se as relações de poder. Tratam-se de relações cambiantes, reversíveis, 

instáveis e apenas possíveis quando há alguma margem de liberdade, por menor que seja 

(2004, p. 281-301).  

Se não houver liberdade, estaremos diante da violência, afirma Foucault. Essa age 

sobre os corpos e as coisas – “ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói” (2009, p. 243) 

– enquanto o poder irá incidir não nos outros, mas em suas ações. Daí que Foucault define a 

relação de poder como “uma ação sobre a ação; sobre ações”, sejam elas eventuais, atuais, 

futuras ou presentes. Dois elementos fundamentais estão presentes numa relação de poder:  

um sujeito ativo sobre o qual ela será exercida e um campo de possibilidades, onde 

poderemos observar as respostas, reações e efeitos suscitados. “O exercício do poder 

consiste, deste modo, em ‘conduzir condutas’ e em ordenar a probabilidades”, escreveu ele. 

Está, portanto, na ordem do “governo,” no sentido de condução das condutas, de 

estruturação do campo de ação dos indivíduos (FOUCAULT, 2009, p. 243-244). 

Qualquer relação de poder, na visão de Foucault, carrega intrinsicamente uma luta 

para subvertê-la, transformá-la ou revertê-la, ou seja, uma “insubmissão”. “Não existe 

relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual”, afirmou 

(FOUCAULT 2009, p. 248). Quando não há espaço para mudanças, embates e subversões, 

estamos diante da violência. “Se não há possibilidade de resistência (de resistência por 

violência, fuga, engano, estratégias capazes de reverter a situação), nem sequer haveria 

relação de poder”  (FOUCAULT, 2004, p. 292).58 

Foucault chega a reconhecer que, em alguns casos, a margem de liberdade para a 

resistência é muito pequena. Um exemplo dado por ele é o das mulheres dos séculos XVIII 

e XIX submetidas a estruturas de casamento onde eram controladas pelos maridos 

																																																																		
58 Àqueles que criticaram seu pensamento, afirmando que ele não deixaria escapatória aos indivíduos 

diante do poder, Foucault respondeu: "A alegação 'você vê poder em tudo, logo, não há espaço para a 
liberdade" me parece absolutamente inadequada. A ideia de que poder é um sistema de dominação 
que controlaria tudo, sem deixar brecha para a liberdade não pode ser atribuída a mim” (1997, p. 
293). 
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(FOUCAULT, 2004, p. 292). “[Elas] tinham bem poucas opções: poderiam enganar os 

maridos, tirar dinheiro deles, evitar o sexo. Mas ainda assim estavam em uma condição de 

dominação já que essas opções eram apenas estratagemas insuficientes para reverter sua 

situação” (2004, p. 292), notou.  

Concordo com Foucault a respeito de sua separação entre dominação (da qual não 

haveria escapatória) e relações de poder (que carrega uma resistência intrínseca), embora 

não perceba as brasileiras do século XIX como submetidas a uma condição que não 

implicaria possibilidade de mudança, como ele menciona acima ao se referir às mulheres 

daquela época. Os “estratagemas” dos quais muitas lançam mão e que Foucault vê como 

incapazes de promover mudanças são também formas de resistência, a meu ver, ainda que 

muitas vezes tímidas. E, embora não mudassem nem revertessem as relações estabelecidas, 

representaram abalos, tensões e uma tomada de posição nesse sentido, o que por si só é um 

ato subversivo e que requer algum grau de consciência, incômodo ou inconformismo.  

Conforme apresentei no capítulo 1, as mulheres que vivam a maior parte do tempo 

dentro de casa, que os viajantes descreveram como escravas ou bonecas sem vida, também 

nesses espaços construíram táticas de resistência, ora ganhando dinheiro gerenciando a 

produção de doces e itens vendidos pelos escravos nas cidades, ora buscando novas formas 

de ocupar o tempo, fazendo-se presentes nas varandas, onde podiam conversar e observar a 

cidade, escrevendo e lendo. É verdade que havia um longo caminho de transformações à 

frente delas. Mas, no recorte daquele tempo e das condições sociais em que estavam 

inseridas, aqueles eram passos significativos. 

A partir dali, a resistência das brasileiras seguiu em diversos fronts, dependendo de 

variáveis como classe, etnia, idade,  lugar. Essas resistências – o plural cabe melhor – 

ganharam novo fôlego com a urbanização, tendo entre seus exemplos os jornais editados por 

mulheres e os escritos de jornalistas como Bellona e Joana Paula Manso de Noronha, que 

conhecemos no capítulo 1. Foram colocadas em prática por magnetizadoras e sonâmbulas, 

como vimos o capítulo 2, e ainda por receitistas, psicógrafas, espíritas ligadas à caridade, 

apresentadas no capítulo 3; e também por Anália Franco, entre muitas outras.  

Dito isso, voltemos às subversões, desvios e transformações que nossa personagem 

opera nas relações de poder e gênero de sua época. Em 1889, nove anos antes de fundar o 

Álbum das Meninas, ela já havia criticado o descaso com que as escritoras brasileiras eram 

tratadas e ausência de leitores interessados nas obras assinadas por elas. No artigo A Nossa 

Apatia Intelectual (A Família, 9 de março de 1889, p. 3-4), ela escreveu: 
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Entre as raras senhoras que se dedicam no Brasil às letras, algumas há que 
afrontando os preconceitos da sociedade, a indiferença e o desdém 
esmagador que votamos às obras de arte, especialmente das nossas 
patrícias; tem ensaiado a poesia, o romance e o drama, mas à vista da 
frieza com que as acolhemos, podemos dizer que a escritora muita vez terá 
de se contentar com uma única e silenciosa leitora – a própria autora. 

Apesar da importância do Álbum das Meninas tanto como ferramenta de 

conscientização e transformação social, como espaço para subversão de relações de poder, 

Anália frequentemente minimizava a relevância de seu periódico e mesmo dos textos que 

assinava. “Ouso erguer minha voz desautorizada e humilde a vós ó mães e educadores da 

mocidade”, dizia em um de seus artigos, para mais adiante enfatizar: “Ao tomar sobre meus 

ombros esta tarefa de tão magno alcance, não consultei as minhas forças nem a 

incompetência que em mim reconheço em todas as coisas”, escreveu. 

A atitude de depreciar o próprio trabalho e colocar-se numa posição de inferioridade 

aparece não só em Anália Franco, mas em outras escritoras  brasileiras e estrangeiras.  

Norma Telles, em seu livro Encantações, no qual mergulha nas obras e trajetórias de autoras 

do Brasil do século XIX, nota que a “autodepreciação foi uma das estratégias 

(inconscientes) mais usadas pelas escritoras” (TELLES, 2012, p. 270).59  O motivo, segundo 

ela, é que o simples fato de escolher uma vocação, algo para o qual sequer tinham sido 

treinadas, ia de encontro à submissão associada ao feminino e ainda requeria a afirmação do 

próprio Eu, em vez do contrário (p. 271). Diz Telles: 

Os livros de moral e os tratados sobre o feminino farão a escrita parecer 
algo egoísta para a mulher, pois a afastam daqueles a quem deve servir ou 
de quem deve cuidar. E, talvez, este conflito tenha se prolongado até 
nossos dias e uma dose de culpa esteja ainda embutida nas escritoras 
contemporâneas (TELLES, 2012, p. 271). 

A autodepreciação é, assim, também uma expressão dos medos e inseguranças 

experimentados por essas mulheres inseridas numa cultura que constantemente afirmou, 

naturalizou e reforçou seu papel secundário e submisso. Como vimos no capítulo 1, na 

imprensa, na religião, na família, em todos os espaços sociais, o ideal da mulher que deveria 

servir ao homem, aos filhos e a Deus era frequentemente reforçado. E isso ocorria tanto 

simbólica e sutilmente quanto diretamente. Lembremos, entre os muitos exemplos do 

																																																																		
59 Mais tarde, em 1905, quando lançou seu segundo periódico, A Voz Maternal, voltado para 

divulgação dos trabalhos da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, fez o 
mesmo, chamando a publicação de “humilde e modesta”. 
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capítulo 1, das “Obrigações da mulher casada” publicadas pelo jornal A voz da Religião em 

1846, onde se lia que elas deveriam em primeiro lugar “Amar o marido”, em segundo 

“Respeitá-lo como seu chefe” e, em terceiro, “Obedecer-lhe como seu superior”. 

Stephen Behrendt também percebeu em Mary Shelley, autora do clássico 

Frankenstein, a mesma atitude de autodepreciação que encontramos em Anália Franco. A 

escritora inglesa era filha de uma das personagens mais importantes na história do 

feminismo, Mary Wollstonecraft, que escreveu A Vindication of the Rights of Women 

(1792), primeiro grande manifesto em  defesa dos direitos das mulheres, e era também  

membro de um famoso grupo literário formado por escritores como Lord Byron e Claire 

Clairmont. Apesar do círculo familiar e social onde se incluía, Mary Shelley não estava 

imune às pressões sociais e culturais da Inglaterra do século XIX. Numa carta que escreveu 

a uma amiga em 1835, ela expressava esse sentimento dizendo:  “Em suma, minha crença é 

– se há sexo nas almas ou não – que o sexo de nosso mecanismo material faz-nos criaturas 

bastante diferentes – melhores, embora mais fracas, mas desejando as classes superiores do 

intelecto (SHELLEY apud BEHRENDT, 1995). 

“O resíduo desse senso de inferioridade inculcado é surpreendente”, notou Stephen 

Behrendt, no artigo Mary Shelley, Frankenstein e the Women Writer’s Fate (1995), quando 

se refere a esse aspecto da trajetória da autora. Em consequência dessas pressões, muitas 

escritoras, segundo ele, acabaram por não adotar as convenções literárias da cultura 

masculina ou então silenciaram-se: 

Ao entrar abertamente em competição com a casta dominante de autores 
homens,  a escritora parecia violar não apenas o decoro social mas também 
a natureza e a constituição do seu próprio sexo. Não é surpresa que esses 
esforços tenham gerado tanto ansiedade quanto hostilidade entre o 
establishment literário masculino, particularmente quando ela ousava  
aventurar-se fora de gêneros como a ficção gótica que eram mais ou menos 
reservados para o emocionalismo elevado esperado das mulheres escritoras 
(BEHRENDT, 1995, p. 69-87, trad. livre minha). 

Compartilhando o incômodo daquelas que se lançavam na literatura e, ao mesmo 

tempo, sentiam o peso de tais estereótipos ou não conseguiam totalmente se desvincular 

deles,  estava Anália Franco. Além de artigos sobre a educação de pobres e das mulheres, 

ela escreveu poesias, romances e contos. Esses últimos aparecem com frequência em A 

Família e no Álbum das Meninas, onde eram publicados de modo seriado. As personagens 

principais dessas pequenas histórias são descritas como figuras delicadas, graciosas e 

angelicais. Elas geralmente sofrem alguma tragédia ou infortúnio – a perda de um amor, o 
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roubo de uma filha – , muitas vezes em consequência da ação de pais, noivos ou maridos.  

Essas descrições reproduzem visões de gênero bastante comuns no Brasil do século XIX: o 

da mulher física e mentalmente frágil, que deve ser casta e assumir a missão de anjo do lar. 

Por outro lado, são reveladoras das relações sociais àquela época e do forte ethos cristão que 

também influenciou o espiritismo. 

Observemos primeiramente Floripes, protagonista de A Cretina, uma “jovem pálida 

e melancólica como uma virgem aérea de Ossian”. Certa manhã, “essa moça delicada e 

graciosa”, narra Anália, recorda de um grande amor. “[...] ela sofria, porque as lágrimas 

como aljofares borbulhavam-lhe à flor dos olhos.” Floripes, prossegue o conto, está a 

lembrar da felicidade que experimentara ao encontrar-se furtivamente com o “escolhido do 

seu coração”. O pai dela, “de caráter ambicioso e pérfido”, no entanto, era contra a afeição 

da filha pelo fato de o moço ser pobre. Certo dia, a leitora descobre, o rapaz é empurrado de 

um rochedo rumo ao mar; o mesmo rochedo onde o casal costumava se encontrar. “A dor 

como uma devastação fatal a transformou, e todas as suas alegrias, todas as suas esperanças 

pareciam-lhe agora envoltas em lúgubre mortalha”, escreveu Anália. Ao final, Floripes 

descobre que o autor do crime é seu próprio pai e ouve dele ameaças para que guarde “o 

mais absoluto segredo em relação ao desenlace de seu desventurado amor”. E assim ela 

faz.60 

E há também Natália, do conto A Sempre Viva, uma jovem que a leitora encontra 

“imersa em inexprimível angústia, a chorar soluçando inconsolável a perda de seu primeiro 

amor”. Aos vinte anos, ela “amava com toda a efervescência” e aguardava o momento de 

viver para sempre ao lado do seu escolhido. Mas a moça, que “deveria desposar-se em dois 

meses”, resolve submeter o noivo a um teste de fidelidade. Depara-se, então, com o desdém 

e a rejeição dele. Depois de muito sofrer, o acaso acaba trazendo para Natália um novo amor 

e, no fim da história, ela descobre que vale a pena amar novamente.61 

Temos ainda Lavínia, a protagonista do conto A Feiticeira. Com seu rosto 

“macilento e enrugado”, ela mais parece “um cadáver ambulante” e é temida por onde 

passa. A seu respeito, contam-se histórias assombrosas e as crianças desviam de seu 

caminho. Lavínia, narra Anália, vive isolada no mato, longe de tudo e todos. A autora então 

revela que, por trás da aparência maléfica, a protagonista esconde uma grande tristeza: “A 

infeliz tivera uma filha a quem o pai roubou-lhe, fugindo com ela para bem longe, levando 

																																																																		
60 Este conto foi publicado de modo seriado no jornal A Família, a partir de 9 de março de 1890. 
61 Publicado em A Família a partir da edição de 18 de maio de 1899. 
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consigo todas as suas esperanças e toda a sua felicidade”. Depois de anos sofrendo, conta 

Anália, o sofrimento termina. Lavínia acaba reencontrando, por acaso, a filha, e vive feliz o 

resto de seus dias.62 

Inesilia dá nome a um outro conto de Anália Franco que também aborda o 

sofrimento feminino. A personagem, que é chamada de louca pela população de uma 

pequena vila, desperta a atenção da narradora da história, que se dispõe a descobrir o que 

aconteceu  àquela mulher. Um dia, a própria Inesilia revela o motivo de seu desespero:63 

Dizem todos que estou louca… E, quem sabe talvez?... O desalento e a dor 
confrangem-me o coração por tal modo, nestes instantes que me restaram 
entre a desesperação e a morte, que sinto vertigens terríveis que me 
desvairam… Febril e ansiosa, só espero despir este invólucro frágil, para 
reunir me àquele a quem amo… Ah, sinto que já não posso mais!... Como 
tem sido tão prolongada e atroz esta agonia!  

As histórias de Floripes, Natália, Lavínia e Inesilia revelam mulheres sofredoras, 

oprimidas, sujeitas aos mandos e desmandos de pais e maridos ou que têm seus destinos 

determinados por esses. Algumas são vítimas de preconceitos, taxadas injustamente de 

loucas ou feiticeiras por aqueles que não entendem sua situação. Outras, em nome do amor, 

enfrentam diferenças de classe, embora paguem caro por isso. E, quando não podem 

enfrentar a opressão, resolvem fugir, decisão que também traz desafios.  É deste modo que 

Anália Franco ilustra a situação das brasileiras e o lugar que muitas delas ocuparam nas 

relações de poder do século XIX, seja na  família ou na sociedade de modo geral. 

Além de sintetizar os desafios, experiências e a opressão vivenciadas por suas 

contemporâneas, esta autora também desfaz, em seus contos, algumas construções de 

gênero. É o caso dos estereótipos da louca e da feiticeira, tão frequentemente atribuídos às 

mulheres do passado que recusaram as normas sociais. Lavínia e Inesilia, uma chamada de 

louca e outra de feiticeira, são dois exemplos. Ao longo deste contos, as leitoras descobrem 

que esses são estigmas dados a essas mulheres por pessoas ignorantes que desconhecem sua 

situação. “Todos ignoravam a história dessa desventurada criatura, uns diziam que vinham 

de longínquas plagas, outros que surgira das entranhas da serraria próxima, onde ela tinha o 

seu palácio infernal”, narra Anália, mencionando a “credulidade supersticiosa” do povo a 

respeito de Natália. E assim ela também faz sua crítica àqueles que reproduzem tais ideias. 

																																																																		
62 Publicado em A Família a partir da edição de 21 de junho de 1890. 
63 Publicado no Álbum das Meninas, a partir de 30 de Janeiro de 1899. 
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Também chamou minha atenção, nos contos que pude ler, a ênfase que Anália 

Franco dá ao sofrimento. Nas narrativas acima, temos dois desfechos principais: a 

personagem se desespera diante da opressão ou do infortúnio e o resto de seus dias são 

infelizes, desesperadores, levando-a a se isolar da sociedade; ou ela se resigna, sofre, chora, 

até que, por fim, é recompensada, voltando a encontrar a felicidade. Por que tanto espaço 

dado ao sofrimento feminino? 

Heleieth Saffioti, pioneira no Brasil nos estudos sobre mulheres, nos dá uma 

possível resposta. Conhecida pelo livro A Mulher na Sociedade de Classe (1976), fruto de 

sua tese de livre-docência em que discute as relações das mulheres com o capitalismo a 

partir da teoria marxista, esta autora também publicou uma obra voltada a leitores não 

acadêmicos, O Poder do Macho (2001). Ali, ao tratar da discriminação contra a mulher, 

Saffioti nota que a resignação constitui “um ingrediente importante na educação feminina”. 

Não se trata unicamente de sofrer, segundo ela, mas de levar essa experiência ao extremo e 

tomá-la como cumprimento de uma missão. Nas palavras ela: é “a aceitação do sofrimento 

enquanto destino de mulher” (SAFFIOTI, 2001, p. 35). “Na qualidade de vítima, de 

sofredora, de quem aceita, sem reclamar, seu destino de mulher, merece aplausos por parte 

da sociedade” (Idem), observa Saffioti.   

Essa aceitação do sofrimento como missão e realização de um destino é também 

enfatizada pelo imaginário católico, que tem em Maria o emblema da mulher sofredora, 

bondosa e submissa. Os ideais representados pela Mãe de Jesus foram bastante reforçados 

entre brasileiras especialmente a partir do século XIX, quando a Igreja percebeu a utilidade 

das mulheres como instrumento de divulgação e manutenção dos ideais e valores religiosos 

que propagava (sobre esse aspecto, ver capítulo 3). Como todas essas construções se 

inserem no habitus –  esse conjunto de disposições e predisposições que estrutura as práticas 

e é estruturado pelo social (BOURDIEU, 2011, p. 43) – elas acabam por influenciar 

comportamentos, percepções e visões de mundo e, no caso de Anália, também marcam sua 

literatura. 

Os cenários e paisagens que emergem dos contos de Anália Franco, com seus 

simbolismos e representações, também constituem um fértil campo de exploração e análise. 

Suas personagens perambulam por locais melancólicos, sombrios e aterrorizantes. A 

feiticeira Lavínia, por exemplo, habita “uma triste e miserável cabana, perto de uma extensa 

mata virgem, negra como a noite”. A floresta, de aspecto “lúgubre e triste”, escreveu 

Anália, “imprimia um tom soturno e misterioso nessa silvestre vivenda”. Em Impressões de 
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M. Boy, esses elementos retornam e dão forma a uma atmosfera fantasmagórica. No início 

desta narrativa, somos conduzidos até a igrejinha da vila cujo nome indígena é Embu. Trata-

se de uma construção misteriosa: 

O seu aspecto pesado e severo, as suas galerias longas e úmidas, o silêncio 
profundo daqueles muros denegridos e derrocados, interrompidos de 
quando em quando pelo clamor do vento, as suas celas sombrias e tristes, 
os seus lôbregos quartos, ao rês do chão, o segredo das sombras 
adormecidas nos íntimos recessos dessa espécie de calabouços, onde 
jamais penetrou a luz do dia (A Família, 4 de maio de 1889, p. 2-3). 

Em O Orfãozinho (1889), seguimos uma criança solitária, a quem uma “pálida 

doença parecia ter predestinado à sepultura”. No encalço do pequeno, mais uma vez somos 

lançados em um cenário sombrio e sobrenatural: 

quem o seguisse pelas sinuosidades da larga estrada que conduzia ao 
cemitério da vila de... veria o vulto suavíssimo de uma criança delicada e 
franzina, a subir por aquele aspérrimo caminho sem importar-se com a 
dificuldade da ascensão, com as fragosidades do solo, e nem com a 
escuridão da noite que começava a desenhar um negro sobre os braços dos 
arvoredos que marginava a estrada, formas de estranhos espectros quais os 
da lenda de Burger (A Família, 30 de março de 1889, p. 5-6) 

Chamou-me a atenção a expressão ao final do trecho acima: a “lenda de Burger”. 

Conforme consegui apurar após pesquisar este termo e o nome citado64, trata-se muito 

provavelmente de uma referência ao poeta alemão Gottfried August Bürger (1747-1784), 

uma das grandes influências do romance gótico.65  Menciono este detalhe para ilustrar algo 

que concluí após as leituras dos contos de Anália Franco que encontrei nos jornais do século 

XIX: esta escritora brasileira pode ser considerada uma das pioneiras (senão a primeira a 

receber a influência) do romance gótico no Brasil. Cenários sombrios, fantasmagóricos, 
																																																																		

64 Esta não é uma expressão cujo significado encontraremos em enciclopédias ou dicionários de 
literatura. Como o nome “Burger” é mencionado por Anália para auxiliá-la na descrição de um 
cenário misterioso e sombrio, no qual a morte está presente, fui em busca do significado dessa 
referência pesquisando autores deste período e do século anterior que trataram deste tema. Encontrei, 
então, Gottfried August Bürger, cuja mais famosa obra é Lenore (1774), narrativa escrita na forma de 
balada. Trata-se da história de uma jovem que chora a morte do noivo na guerra. Certo dia, este 
aparece para ela montado em um cavalo e a convida a partir. Lenore aceita e o casal cavalga até 
chegar ao seu destino, o cemitério. Nesse momento, o noivo transforma-se em um esqueleto, 
recebendo a noiva em seu leito de núpcias, a tumba.  

65 Esse mesmo recurso descritivo foi utilizado oito anos depois de Anália Franco por Bram Stoker, em 
Drácula (1897), quando este autor descreveu o clima soturno e sinistro que rondava o castelo do 
Conde vampiro. “Um de meus companheiros de viagem murmurou para outro o verso de Lenore de 
Burger: ‘Denn die Todten reiten schnell’(‘Pois a morte viaja depressa’)”, diz o narrador ao chegar no 
local onde a trama se desenrolará (STOKER, 2002, p. 17). Gottfried Bürger e sua balada 
fantasmagórica influenciaram, assim, tanto o inglês Bram Stoker quanto a brasileira Anália Franco. 
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sinistros e misteriosos; referências ao medo e ao terror; paixões e tragédias e mulheres em 

perigo – os ingredientes deste gênero literário estão todos lá, presentes em contos como O 

Orfãozinho, Impressões de M.Boy, Inesilia, A Cretina e A Feiticeira.  

As narrativas de Anália Franco têm ainda uma outra característica em comum com o 

gênero gótico, especialmente com os autores de fins do  século XIX. Segundo Greg Buzwell 

(s.d.), se nos anos 1700 esse tipo de romance se passava em locais exóticos ou num passado 

distante, a partir de 1900, as tramas foram deslocadas para o presente, a fim de abordar 

problemas e preocupações daquela época (BUZWELL, s/d). Dos castelos, cemitérios e 

cenários fantasmagóricos, os personagens das histórias góticas então passaram a ocupar as 

ruas escuras e labirínticas das cidades modernas. Já no fim do século, de acordo com 

Buzwell, foi a vez do corpo tornar-se o centro das narrativas, passando a ser transformado, 

mutilado ou decaindo, como ocorre nas histórias de Drácula, O Retrato de Dorian Gray, Dr 

Jekyll e Mr Hyde, entre outras.  

Tanto emergem, nas histórias de Anália Franco, a ênfase em questões da época –  

mulheres em conflitos ou subjugadas por pais e maridos –  quanto, no caso dos contos A 

Feiticeira e Inesilia, descrições sobre o corpo transformado ou decaído. Lavínia, a 

personagem da primeira história, tem a aparência transformada em consequência da perda 

da filha para o marido e da vida de isolamento. Seu corpo torna-se “macilento e enrugado” e 

ela perambula pelas matas “como uma sombra errante”. O mesmo se percebe nas descrições 

de Inesilia, que os habitantes do vilarejo chamam de louca. Ela é “excessivamente pálida e o 

rosto macerado, com grandes olheiras roxas”, parece “nada ver, nem ouvir de tudo quanto 

se passava em torno de si” e caminha “vagarosamente, detendo-se a cada instante, como se 

mal pudesse suster-se”. Essas imagens traduzem muito bem modo como a sociedade do 

Brasil do século XIX desejava manter as mulheres: nas sombras e alheias, quando 

obedientes; tratadas como loucas e errantes, quando ousavam reagir. 
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Figura 57: A Voz Maternal, edição de 1 de maio de 1905 

 
 Figura 58: Álbum das Meninas, edição de 30 de abril de 1898 
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Os textos literários de Anália Franco também aparecem, embora com menos 

frequência, no segundo periódico criado por ela, A Voz Maternal, dedicado à divulgação 

dos trabalhos da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que fundou 

em 1901. A entidade incluía creche, asilo, escolas maternais e escolas noturnas e tinha como 

intuito educar crianças pobres e mães desamparadas. A fim de sustentar essas obras, Anália 

Franco pedia doações a todos aqueles interessados em contribuir com sua causa.   

Este trabalho de assistência social, ao mesmo tempo em que ganhou a admiração de 

muitos, também despertou críticas, especialmente da imprensa católica leiga. Encontrei na 

edição de 15 de outubro de 1916 do jornal A União um entre vários artigos que condenavam 

Anália Franco. Sob o título  “Uma exploradora”, a publicação dizia: 

Uma exploradora... 

Acompanhada de uma banda musica, composta por órfãos asiladas, anda 
percorrendo o Sul de Minas, e varias cidades de São Paulo, a sra d. Anália 
Franco.  Não lhe queremos mal por isso.... Só sentimos que d. Anália não 
tenha coragem de dizer francamente o que é o que pensa o que quer. 
Abroquelada com a capa de Caridade, a diretora da Associação F. 
Beneficente do E de S. Paulo, procura engordar a todos, sem dizer 
abertamente que a sua Associação é dominada pelo espírito maçônico e 
espiritista; [...] E o caso é que muitos se têm deixado cair no laço, 
concorrendo para que a maldita praga do espiritismo vá germinar em 
cidades genuinamente católicas (A UNIÃO, 15 de outubro de 1916). 

 O motivo dos ataques era claro: a ligação de Anália com o espiritismo, visto como 

uma afronta aos dogmas católicos, como vimos nos capítulos anteriores. Era Anália Franco, 

de fato, espírita? Muitos garantem que sim. “Era espírita fervorosa, revelando sempre 

inusitado interesse pelas coisas atinentes à Doutrina Espírita”, informa sua biografia que 

consta no livro Os Grandes Vultos do Espiritismo (1981), de Paulo Godoy. 

Em nenhum momento, nos jornais, contos, romances e artigos que consultei, Anália 

Franco cita seu vínculo com o espiritismo. Não encontrei também referências dela à Allan 

Kardec, comunicação com os mortos, reencarnação, espíritos e a grupos ou associações 

espíritas do país. Há, porém, registros que indicam sua adesão ao espiritismo. Seu marido, 

por exemplo, era espírita e diz-se que ela teria dividido com ele a autoria do “Questionário 

para habilitação à assistência das sessões práticas de espiritismo”, publicado em 1912.  

Além disso, em uma carta, escrita em 21 de junho de 1918 e endereçada a Clélia Rocha, 

responsável pelo asilo de Dourados, Anália, enquanto desabafa sobre as dificuldades de 
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manter sua obra e as perseguições da Igreja, refere-se à “crença espírita” e diz que esta a  

“sustenta”:   

O clero, não podendo com o povo, insuflou o Governo contra mim, de 
modo que nem meus ordenados, que tanto auxiliam o sustento das crianças 
aqui, nem isso eu recebi. Os espetáculos, com a baixa do café, estão dando 
uma terça parte do que davam. Enfim, a crença espírita é que me sustenta 
ainda neste mar de sofrimentos e lutas. (WANTUIL,  1969, p. 89; 
OLIVEIRA, 2007, p. 238) 

Para os espíritas, a obra de Anália foi “uma das mais salientes e meritosas da história 

do espiritismo”. Segundo Paulo Godoy (1981), ela estendeu seu trabalho assistencial por 24 

cidades, tendo fundado: 71 escolas, dois albergues, uma colônia regeneradora para 

mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical composta por mulheres, uma 

orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufaturas de flores e chapéus. O 

impacto de seu trabalho rendeu reconhecimentos póstumos e, na capital paulista, Anália 

Franco  dá nome a um shopping center (Shopping Anália Franco) e a um bairro (Jardim 

Anália Franco, na Zona Leste da cidade) onde há um parque em sua homenagem (Parque 

Esportivo dos Trabalhadores - Anália Franco). 

Nas páginas da imprensa, portanto, conhecemos a Anália Franco da pedagogia e das 

letras que defendeu o acesso das mulheres à educação e foi uma das primeiras – senão a 

primeira - a explorar os sombrios caminhos do romance gótico. Em seus escritos, ela 

trabalhou o imaginário social brasileiro por meio de personagens sofredoras, paisagens 

misteriosas e veredas marcadas por violência e medos. E, por esses meios, foi revelando as 

opressões, discriminações e desigualdades sociais e de gênero. Em sua trajetória pessoal, e 

especialmente no silêncio que manteve sobre sua filiação religiosa, ela desvelou também 

alguns dos modos pelos quais se dá a intolerância religiosa no Brasil. Afinal, silenciar não é 

sempre uma questão de escolha ou discrição, mas é também um ato imposto, por vias 

indiretas e sutis e não menos opressoras, como foi o caso da sociedade que se voltou contra 

as mulheres que ousaram desviar das normas então impostas a elas – ou, como se deu com 

Anália, que rejeitaram a religião católica. 

 4.2 Aura Celeste:  escritora,  médium e receitista  

Se Anália Franco manteve discreta sua suposta ligação com o espiritismo, Adelaide 

Augusta Câmara, mais conhecida como Aura Celeste, fez o contrário. Médium receitista, 

psicógrafa, auditiva e clarividente, a escritora que viveu entre os séculos XIX e XX foi uma 
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ativa divulgadora da doutrina espírita. Em suas conferências, livros e artigos para jornais, 

ela discutia aspectos da obra de Kardec e defendia, entre outras, a ideia de que os espíritas 

deveriam ser mais comprometidos com a caridade e menos interessados em testemunhar 

fenômenos extraordinários. 

Foi por volta de 1898 que Aura Celeste teria começado a se interessar pela 

possibilidade de comunicação com os mortos. Antes disso, muito pouco sabemos sobre ela, 

exceto o que narram as pequenas biografias publicadas em coletâneas, sites e revistas 

espíritas. Conta-se que a  filha de Maria Balbina e do médico Henrique Leopoldo Soares da 

Câmara, nascida em Natal (RN), em 11 de janeiro de 1874, aos 22 anos mudou-se para o 

Rio de Janeiro. Na capital da República, atuou como professora, primeiro em uma escola, 

depois dando aulas em casa.  

Durante parte de sua vida, sabemos que Aura Celeste foi protestante. A mudança 

para o espiritismo teria ocorrido depois de algumas “manifestações mediúnicas”. Suas 

biografias mencionam que, interessada em saber mais sobre esta experiência, ela procurou a 

sede da Federação Espírita Brasileira (FEB), onde conheceu seu presidente, o médico 

Bezerra de Menezes. O espíritas contam que foi ele quem orientou Aura a aprofundar-se na 

doutrina de Kardec e iniciar seus estudos mediúnicos. 

O trânsito de uma religião para outra foi explicado pela própria Aura em um artigo 

publicado anos mais tarde. Com o título Em Tempo, ela dava uma resposta ao redator do 

jornal Cristão, o qual escrevera que se sentia penalizado pela escritora ter consagrado “seu 

talento e cultura à ingrata causa do espiritismo” (1935, p. 113-114). A réplica de Aura 

Celeste foi a seguinte: 

É certo que, com toda a sinceridade do meu coração, militei nas fileiras do 
Protestantismo, onde aprendi a estudar os ensinamentos do Divino Mestre, 
nas páginas benditas do seu Evangelho. Jamais meus lábios se abriram 
para falar mal desta igreja, que alentou os primeiros lampejos da minha fé. 
Devo dizer, porém, ao meu ilustre patrício, que foi essa igreja quem 
guiando meu pensamento, a minha inteligência, salientando a 
responsabilidade da minha consciência, me apontou o dever de “examinar 
tudo e abraçar o que é bom”. Cheguei assim à conclusão de que o 
Espiritismo é a realização do verdadeiro Cristianismo  (1935, p. 113-114). 

Aura Celeste prossegue, explicando que chegou à conclusão acima – “de que o 

Espiritismo é a realização do verdadeiro Cristianismo” – após encontrar, em várias 

passagens do Antigo e Velho Testamentos, “provas evidentes de mediunidade”. Eram 

trechos, segundo ela, que mencionavam a reencarnação e que tratavam da comunicação 
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entre vivos e mortos.  Entre eles, ela destaca: 

... a voz que se fez ouvir no Batismo de Jesus (Evangelhos), Filipe,  que 
repentinamente desapareceu aos olhos do eunuco (Atos VIII), a inscrição, 
traçada por mão materializada que escreveu na parede do palácio do Rei 
Baltazar (Daniel V), etc. Iria eu longe se continuasse a apontar ao prezado 
amigo todas as citações bíblicas em que o Espiritismo se encontra 
patentemente revelado ao homem (1935, p. 113-114). 

A adesão de Aura Celeste ao espiritismo foi posteriormente apresentada, nas 

narrativas espíritas, como um fato profetizado pelo próprio Bezerra de Menezes. Diz-se que 

ele, “pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez que Adelaide Câmara, com 

as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes”.  E, 

conta-se, “a profecia de Bezerra não se fez esperar” (GODOY, 1981, p. 66). 

Em seus primeiros anos no espiritismo, Aura Celeste auxiliava Bezerra de Menezes 

em seus trabalhos na Federação Espírita Brasileira. “Visitava com ele as regiões menos 

favorecidas, ao redor do Rio de Janeiro,  levando remédios e a prece do conforto” (Revista 

O Seareiro, maio de 2008). Nesta época, o médico e político que ficou famoso por ter 

tentando unificar o movimento espírita numa época de tensões e disputas, comandava a FEB 

pela segunda vez e enfrentava, ao lado de outros adeptos, perseguições e críticas. 

Pouco tempo antes, em 1890, o Código Penal brasileiro criminalizava a prática do 

espiritismo. Médicos, psiquiatras e religiosos católicos, que desde 1850 se ergueram contra 

as experiências de comunicação com os mortos e as terapias para tratamento de doenças 

disponibilizadas no centros espíritas, haviam conseguido, com o advento da República, a 

proibição legal desta e de outras práticas terapêuticas que consideravam charlatanismo. No 

artigo 157 do capítulo III, intitulado “Dos Crimes contra a Saúde Pública”, lia-se:  

Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e 
cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de 
moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a 
credulidade pública: 

Penas – de prisão celular por um a seis meses e multa de 100$ a 500$000. 

§ 1º Se por influencia, ou em consequência de qualquer destes meios, 
resultar ao paciente privação, ou alteração temporária ou permanente, das 
faculdades psíquicas: 

Penas – de prisão celular por um a seis anos e multa de 200$ a 500$000. 
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§ 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercício da profissão por 
tempo igual ao da condenação, incorrerá o médico que diretamente 
praticar qualquer dos atos acima referidos, ou assumir a responsabilidade 
deles. 66 

A criminalização do espiritismo e as penas imputadas àqueles que ofereciam algum 

tipo de terapia alternativa não impediram Aura Celeste de atuar como médium receitista. Ela 

utilizava passes magnéticos (Do Além, 1921) e muito provavelmente recomendava remédios 

homeopáticos. Como notou Arribas (2008, p. 192, grifo da autora), havia uma proximidade 

entre essas duas correntes e diversos espíritas, médicos ou não, adotaram à época a prática 

da homeopatia porque a consideravam “o método terapêutico mais adequado para o 

Espiritismo”.  

O próprio Bezerra de Menezes, mentor de Aura Celeste, chegou a adotar a 

homeopatia nos tratamentos que receitava aos pobres e nos quais, muitas vezes, ela o 

acompanhou. Uma de suas biografias narra que o médico, ao ser convidado a assumir 

novamente a presidência da FEB, relutou inicialmente, argumentando que não dominava a 

homeopatia, então recomendada no projeto de Assistência aos Necessitados da Federação. 

“Não entendo patavinas de Homeopatia. Uso a dos Espíritos e não a dos médicos”, teria dito 

ele, para em seguida ouvir o conselho de um espírito: “Viverás de tua profissão, dando ao 

teu cliente o fruto do teu saber humano, para isso estudando Homeopatia como te 

aconselhou nosso companheiro Bittencourt. Nós te ajudaremos de outro modo: Trazendo-te, 

quando precisares, novos discípulos de Matemática”. 
Aura Celeste tinha uma relação especial com a Medicina – uma relação indireta, 

construída por laços familiares e de solidariedade. Era filha de um médico, casou-se com 

um médico e teve como mentor no espiritismo o médico Bezerra de Menezes.  Na década de 

																																																																		
66 Este trecho do Código Penal, que trata das magias e sortilégios, nos remete a James Frazer e seu livro 

O Ramo de Ouro, publicado em 1890. Bastante influente na Antropologia do século XIX, esta obra 
tem uma capítulo dedicado àquilo que o autor chama de “magia simpática”. Esta baseia-se, segundo 
sua análise, nos princípios de que “semelhante produz o semelhante” e de que “as coisas que 
estiverem em contato continuam a agir umas sobre as outras”.  No primeiro caso, Frazer dizia que 
sortilégios utilizados poderiam ser chamados de “magia homeopática ou imitativa” e, no outro, de 
“magia por contágio”. Depois de apresentar uma classificação sobre esse tipo de magia e seu 
emprego, ele expressa seu ponto de vista sobre essa prática: “a magia é um sistema espúrio de lei 
natural, bem como um guia enganoso de comportamento: é tanto uma falsa ciência como uma arte 
abortiva”. Ideias semelhantes ecoam no artigo 157 do Código Penal de 1890, que menciona o uso do 
espiritismo, da “magia e seus sortilégios” como meios para enganar, fascinar e subjugar. Os 
elaboradores destas leis, que tentavam barrar a atuação médiuns, cartomantes, magnetizadores e 
sonâmbulas expressaram ali as influências do evolucionismo cultural, cujas ideias também podem ser 
percebidas no trabalho de autores como Nina Rodrigues, um dos pioneiros de nossa antropologia, 
conforme mencionei no capítulo 3. 
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1920, o “médico espiritual” Joaquim Murtinho era apresentado como o espírito que, por 

meio dela, diagnosticava e curava doenças. Em vida, foi um político e médico homeopata 

que participou dos debates sobre esta prática que ocuparam a imprensa do século XIX 

(BEATRIZ WEBER, 2006). Teria sido por intermédio dele que Aura desenvolveu 

“espontaneamente” diversas faculdades mediúnicas (Do Além, 1921). 

Com a morte de Bezerra de Menezes em 1900, Aura Celeste continuou sua trajetória 

no espiritismo. Algumas fontes informam que, por algum tempo, ela dedicou-se 

exclusivamente ao casamento e à criação dos filhos, afastando-se dos centros para retornar 

logo depois. A partir de 1920, há vários registros de sua presença e atuação no espiritismo. 

Seu nome passa a frequentar as páginas de jornais, espíritas ou não, onde assina artigos, 

poemas e contos, e Aura Celeste ainda realiza inúmeras conferências sobre esta doutrina.   

 
Figura 59: Adelaide Augusta Câmara, a Aura Celeste 

 

Flores do Céu, publicado em 1921, é um dos frutos dessa fase de grande atividade. O 

livro, que foi apresentado como “obra mediúnica”, ganhou elogios de jornais da época, 

como O Malho, que descreveu o estilo da escritora da seguinte maneira: “ameno, 

discretamente vibrante, constituindo uma das agradáveis leituras para refrigério da alma”. O 

jornal dizia que, por serem os escritos dela “comunicações do Além – pois Aura Celeste é 

uma médium notável”,  a leitura de sua obra despertava ainda mais interesse. 
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Figura 60: O Malho, em 25 de junho de 1921, menciona o livro Flores do Céu, de Aura Celeste 

 

No mesmo ano, saía do prelo o primeiro volume de Do Além, uma coletânea de 

comunicações recebidas por Aura Celeste a partir de “confabulações com os guias 

espirituais”. A obra é aberta por um texto atribuído ao espírito Max, que dizia: “Não vaciles, 

minha filha, no cumprimento do teu dever... Prepara-te. Grande é o trabalho que tens diante 

de ti”  (1921, p. 3). Max, não por coincidência, era o pseudônimo utilizado por Bezerra de 

Menezes nos artigos que este publicou no jornal O Paiz entre 1887 e 1894, na coluna 

Espiritismo: Estudos Filosóficos (MALDONADO, 2011).  

Além de Bezerra de Menezes/Max, os textos psicografados por Aura Celeste são 

atribuídos  a outros nomes famosos no espiritismo: o francês Léon Denis, considerado “o 

consolidador” da doutrina de Kardec e seu continuador; o médium receitista Bittencourt 

Sampaio, um dos diretores do Grupo Confúcio, um dos primeiros fundados no Brasil;  o 

próprio Joaquim Murtinho, médico homeopata e político; além de personagens do 
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cristianismo, como Thiago, Paulo, Santa Thereza e João evangelista. Ha também 

comunicações atribuídas a espíritos de escritoras mulheres, entre elas, Anália Franco e Auta 

de Souza,  poetisa do século XIX.  

Tal como as primeiras médiuns escreventes (ver capítulo 3), as mensagens 

espirituais apresentadas por Aura Celeste são atribuídas a nomes principalmente 

masculinos. Esse aspecto, a meu ver, garantia credibilidade e legitimidade ao trabalho de 

médiuns mulheres da época e às comunicações apresentadas, como mencionei no capítulo 

anterior. Mas Aura Celeste dá um passo além nesse sentido: ela coloca-se como 

intermediária daquele que era então o nome mais importante do espiritismo em terras 

brasileiras, Bezerra de Menezes, e talvez por esse motivo tenha também ocupado um espaço 

de relevância nesta religião. Além disso, a trajetória de Aura Celeste, como enfatizaram seus 

biógrafos, está, deste o início, pontuada pela presença dele. É Bezerra de Menezes quem a 

apresenta espiritismo, é ele quem a orienta nos primeiros momentos nesta religião e é ele 

quem, segundo ela, quando já morto, dita texto que escreve.  Ou seja: não faltam chancelas 

para que esta médium possa exercer suas atividades, ser lida e ouvida. 

Aura Celeste prosseguiu realizando conferências nas décadas de 1920 e 1930. A 

Semeadeira do Bem, As Maravilhas do Espiritismo e Espiritismo Fiel foram alguns dos 

temas sobre os quais falou, segundo pude apurar em notas e anúncios publicados na 

imprensa da época. Suas palestras eram divulgadas nos jornais, espíritas ou não, e seu 

talento como oradora foi mencionado em 1922 pelo Jornal do Brasil. “Dotada de palavra 

fácil e eloquente, a conferencista certamente atrairá grande número de ouvintes”. 

Encontrei transcrições de algumas de suas conferências na revista espírita O 

Reformador. Uma delas, chamada Espíritos Familiares, aparece na edição de 1 de agosto de 

1923. Ali, Aura Celeste narra momentos de sua experiência como médium e cita os espíritos 

com os quais diz mais se afeiçoar, que a orientavam e a apoiavam. Um deles é Bezerra de 

Menezes, o outro é Célia, que ela descreve como “uma jovem de 19 a 20 anos, clara, loira, 

de olhos azuis e meigos, nos quais transparecem a doçura e a bondade”. Célia, segundo ela, 

tinha uma dedicação especial a todos que precisavam de apoio, ajudando “aos fracos, 

doentes e necessitados de qualquer classe social”. E Aura prossegue, dizendo: “Ela os 

fortalece, lhes inspira o cumprimento do dever, os consola nas grandes dores, os alenta e 

encoraja.” 

Na mesma conferência, Aura Celeste mencionou o impacto da doutrina espírita em 

sua vida, dizendo:  
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Oh! meus amigos quanta consolação nos traz a doutrina do Espiritismo, 
pelo bem que derrama em nossa alma pelas provas patentes que nos dá da 
vida futura, pelo privilégio que nos assegura de podermos manter com os 
nossos queridos desencarnados as mesmas relações de amizade e estima 
que mantivemos na existência material, dando-nos a certeza de os termos 
de vez em quando do nosso lado lenindo as saudades que a sua separação 
nos causa! (Espíritos Familiares – O Reformador, 1 de agosto de 1923). 

Quanto a seus artigos, vários deles estão reunidos no livro Luz do Alto, publicado 

pelo Asilo Espírita João Evangelista. O estilo destes textos varia. Em alguns predomina o 

tom poético, noutros seu lado cronista emerge.  Muitas vezes, ela evoca imagens etéreas, do 

“Além”, do “mundo invisível”,  dos “irmãos do espaço”. Noutras ocasiões, discute temas 

relacionados à doutrina, questões que a preocupavam à época e modelos de comportamento 

para os fiéis.  

Aqui temos outro aspecto interessante na trajetória desta espírita: ela não atuava 

apenas como médium e receitista, mas ocupava o espaço da produção dos discursos, falando 

para adeptos da doutrina, discutindo pontos que considerava importantes, apresentando suas 

análises, respondendo a perguntas e propondo práticas, atitudes, modos de ser e viver entre 

os fiéis. É verdade que ela estava ligada à FEB e, portanto, sujeita às normas desta 

instituição. Mesmo assim, Aura Celeste conseguiu inserir-se num circuito – o das palestras e 

conferências – que durante muito tempo esteve restrito aos homens, e sua presença ali não 

passou despercebida. 

Aura Celeste, conscientemente ou não, realiza algo interessante dentro do 

espiritismo. No momento em que ela apresenta-se também como intermediária de espíritos 

de mulheres – de brasileiras e escritoras como Auta de Souza e Anália Franco – ela confere 

a essas um status privilegiado dentro desta religião, a de espíritos superiores, orientadoras 

dos fiéis. É sem duvida um ato importante, pois se trata de reconhecer mulheres do passado 

e ressignificar suas trajetórias, incorporando-as nas narrativas espíritas. E, mais que isso, de 

afirmar que elas não são apenas intermediárias do sagrado (a função de médiuns lhes 

confere essa possibilidade), mas também podem tornar-se parte do sagrado. Temos, assim, 

uma mulher que  é “sacralizada” por outra: Anália Franco, pela psicografia de Aura Celeste, 

torna-se uma “irmã do espaço”, um espírito evoluído, uma personalidade cujos 

ensinamentos os adeptos poderão ouvir e seguir. 

É difícil mensurar as influências de Aura Celeste nas práticas e crenças dos espíritas. 

Embora ela tenha realizado palestras e escrito textos nos quais apresentou a doutrina para os 

fiéis, discutindo-a e interpretando-as – ou seja, atuou como uma especialista religiosa –, se 
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observarmos, por exemplo o site da FEB, veremos que ela não figura entre os autores 

indicados para leitura. Aliás, suas obras, há muito tempo não ganham novas edições e muito 

pouco aparecem nas livrarias e catálogos das editoras espíritas. Encontrei os livros de Aura 

Celeste apenas online, digitalizados por sites espíritas mantidos por leigos, e em sebos da 

cidade de São Paulo. Tenho a impressão que não se fala muito dela hoje, salvo por 

reportagens sobre o passado do espiritismo brasileiro e nas biografias encontradas nas 

coletâneas sobre personagens espíritas.  

 

 
 

Figura 61: Do Além, coletânea de comunicações espirituais recebidas por Aura Celeste  

 

Figura 62: Escuta, Meu Filho, obra psicografada por Corina Novelino e atribuída ao espírito de Aura 

Celeste 
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Descobri, no entanto, que, anos após sua morte, Corina Novelino (1911-1980) 

médium professora, escritora e jornalista mineira, psicografou um livro atribuído ao espírito 

de Aura Celeste e voltado para o público infantil: Escuta Meu Filho: lindos contos de Jesus, 

cuja imagem de capa está na página acima. 

E, afinal, o que Aura Celeste escrevia para seus contemporâneos espíritas? O que ela 

desejava mudar ou manter nesta doutrina? Comecemos pelo artigo Espiritismo. Ali ela 

parece atenta às tensões e disputas entre os chamados espíritas “místicos” e “científicos” 

que marcaram o espiritismo. Discute fé e ciência, argumentando que é possível conciliar as 

duas abordagens, já que a primeira não excluiria a segunda. O espiritismo, escreve, “é a 

maior das ciências, a mais elevada das religiões”. E continua: “Pela inteligência, enche o 

homem de sabedoria divina.  Pela fé lhe dá a virtude que o conduz ao Bem Supremo”. 

 No artigo Os Mornos, ficamos sabendo de seu incômodo diante de alguns 

praticantes do espiritismo. Tratam-se daqueles que ela afirma estarem interessados 

unicamente em testemunhar casos “extraordinários de assombramentos”. Esses “fatos 

sensacionalistas”, dizia, eram a única preocupação desses indivíduos. Esses também se 

interessavam pela cura de doenças,  a exemplo dos tratamentos espirituais prescritos, mas na 

hora de praticar o espiritismo, comparecendo a reuniões, arrumavam desculpas. A esses 

espíritas, ela chamou de “mornos”, porque, segundo escreveu, não eram “nem quentes, nem 

frios”. Sobre eles, ela disse:  

Pedem receitas aos médiuns receitistas, as quais muitas vezes dormem nas 
suas carteiras. Outros tomam de fato os remédios, observando com 
regularidade o tratamento aconselhado pelo espírito. 

Mas… Convidamos um belo dia essas criaturas, para uma reunião espírita 
de estudo, ou uma conferência publica…. Este nos diz: — “Gostaria muito 
de ir, mas a hora coincide com a do nosso jantar, não me é possível. Se 
não fosse isto, iria com gosto’!” Falamos a outro e nos responde: — “Não 
quero aprofundar estas coisas; eu creio… e isto me basta”. Outro nos diz: - 
“Tenho que proceder com muita prudência nisto; não posso me apresentar 
assim em público. Você sabe, minha família.” 

Noutro artigo, Restauração, Aura Celeste compara o espiritismo a outra religiões, 

citando os efeitos desse nos hábitos dos indivíduos, isto é, seu potencial de “transformar 

vidas”. Ela compara o não-adepto a um “homem velho, incrédulo, desconhecedor dos 

privilégios da alma”, “preso às conveniências e prejuízos do mundo... sem esperança, sem 

luz, sem fé”, e descreve o espírita como “o homem novo, esclarecido pela luz  do 
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espiritismo”.  É clara sua contraposição a religiões, como o catolicismo e o protestantismo, 

que considera ultrapassadas. 

A caridade é mencionada vária vezes por Aura Celeste, entre outros, em A 

comunhão com nossos guias. Nesse artigo, no qual cita Max/Bezerra de Menezes, ela 

propõe um alargamento do campo para essa prática que, segundo escreveu, também deveria 

ser direcionada “aos irmãos do Além”: 

O Espiritismo ensina o dever de nos ajudarmos mutuamente uns aos 
outros, cultivando e aperfeiçoando as relações entre os dois mundos – 
visível e invisível – exaltando a prática da caridade, “sem a qual não há 
salvação”, asseverou Paulo, o ardoroso pregador do Cristianismo. O 
exercício dessa caridade, universalmente aceita como base da religião 
Cristã deverá acaso limitar-se a este plano em que habitamos?! Se assim o 
pensamos, então não o digamos que somos espíritas, porque o “alvo do 
Espiritismo é estabelecer a fraternidade e  a solidariedade perfeita entre os 
habitantes de todos os mundos” (Max). Nós não temos o direito de voltar 
as costas aos sofrimentos dos nossos irmãos do espaço... 

Suas opiniões sobre o trabalho dos centros espíritas aparecem em alguns artigos. Em 

Espiritismo prático, ela afirmava que o “resultado de uma sessão prática” dependia de todos 

os membros ali presentes e de suas vibrações. O médium, em sua visão, não gozava de mais 

poder que os demais. “Em primeiro lugar, o médium não é o diretor da sessão. É 

simplesmente o instrumento de que se serve o espírito para se comunicar com os 

assistentes”, argumentou. 

Em 1927, Aura Celeste fundou o Asilo Espirita João Evangelista, destinado a abrigar 

meninas órfãs. O sonho de criar esta associação havia sido mencionado por ela alguns anos 

antes em uma entrevista concedida a Leal de Souza. Àquela época, este jornalista visitava 

diversos centros espíritas do Rio de Janeiro, entrevistando seus fundadores e descrevendo as 

sessões que observava. O resultado dessas visitas foi publicado em diversas edições do 

jornal A Noite, na coluna No Mundo dos Espíritos. 

Na edição de  26 de março de 1924, a coluna de Leal de Souza ganhava destaque na 

primeira página do jornal com a seguinte manchete: A mediunidade de uma poetisa. Os 

leitores cariocas foram assim apresentados a Aura Celeste. Leal a descrevia da seguinte 

maneira: “alta, magra sem ser mirrada, grandes olhos claros, cabelos grisalhos, irradiando 

simpatia”. Segundo ele, a médium tinha um sonho: “fundar um asilo organizado 

severamente, de acordo com os ideias cristãos”. Leal se referia a Aura Celeste como uma 

“prodigiosa operaria de milagres” e mencionava que ela havia se tornado conhecida, entre 

outras coisas, por suas comunicações mediúnicas, entre as quais algumas atribuídas à 
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poetisa Auta de Souza, Dom Pedro de Alcântara, D. Thereza Cristina, Santo Antônio de 

Pádua e Santa Terezinha.  

O jornalista prosseguia, revelando que, naquele ano de 1924, Aura Celeste cada vez 

menos frequentava sessões espíritas e que, segundo ela, o principal intuito dessas era “a 

doutrinação de espíritos desencarnados”. Aos adeptos da doutrina, ela dizia, nas palavras de 

Leal, que o espiritismo deveria consistir “na severa prática dos preceitos cristãos, chegando 

a julgar supérfluo o comparecimento do crente às sessões práticas”. 

	

 

 

 
Figuras 63 e 64: Capa do jornal A Noite de 26 de março de 1924 e detalhe da coluna No Mundo dos 

Espírito, de Leal de Souza, quando este escreveu sobre Aura Celeste 



 

 

207 

Aura Celeste, segundo Leal de Souza, preferia atuar como médium auditiva, 

escutando espíritos e “proferindo as conferências que escuta e são reproduzidas pela 

taquigrafia”. Na história do movimento espiritualista e do espiritismo, há poucas referências 

a esse método. Em geral, a taquigrafia era empregada por não-médiuns, ao tomar nota das 

seções realizadas. Esse parece ter sido o caso de Aura. 67 

A fama de Aura Celeste, “considerada, entre seus irmãos de doutrina, médium de 

dotes excepcionais”, segundo Leal, também foi mencionada por ele. O jornalista explicava 

que o reconhecimento dela advinha principalmente dos conselhos que transmitia, solicitados 

aos espíritos. Tratavam-se, entre outros, de “...assuntos morais, casos de consciência, 

questões domésticas, ou outras”.   

Na abertura de Do Além, os editores informam que Aura Celeste era dotada de  

“mediunidade de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva”. Sua 

capacidade de bilocação também é mencionada.  Conta-se que foi vista “com seu corpo 

perispiritual” em várias cidades do país, nas quais chegara por meio de “desdobramento 

fluídico”. Muitos teriam visto a médium aplicando passes em doentes.   

Ao ser questionada sobre os espíritos com os quais se comunicava, a médium 

afirmava que suas comunicações não eram “resultado de sua imaginação”. Ao mesmo 

redator que criticou sua adesão ao Espiritismo, mencionado anteriormente, ela respondeu: 

“Eu não atribuo a espíritos anônimos as comunicações que recebo. Estou convencida, e sei 

que afirmo uma verdade, que os espíritos que a subscrevem são de fato quem dizem ser”. 

Rachel Leah Thompson (2004), ao estudar o espiritualismo do século XIX, refere-se 

à escrita mediúnica como um “discurso automático” e lembra que esse não era o único meio 

de expressão encontrado pelas mulheres que tomaram parte desse movimento. “Muitas 

médiuns cantavam, dançavam, faziam performances, tratavam os doentes, davam palestras 

públicas, moviam objetos inanimados ou produziam ‘manifestações’”, menciona 

Thompson. Segundo esta autora, “os espíritos pareciam encorajar, entre suas seguidoras, 

comportamentos socialmente transgressivos, não-femininos e mesmo comportamentos  

totalmente bizarros”.  

Ainda segundo Thompson, esse tipo de prática abria espaço para “comportamentos 

transgressivos e discursos radicais, já que esses eram vistos como originados de uma 
																																																																		

67 Na abertura dos fascículos do livro Do Além, seu editor informa que as comunicações publicadas ali 
haviam sido recebidas pela médium em sessões públicas de “incorporação inconsciente” e que eram 
“todas as preleções apanhadas pelo corpo de taquígrafos do próprio Asilo”.  
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espiritualidade evoluída de ‘algum lugar’ e não do corpo feminino e imperfeito da própria 

espiritualista” (THOMPSON, 2004, n.p.). Podemos fazer uma análise nesse sentido a 

respeito da trajetória de Aura Celeste. Ao colocar-se como um canal a serviço de diferentes 

tipos de espíritos, ela exerce novas formas de poder; a serviço de nomes masculinos, como 

Bezerra de Menezes e Allan Kardec, transmite orientações aos fiéis, contribuindo para 

determinar modos de ser, crer e pensar; e m contato com personagens do cristianismo, a 

exemplo de santos e apóstolos, ela enfatiza o tom cristão que parte dos espíritas desejava 

então imprimir à sua doutrina; e, em comunicação com mulheres escritoras do século XIX, 

traz à tona figuras que por muito tempo ficaram às margens do campo literário, 

ressignificando suas trajetórias a partir do momento em que as insere na narrativa espírita.  

Assim, utilizando-se dos códigos disponibilizados pelo espiritismo, esta médium-

escritora-receitista-palestrante influenciou, em seu tempo, a religião na qual atuava, 

ocupando novos espaços e revelando novas possibilidades de atuação para as mulheres. Sua 

influência, vale lembrar, vai além do espiritismo se considerarmos, como já foi dito no 

capítulo 3, que a escrita mediúnica pode ter servido para as mulheres como uma estratégia – 

consciente ou não – para que fossem lidas, respeitadas, reconhecidas e publicadas, enfim, 

como uma tentativa de entrada no campo literário. 

 

Num campo plural, marcado pelo imaginário religioso brasileiro sincrético, tanto 

Aura quanto Anália, por meio das identidades que construíram, nos revelam algumas novas 

tramas do Sagrado, apresentando diferentes possibilidades do que é ser espírita e ao mesmo 

tempo apontando para as intersecções e tensões desta religião com o catolicismo e o 

protestantismo. Elas ainda sinalizam para as dinâmicas que marcaram nosso campo 

religioso no século XX, quando o poder católico foi abalado e novas propostas de fé 

entraram em cena, disputando espaço e concorrendo pela preferência dos fiéis.  

No caso das relações de gênero, a questão que se segue é: como o espiritismo irá 

lidar com os modelos de comportamento que emergiram dos escritos e trajetórias de Aura 

Celeste e Anália Franco? Estes serão aceitos e reproduzidos ou substituídos por outros? 

Afinal, ser espírita, no exemplo deixado por essas personagens, é ocupar espaços antes 

interditados às mulheres; é dedicar-se à leitura e à escrita, mediúnica ou não; é interpretar os 

livros sagrados e esclarecer aos leigos aspectos da doutrina; é defender certos 

comportamentos e apoiar outros; é dedicar-se a trabalhos de assistência social, entre muitas 

outras possibilidades. E fazer isso, ao menos em parte, implica em derrubar algumas das 
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ideais e construções sociais que insistiam que o lugar das mulheres era no lar, sem acesso à 

educação, cuidando dos filhos e do marido e abraçando a fé católica.  
 

 



 

 

210 

Capítulo 5 –  Silêncios, sombras e relações de poder 

A hipótese desta pesquisa é que o espiritismo brasileiro, na escrita da sua história, 

minimizou a participação das mulheres, relegando-as às sombras, ao silêncio ou à posição 

de coadjuvantes, e enfatizou o protagonismo de nomes masculinos, a exemplo de Allan 

Kardec, Bezerra de Menezes e Chico Xavier, fazendo isso mesmo quando elas tiveram uma 

importante influência seja na constituição das práticas, na divulgação das crenças e na 

criação de identidades religiosas. A fim de testar essa proposição, até aqui percorri quatro 

etapas. 

Na primeiro capítulo, apresentei um panorama da vida das brasileiras no século XIX. 

Geralmente retratadas como bonecas aprisionadas e escravas do lar, as mulheres das classes 

mais altas (sobre as quais mais se escreveu) também marcaram resistências contra a 

opressão e a dominação masculinas, como vimos nos jornais e relatos de cronistas e 

viajantes. Elas buscaram fontes de renda alternativas, rebelaram-se contra os conventos e 

confessionários utilizados como mecanismos de controle e, mais tarde, criaram seus 

próprios jornais, onde expressaram suas ideias e reivindicaram mudanças.  

Com a apresentação deste pano de fundo inicial, minha intenção foi situar as 

brasileiras no período estudado para, a partir daí, percorrer as tramas e linhas que levaram 

algumas a se interessar por práticas como magnetismo animal, sonambulismo e espiritismo. 

Isso foi tratado no capítulo seguinte, quando argumentei que, com a urbanização e o 

desenvolvimento das cidades brasileiras, abriram-se novos espaços e possibilidades de 

atuação social para as mulheres. Nos meios urbanos, a partir de 1830 e 1840, surgiram os 

primeiros gabinetes médico-magnéticos do país, onde algumas trabalharam como 

sonâmbulas e mais tarde como magnetizadoras. Essas mulheres, ora em parceria com 

magnetizadores, ora atuando de modo independente, ofereciam tratamentos para as mais 

diversas doenças. Suas terapias incluíam remédios homeopáticos, passes e águas 

magnetizadas. Junto com homeopatas, curandeiros, cartomantes, elas fizeram parte de um 

caldeirão de práticas, saberes e crenças que, no século XIX, influenciaram nosso campo 

religioso e o modo como espiritismo seria praticado aqui. 

No capítulo 3, mostrei que este caldeirão se adensou quando o movimento 

espiritualista e em seguida o espiritismo aportaram no Brasil. Entre os primeiros a se 

interessar pelos fenômenos de comunicação com os mortos e pelas ideias de Kardec, 

conforme os exemplos que apresentei, estavam os praticantes do magnestismo animal –  
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entre eles, não faltaram mulheres. Essas, a seu próprio modo, fizeram uma interessante 

bricolagem entre elementos do magnetismo, espiritualismo e espiritismo.  Na pesquisa em 

jornais da época, percebi alguns perfis mais recorrentes de mulheres que se envolveram com 

o espiritismo dos primeiros anos e, a partir daí, construí uma classificação, chamando a 

atenção para as magnetizadoras, as sonâmbulas, as médiuns-sonâmbulas, as médiuns-

escreventes, entre outras. Essas personagens e suas influências passaram desapercebidas 

tanto na história do espiritismo quanto pela pesquisa acadêmica. 

 No capítulo 4, apresentei duas mulheres, Anália Franco e Aura Celeste, que aturam 

em fins do século XIX e nas duas primeiras décadas do XX, respectivamente. Por meio de 

seus escritos e trajetórias e das identidades espíritas que construíram, Anália e Aura 

disponibilizaram potenciais modelos de comportamento para outras adeptas desta religião. 

Nesta última parte, discuto até que ponto os exemplos disponibilizados por essas e outras 

personagens do espiritismo foram mantidos, apagados ou podados. Para isso, tomo como 

referência o “ideal de mulher espírita” apresentado nas biografias de algumas delas e 

noutros textos desta doutrina. 

 5.1 As Outras do espiritismo 

Tratemos, primeiramente, de como a história do espiritismo tem sido contada e 

recontada. “Quando vamos estudar os primórdios do espiritismo, começamos com Allan 

Kardec e o processo das mesas girantes”, contou-me Patrícia. Aos 32 anos, ela é espírita 

desde criança. Seu percurso religioso incluiu cursos de evangelização, formação de 

médiuns, trabalhos voluntários. Desde os 13 anos, ela colabora com o Centro Espírita 

Perseverança, em São Paulo, atuando como voluntária em diversos trabalhos.  

Conversei com Patrícia em 2016, na reta final da pesquisa. Já havia, nesta etapa, 

encontrado registros das primeiras sonâmbulas e magnetizadoras do Brasil, percebido as 

poucas referências às mulheres que participaram dos primeiros grupos espíritas e levantado 

textos de autoria de Anália Franco e Aura Celeste. Queria, nesta etapa, saber se algumas 

dessas personagens eram lembradas pelas mulheres espíritas de hoje.  

Perguntei a Patrícia ainda sobre as pioneiras, se tinha conhecimento de alguma ou 

algumas mulheres ligadas ao espiritismo dos primeiros anos. “Nunca parei para pensar neste 

histórico para ser bem sincera. Quando fui dar uma olhada, realmente busquei a partir de 

Allan Kardec”, respondeu-me.  
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Fiz as mesmas perguntas a Júlia Nezu, presidente do Centro de Pesquisa e 

Documentação Espírita, no início da pesquisa. Encontrei-a na sede do CPDOC em 2013, em 

São Paulo, quando fazia a sondagem de campo. “Pesquisadores homens havia muitos no 

início, mas não temos uma pesquisadora mulher”, respondeu, referindo-se a Kardec e a seus 

contemporâneos que investigaram os fenômenos de comunicação com os mortos.  

Júlia continuou, fazendo um contraponto: “Mas temos muitas médiuns que vieram 

para servir às pesquisas científicas da imortalidade da alma. Na época de Kardec, a doutrina 

espírita veio através da mediunidade de muitas delas”. Em seguida, lembrou-se de um 

nome, que considerou importante mencionar: o da esposa do codificador do espiritismo.  

“Acredito que sem Amélie Boudet ele não teria feito tudo o que fez. Ela era um suporte, 

secretariava o Kardec de verdade”.   

Não é coincidência que as referências de Patrícia e Júlia sobre o passado do 

espiritismo remetam à mesma época e ao mesmo personagem. “Olhamos o nascimento do 

espiritismo a partir do momento em que Kardec começa a observar este fenômeno”, 

explicou-me a primeira. O olhar delas, na verdade, é o de muitas mulheres e homens, 

adeptos ou não desta religião. Segue o caminho das narrativas oficiais, voltando-se 

primeiramente para a França e Allan Kardec. Lá, e depois cá no Brasil, as figuras 

masculinas mantêm-se no foco da história. Em livros, sites, revistas, nos materiais de 

divulgação do espiritismo, a lista deles é longa: José Olympio Telles de Menezes, 

Bittencourt Sampaio,  Chico Xavier, entre outros. “Entre os nomes que eu mais escutei, está 

o do doutor Bezerra de Menezes e a trajetória dele como fundador da FEB”, lembra Patrícia.  

 A memória, como revelam as falas de Júlia e Patrícia, torna-se borrada quando se 

trata de mulheres do passado desta religião. Por quê? Talvez porque haja uma diferença 

bastante nítida entre a memória e a história escrita dos grupos sociais. Se entendermos esses 

dois termos na perspectiva de Maurice Halbwachs, faz sentido.  

O registro escrito do passado, a história, segundo o autor de A Memória Coletiva 

(1990), envolve seleção, organização e classificação. Constrói-se a partir de uma escolha, ou 

melhor, de várias escolhas, com o intuito de atender às necessidades e normas de grupos e 

sociedades. O que passou é então representado de forma “resumida e esquemática”, com 

cada período encapsulado, ou seja, considerado como um todo e independente, na maioria 

das vezes, do que o precede e do que vem depois.  Não por acaso, Halbwachs referiu-se à 

história como “o epitáfio dos acontecimentos de outrora”, resumindo-a assim: 
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tão curto, geral e pobre de sentido como a maioria das inscrições que 
lemos sobre os túmulos. É que a história, com efeito, assemelha-se a um 
cemitério onde o espaço é medido e onde é preciso, a cada instante, achar 
lugar para novas sepulturas (HALBWACHS, 1990, p. 55). 

A  memória coletiva tem a duração das vidas daqueles que compõem um grupo ou 

sociedade. Os fatos, segundo Halbwachs, vivem nas lembranças dos indivíduos e não fora 

deles como na história, daí que seu destino é apagar-se com eles. Isso não acontece “por má 

vontade, antipatia, repulsa ou indiferença” (1990, p. 84), conta-nos este autor, mas porque 

os grupos, quando desaparecem, simplesmente levam embora as lembranças.  

Enquanto viva, a memória coletiva segue um desenvolvimento contínuo, sem isolar 

os acontecimentos ou marcá-los com começo, meio e fim como faz a história. Assim, ela 

permite uma visão mais abrangente da realidade, explica Halbwachs, revelando as linhas 

que tecem os acontecimentos e para onde eles se ramificam. Enquanto o grupo existir, a 

lembrança coletiva, mesmo aquela que parece ter desaparecido, poderá emergir. Diz 

Halbwachs (1990, p. 84): “Basta que se conserve numa parte limitada do corpo social, para 

que possamos encontrá-la sempre ali”. 

As magnetizadoras, sonâmbulas e médiuns, as mulheres que transitaram entre 

magnetismo, espiritualismo e espiritismo no Brasil do século XIX, em minha perspectiva, 

são linhas que influenciaram o campo religioso brasileiro, ajudando a tecê-lo e cujas 

influências reverberaram tempos depois, até os dias de hoje. Conforme elas e os primeiros 

grupos que mantinham lembranças de suas práticas foram desaparecendo ou se 

transformando, tornaram-se borrões, figuras desfocadas na memória coletiva, embora, vez 

ou outra, seus traços ainda possam vir à tona. Esse obscurecimento, entretanto, não é fruto 

apenas da curta duração da memória coletiva, e sim do modo como as narrativas oficiais de 

instituições e grupos são compostas – ou selecionadas, organizadas e classificadas, para usar 

os termos de Halbwachs. Optou-se, a meu ver, por deixá-las de fora dos registros ou remetê-

las a uma posição secundária. 

Essa retirada ou desvalorização das mulheres da história não é uma característica 

exclusiva do espiritismo. É sintomática, na verdade, da forma pela qual, durante muito 

tempo, as religiões e grupos sociais escreveram sobre seu passado. Simone de Beauvoir, no 

primeiro volume de O Segundo Sexo (1970), livro que teve grande influência no movimento 

feminista e nas pesquisas subsequentes sobre gênero, afirmava que as mulheres “não têm 

passado, não têm história nem religião”. Para ela, a mulher, constituída como o Outro pelo 
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homem, não se coloca como sujeito de si porque não possui os instrumentos para tanto e, 

deste modo, não toma parte na escrita da história:  

o presente envolve o passado e no passado toda a história foi feita pelos 
homens. No momento em que as mulheres começam a tomar parte na 
elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos 
homens. Eles bem o sabem, elas mal duvidam (BEAUVOIR, 1970, p.15). 

Para Beauvoir, que dissecou a categoria mulher (ela questionava “Em verdade, 

haverá mulher?”), vivemos dispersas e desconectadas umas das outras, “ligadas pelo habitat, 

pelo trabalho, pelos interesses econômicos, pela condição social a certos homens” 

(BEAUVOIR, 1970, p.15). Esse laço que nos “une a seus [nossos] opressores não é 

comparável a nenhum outro” (Idem), escreveu. Tal relação de dominação se expressa, 

segundo a escritora, inclusive na linguagem que diferentes grupos utilizam. Os homens, 

exemplificou, dizem “nós” para se referir a eles próprios. Os negros e proletários também 

fazem o mesmo. “Apresentando-se como sujeitos, eles transformam em 'outros' os 

burgueses, os brancos”. Já as mulheres não se referem a si como "nós", diz Beauvoir. 

"Burguesas, são solidárias dos burgueses e não das mulheres proletárias; brancas, dos 

homens brancos e não das mulheres pretas". Elas “não se põem autenticamente como 

Sujeito” (Idem). 

Segundo Beauvoir, a “mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e 

não este em relação a ela”, assim, “o homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro”.68 A 

autora de O Segundo Sexo seguiu o exemplo de feministas como Olympe De Gouges, que 

no século XVIII havia criticado a Declaração Universal dos Direito do Homem e do 

Cidadão (1789) por não contemplar as mulheres em seu texto69, e abriu caminho para as 

discussões sobre gênero e mulheres como sujeitos da história, que cada vez mais avançam 

na pesquisa acadêmica. Com sua análise sobre o "nós" versus os "outros" ou "outras", 

Beauvoir estava na verdade ajudando a desconstruir a própria ideia de um sujeito universal, 

tão presente no pensamento ocidental. 
																																																																		

68 Embora Simone de Beauvoir tenha sido crítica do movimento feminista – percebe-se seu incômodo 
em afirmações como “a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica” e “elas nada 
tomaram; elas receberam” – sua influência permanece até hoje, inspirando, por exemplo, a 
compreensão de gênero como uma construção social, isto é, como os significados atribuídos à 
diferença entre os sexos.  Sua frase mais famosa, tão frequentemente citada, tornou-se emblemática 
dessa ideia: “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. 

69 A francesa Olympe De Gouges (1748-1793) propôs uma outra versão para a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma que contemplasse os direitos das mulheres.  A Declaração 
dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791), que ela distribuiu em forma de panfleto, dizia em seu 
primeiro artigo: “Mulheres nascem livres e seus direitos permanecem iguais aos dos homens”. 
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Em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2006), Stuart Hall discute o 

conceito de identidade a partir das concepções do sujeito do Iluminismo, do sujeito 

sociológico e do sujeito pós-moderno. Segundo ele, a concepção do sujeito universal 

ganhou força a partir do Humanismo Renascentista, “que colocou o Homem (sic) no centro 

do universo”, e com o Iluminismo, “centrado na imagem do Homem racional, científico, 

libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se estendia a totalidade da história 

humana” e “usualmente descrito como masculino” (2006, p. 26). Em oposição às 

individualidades concretas, o sujeito universal era descrito como neutro e assexuado, 

informa-nos Hall. 

Com a segunda onda do feminismo nos anos 1960 e 1970, a ideia de um sujeito 

universal e neutro passou a ser ainda mais questionada – e rejeitada.  Em sua tese de 

doutorado Speculum of the Other Women, de 1974, a linguista e filósofa Luce Irigaray fez 

uma análise de textos de psicanalistas, a exemplo de Freud, e de filósofos, como Platão, 

revelando os mecanismos pelos quais diversos sistemas de pensamento – e o próprio 

pensamento ocidental – eliminaram as diferenças entre os sexos e tornaram-se “auto-

representativos do ‘sujeito masculino’”, contribuindo deste modo para a dominação 

masculina. 

Noutro livro,  This Sex Which is Not One (1977), ao discutir sobre subordinação 

feminina e o poder dos discursos, Irigaray apresenta o exemplo de Freud e argumenta que, 

na obra desse, “o ‘feminino’ foi sempre descrito em termos de deficiência ou atrofia”. 

Freud, para a autora, teria situado as mulheres do “outro lado do sexo que mantém o 

monopólio do valor: o sexo masculino” (IRIGARAY, 1977, p. 69, trad. livre minha). 

Concepções freudianas, como a de que o desenvolvimento sexual feminino ocorreria a partir 

da inveja do órgão sexual masculino, segundo ela, também desconsideram as 

especificidades do sexo feminino e revelam “a indiferença sexual que permeia a verdade de 

qualquer ciência, a lógica de qualquer discurso (grifo da autora)”.   

A questão da igualdade, encarnada na figura do sujeito universal, foi aos poucos 

implodida por outras teóricas feministas e de gênero. Passou-se a chamar a atenção para o 

fato de que, por meio dessa ideia, diferenças eram aplainadas, particularidades suprimidas e 

os “outros” desapareciam. Quando perscrutava-se a imagem herdada do Iluminismo, 

perceberam as pesquisadoras, essa assumia os contornos do “homem branco e de classe 

média” (SCOTT, 2008), de “homens, brancos, ocidentais, heterossexuais, burgueses e de 
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meia idade” (APARICIO, 1999, p. 74).  Todos os demais – os outros e as outras – eram 

assim relegados a uma posição de invisibilidade na história. Joan Scott escreveu sobre isso: 

Mesmo que se admitisse que o homem universal equivalia a todo o gênero 
humano, na realidade sua representação criava hierarquias e exclusões. As 
mulheres, os negros  e outros eram ou invisíveis como sujeitos históricos, 
ou descritos como pouco importantes, menos importantes que os homens 
brancos (SCOTT, 2008, p. 222). 

Conforme essas ideias foram desconstruídas, pesquisas sobre as experiências de 

mulheres, operários, soldados, entre outros esquecidos, ganharam um novo fôlego. As vozes 

e traços de indivíduos e grupos – as outras e outros – passaram a ser recuperadas. Em um 

primeiro momento, no campo da história, a pesquisadora norte-americana Gerda Lerner 

(2005) notou que a tendência foi a de realizar uma "história das compensações", também 

chamada por ela de história das "mulheres notáveis". Essa ganhou a forma principalmente 

de biografias e antologias que apresentavam figuras excepcionais que fugiram das 

convenções e expectativas de seu tempo. Em um estágio seguinte, segundo ela, veio a 

"história das contribuições", que preocupava-se em tomar nota da participação de mulheres 

em movimentos como o abolicionismo, a reforma protestante, as lutas operárias, entre 

outros.  

Essas duas abordagens, de acordo com Gerda Lerner, traziam problemas. A 

primeira, ao centrar as atenções em personagens notáveis, esquecia as demais mulheres da 

época estudada. A experiência da "massa de mulheres", que poderia ser bem diferente 

daquelas consideradas excepcionais, ficou de fora. A segunda perspectiva, que enfatizava o 

fato de as mulheres “estarem lá”, participando de eventos históricos e sociais, também foi 

considerada problemática por Lerner. Nesse caso, elas eram consideradas a partir de uma 

posição secundária ou mesmo exterior – "estavam fora do grupo, eram o Outro de Beauvoir" 

(LERNER, 2005, p. 177). 

O tratamento dado às experiências das mulheres como complementares à história é 

ilustrado por Joan Scott, em Gênero e História (2008), com uma passagem de A Room Of 

Ones’s One (1929), de Virginia Woolf. Em certo momento do romance, sem esconder o 

sarcasmo e a crítica, a escritora norte-americana sugere criarem um “suplemento à história” 

que tratasse das mulheres, “chamando-o, é claro, por algum nome discreto, de forma que as 

mulheres pudessem ali aparecer sem impropriedade” (1929, p. 75). O uso da expressão 
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suplemento70, conta-nos Scott, em inglês e francês, tanto pode significar adição quanto 

substituição. É um termo contraditório, com potencial tanto para acrescentar uma 

informação quanto para substituir uma lacuna, por isso, revela-se superficial, supérfluo e ao 

mesmo tempo necessário, segundo ela.  

O desafio lançado às pesquisadoras interessadas em observar mulheres do passado 

ou do presente está sintetizado portanto nesta palavra – suplemento – mencionada por Scott 

e Woolf e implícita nas questões levantadas por Beauvoir e Irigaray. Trata-se de não cair na 

armadilha de considerar as experiências delas como suplementares ou complementares, nem 

colocá-las sob o guarda-chuva do “sujeito universal”. Uma vez evitados esses riscos, 

podemos então analisá-las em seu contexto a partir das chaves escolhidas. No caso desta 

pesquisa, analiso as mulheres que se envolveram com o espiritismo no século XIX e na 

virada para o XX71 em dois aspectos principais: gênero (entendido como as construções e 

elaborações sociais feitas em cima da diferença sexual, as quais servem para estruturar, 

manter e reproduzir relações de poder) e religião (compreendida, como propõe Clifford 

Geertz em A Interpretação das Culturas, 1989, como um sistema de símbolos que 

formulam uma ordem de mundo e estabelecem disposições e motivações duradouras nos 

indivíduos. 

 5.2 Gênero e espiritismo  

É importante, antes de seguir adiante, frisar que, no caso do conceito de gênero, seus 

usos e significados foram e continuam sendo constantemente debatidos. Inicialmente, 

quando o movimento feminista dos anos 1970 influenciou as pesquisas acadêmicas e as 

historiadoras e cientistas sociais passaram a reivindicar seu lugar na história e a questionar a 

própria escrita dessa, interrogando a ideia do sujeito universal, essa categoria foi 

compreendida como as construções sociais e culturais atribuídas às diferenças sexuais.   

Percebeu-se, mais tarde, que outras diferenças não estavam sendo consideradas no 

uso do gênero e que as pesquisas realizadas, em geral, restringiam-se às experiências de 

																																																																		
70 Em Português não é diferente: suplemento significa tanto “aditamento” (acréscimo) quanto aquilo 

que preenche uma falta.  
71 Utilizo a palavra “evolveram” em vez de “adeptas” ou “espíritas”, porque na metade do século XIX, 

o espiritismo ainda não havia se afirmado como religião. Na verdade, a doutrina de Kardec fazia parte 
inicialmente de um caldeirão de crenças e práticas que despertaram o interesse de diversos indivíduos. 
Nem todos aqueles - seja individualmente ou em grupos inicialmente informais - que exploraram as 
possibilidades de comunicação com os mortos e as ideias propostas pelo espiritismo denominavam-se 
espíritas. 
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mulheres, brancas, intelectuais e de classe média. As negras norte-americanas, as latinas, as 

operárias foram algumas que levantaram essa crítica. Havia, assim, “mulheres de cor, 

mulheres judias, mulheres lésbicas, mulheres trabalhadoras pobres, mães solteiras” 

(SCOTT, 1992, p. 87) e era preciso atentar para elas, para o que esta autora chamou de 

“diferenças dentro da diferença”. Daí a necessidade de se empregar gênero em seus 

cruzamentos, por exemplo, com classe, etnia, geração, entre outros.72 No caso desta 

pesquisa, o cruzamento é entre gênero e religião – o espiritismo brasileiro.  

 Linda Woodhead, responsável por uma interessante produção acadêmica no campo 

dos estudos religiosos e de gênero, sugere, em seu artigo As Diferenças de Gênero na 

Prática e no Significado da Religião (2013), considerar tanto gênero como religião como 

sistemas de poder. Ao investigarmos as relações entre um e outro, podemos descobrir de 

que maneira uma religião – em seus textos, símbolos, rituais e práticas – contribui para 

reforçar e reproduzir as relações de poder baseadas na diferença sexual ou então faz o 

contrário, subvertendo-as. 

 As diferentes atitudes da religião em relação ao gênero são ilustradas por Woodhead 

por meio de um diagrama formado por dois eixos que se cruzam, um vertical e outro 

horizontal, conforme podemos ver na imagem a seguir. A primeira linha, que segue de cima 

para baixo, indica o grau de institucionalização de um sistema religioso, partindo de um 

pólo marginal até o mais organizado. A segunda linha representa o modo como uma religião 

coloca-se frente às relações de dominação existentes (sua estratégia diante do gênero), 

podendo ir de um extremo legitimador até o mais contestador. Ao se cruzarem, esses eixos 

revelam quatro zonas, cada qual com um tipo diferente de interação, que Woodhead 

caracteriza como tipos de religião. São elas: 

 

- Religião consolidante – mais institucionalizada, contribui para a legitimação e 

reprodução das relações de dominação existentes na sociedade; 

- Religião tática – também está no pólo de religião institucionalizada, porém tem 

uma atitude contestatória em relação à ordem dominante;  

																																																																		
72 Em Gênero: uma categoria útil de análise histórica, artigo que publicou em 1985 e que ainda hoje é 

referência para pensarmos essa categoria, Scott sintetizou essa proposta ao sugerir considerarmos 
gênero em seu aspecto relacional, ou seja: a) tendo em mente que não se pode conceber mulheres 
senão em relação aos homens, e vice-versa; e b) em relação aos contextos social e cultural e com 
outras categorias como raça, classe ou etnia. É deste modo que o considero. 
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- Religião como busca – ocupa uma posição marginal, mas nem por isso questiona a 

divisão sexuada de poder; 

- Religião contracultural – é ao mesmo tempo marginal e subversiva em relação às 

estruturas de poder. 

 

 
Figura 65: A religião face ao gênero - Fonte: Woodhead, 2013 

 

O diagrama religião-gênero de Linda Woodhead não deve ser aplicado de modo 

estanque a um dado sistema religioso, sociedade ou grupo. A meu ver, essa classificação 

funciona muito mais como uma espécie de lente inicial, que nos permite indagar, em um 

primeiro momento, as religiões a respeito de suas relações com o gênero sem perder de 

perspectiva o contexto em que realizamos essa observação. Inspirei-me na reflexão desta 

autora para analisar meu universo de pesquisa, propondo um diagrama que adapta este 

proposto por Woodhead. 

Vejamos, assim, a da página seguinte. A primeira linha, a vertical, ilustra o grau de 

institucionalização do espiritismo73 Ela segue de um pólo que representa os grupos 

																																																																		
73 Ao falar de institucionalização do espiritismo, refiro-me à estrutura formada por sua entidade mais 

influente e mais conhecida, a Federação Espírita Brasileira, sob a qual reúnem-se grupos espalhados  
por todo o país. Desde sua fundação no século XIX, essa procurou unificar práticas, crenças e 
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informais e praticantes independentes – aqueles que se interessaram por fenômenos como 

magnetismo, sonambulismo, mesas girantes e depois espíritos – em direção ao extremo 

superior, o de uma organização religiosa com um corpo definido de crenças e práticas, neste 

caso, podendo ser representada pela FEB. A segunda linha sinaliza as atitudes do 

espiritismo em relação ao gênero, partindo (da esquerda para a  direita) daquelas que 

contribuem para sua reprodução e seguindo no sentido de contestação, subversão e 

transformação das construções sociais sobre diferenças biológicas. Do cruzamento entre os 

dois eixos, emergem quatro tipos de interações gênero-espiritismo (letras A, B, C e D). 
  

 
 

Figura 66: Relação gênero-espiritismo  - Fonte:  elaboração própria inspirada em Woodhead (2013) 

 

																																																																		
adeptos, mas é importante notar que há dissidências e grupos que rejeitam a autoridade da FEB. Daí 
que podemos falar de “espiritismos”, no plural, em vez de “espiritismo” no singular, como propõe 
Maria Ângela Vilhena (2008).  
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Na quadrante A, temos as sonâmbulas, as magnetizadoras e os grupos informais, 

que, no século XIX, realizavam experimentos, consultas ou apresentações públicas em torno 

de fenômenos como o  fluido magnético, as mesas falantes e a comunicação com os mortos. 

Eles  ocupam o pólo “marginal”, pois suas práticas representaram uma disrupção no campo 

religioso e científico, na medida em que desafiaram os sistemas dominantes. São também 

contestadores em relação ao gênero, pois essas práticas abriram às mulheres novos espaços 

de atuação e novas oportunidades de subversão das relações de poder. (Vimos exemplos no 

capítulo 3, quando personagens como Adela Mirol e Theresa Meraldi afirmaram-se como 

autoridades nas novas ciências do magnetismo, mesmerismo, espiritismo.  E também há os 

exemplos de sonâmbulas, como Lucrécia e outras, tratadas nos capítulos 2 e 3, que 

revelaram habilidades extraordinárias que as colocaram numa posição de mediadoras do 

Sagrado).  

Na área B, temos os magnetizadores e os primeiros grupos espíritas do início do 

século XX. Esses são marginais no campo religioso, mas ao mesmo tempo, em certo grau, 

contribuem para reproduzir as ideias de gênero então predominantes. Exemplo disso está no 

fato de eles não divulgarem as identidades das mulheres com quem trabalhavam, como 

faziam os Gamard e Miranda, que apresentei no capítulo 2. Esses geralmente apresentavam 

as mulheres como meros instrumentos paras suas pesquisas, deixando claro que elas 

obedeciam as seus comandos e que eram eles quem dominavam a ciência de Mesmer.  

Os grupos espíritas do início do século XX ocupam ambas as áreas A e B no que diz 

respeito a suas atitudes em relação ao gênero, ou seja, tanto as reproduzem quanto 

subvertem-nas. Por um lado, a maioria das mulheres que se relacionaram com o espiritismo 

de fins dos anos 1800 não é citada na imprensa espírita e suas trajetórias, papeis, modos de 

atuação nesta religião, salvo raras exceções, não ganharam registros históricos. Elas foram 

mantidas nas sombras por aqueles que se encarregaram de tomar nota do passado. Sobre 

elas ficamos sabendo - quando ficamos sabendo - das iniciais de seus nomes ou quando os 

jornais citam uma certa senhora, madame ou mademoiselle que atuava como médium, 

sonâmbula, receitista ou em obras de caridade, conforme ilustrei no capítulo 3. Por outro 

lado, temos exemplos de personagens como Anália Franco e Aura Celeste, que ocuparam 

espaços sociais antes interditados às mulheres e ofereceram, com seus exemplos, modelos 

de comportamento que desafiavam as construções de gênero predominantes à época. 

Por fim, entre os quadrantes C e D, estão os grupos espíritas da atualidade, que 

também tanto subvertem quanto reproduzem relações de gênero baseadas na divisão sexual. 
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Por um lado, cada vez mais, órgãos e associações espíritas contam com mulheres em papeis 

de liderança. Elas presidem atividades, coordenam treinamentos e cursos para fiéis, 

encabeçam iniciativas em prol da educação e divulgação religiosa, gerenciam programas de 

assistência social, publicam livros, realizam conferências, entre inúmeras atividades. 

Exemplos não faltam.  A Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP) tem oito 

mulheres entre as nove pessoas que compõe a diretoria. Entre elas, a presidente da entidade, 

Zulmira da Conceição Chaves Hassesian. Já a União das Sociedades Espíritas do Estado de 

São Paulo (USE) é atualmente presidida por Julia Nezu, que também preside o Centro de 

Documentação Espírita (CPDOC). Além disso, há inúmeros grupos espíritas, ligados ou não 

à FEB, que foram fundados por mulheres e/ou são presididos por elas.  

Júlia Nezu, na entrevista que concedeu a mim, entende que o fato de as espíritas 

assumirem posições de comando, como coordenadoras, diretoras e presidentes nos 

diferentes órgãos dessa religião, é um reflexo das transformações ocorridas na sociedade no 

que diz respeito às mulheres. Diz ela: 

Eu penso que as mulheres foram conquistando espaço aos poucos. Mas 
isso não só no espiritismo, em qualquer parte. Lembro que muitas vezes 
que entrei em reunião, em empresa multinacional, e as pessoas ficavam 
esperando meu chefe entrar. A chefe era eu. Hoje jamais alguém pensaria 
algo assim.  Penso que foi uma conquista, uma arma intelectual, espiritual, 
social, da sociedade como um todo. 

Conforme as brasileiras conquistaram novos espaços na sociedade, tendo acesso à 

mesma educação que os homens, ocupando novas posições no mercado de trabalho, 

exercendo seus direitos de cidadãs e assumindo postos de liderança, isso também 

influenciou sua atuação no espiritismo, como notou Julia Nezu. Mas lembremos que, 

embora esse processo tenha ficado mais evidente no século XX, antes disso, como já 

mostrei, as mulheres também estiveram presentes e atuantes nessa religião. Desde que as 

ideias sobre a doutrina espírita passaram a circular no país, em meados do século XIX, 

inspirando a formação dos primeiros grupos espíritas, elas desempenharam papeis de 

médiuns e escritoras, trabalharam na caridade e auxiliaram na administração dessas 

primeiras associações, entre outras funções, como revelou a classificação apresentada no 

capítulo 3. 

Dito isso, voltemos ao diagrama e às posições C e D que ilustram o modo 

contraditório segundo o qual o espiritismo lidou com gênero, ora reproduzindo estereótipos, 

ora subvertendo-os. Se observarmos os livros em destaque no site da editora da Federação 
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Espírita Brasileira, encontraremos inúmeros títulos assinados por mulheres. Não são apenas 

romances mediúnicos, gênero literário que conta com um grande número de escritoras. Há, 

por exemplo, aqueles que tratam de mediunidade e educação, como Dimensões Espirituais 

do Centro Espírita, de Suely Caldas Schubert, e Orientação para a Prática Mediúnica no 

Centro Espírita e Mediunidade: estudo e prática (vol. I e II), organizados por Martha 

Antunes de Oliveira. Diante dessas obras, poderíamos concluir que as mulheres vêm 

conquistando, nesta religião, seu espaço também como especialistas religiosas, ou seja, 

tornando-se responsáveis pela elaboração do corpus de conhecimentos e normas (raros e 

secretos) e pela transmissão desses aos fieis.  Isso  vem ocorrendo, mas apenas em parte.  

 Um exemplo. Ao mesmo tempo em que as mulheres escrevem obras que discutem e 

explicam aspectos da doutrina espírita, essas autoras e suas obras ainda não representam um 

número considerável. Além disso, o conjunto de textos sagrados fundantes do espiritismo 

permanece inalterado. Este é formado pelo chamado “pentateuco espírita”, composto pelas 

cinco obras codificadas por Allan Kardec: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O 

Evangelho Segundo o Espiritismo,  O Céu e o Inferno, e A Gênese.  

É também em menor número – e este é outro exemplo das contradições e 

ambiguidades no que diz respeito à relação gênero-espiritismo – que as mulheres ocupam a 

alta estrutura administrativa da FEB. A Federação, que reúne, sob sua batuta, grupos de todo 

o país e determina as práticas a serem adotadas pelos fiéis, segue reservando seus cargos 

mais importantes para homens. Entre eles, está o posto de Presidente, a quem, segundo o 

site da FEB, compete a “supervisão das ações administrativas, financeiras, doutrinárias, de 

difusão e federativa”, além do comando do Conselho Federativo Nacional e da Revista 

Reformador, principal órgão de divulgação espírita. Em 137 anos, um total de 16 homens 

ocuparam esta posição e nenhuma mulher.  

Na atual estrutura da FEB, conforme mostra seu site oficial, tem-se a seguinte 

distribuição de cargos: 

- Presidente – Jorge Godinho Barreto Nery: Supervisão das ações 
administrativas, financeiras, doutrinárias, de difusão e federativa. Direção 
das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho Superior, Diretoria 
Executiva, do Conselho Federativo Nacional, Conselho Nacional das 
Entidades Especializadas e diretor da Revista Reformador. 

- Vice-Presidência – FEB Editora – Geraldo Campetti Sobrinho: 
Supervisão Atividades Editoriais; Coordenações para a Editora, e, projetos 
para os Departamentos: Bibliotecas; Arquivos de Documentação de 
Espiritismo; Museu do Espiritismo; com prazo de 30 dias para 
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apresentação de proposta de estrutura e 30 dias para apresentação de 
equipes. 

- Vice-Presidência – Área de Estudo – Edna Maria Fabro: Supervisão dos 
Cursos e Atividades do Campo Experimental na sede: Cursos; Palestras 
públicas; Infância e Juventude; Departamento de Estudos de Espiritismo; e 
Eventos públicos na sede. 

- Vice-Presidência – Orientação Doutrinária – Marta Antunes de Oliveira 
de Moura: Supervisão da Orientação Doutrinária de Ações no Campo 
Experimental e Atividades Federativas: Cursos e eventos da FEB; 
Supervisão da preparação de conteúdos de publicações físicas e digitais da 
FEB; Mediunidade (curso, grupos, atividades mediúnicas e apoio ao 
atendimento espiritual); Substituição eventual do presidente do CFN. 

- Vice-Presidência – Ações Sociais Espíritas – Maria de Lourdes Pereira 
de Oliveira: Supervisão do Departamento de Assistência Social – DAS  
nas quatro sedes da FEB; Coordenadorias do Departamento de Assistência 
Social; Campanhas Sócio-educacionais; Supervisão do Atendimento 
Espiritual no Campo Experimental. 

 

No quadro acima, os homens ocupam os cargos mais importantes, de presidente e 

vice-presidente responsável pela FEB Editora, enquanto que às mulheres couberam as vice-

presidências de Estudos, Orientação Doutrinária e Ações Sociais. Curiosamente, elas, na 

estrutura atual, gerenciam atividades semelhantes àquelas que, no século XIX, o catolicismo 

destinava a mulheres que passaram a colaborar com a Igreja: a caridade e a educação.   

Podemos considerar esses dados com a ajuda de Bourdieu (2007) e sua análise sobre 

a constituição do campo religioso. Esse, diz ele, torna-se relativamente autônomo quando 

emerge um corpo de especialistas que passam a controlar os bens de salvação e se opõem 

aos leigos, de quem o capital religioso é destituído. A oposição entre  gestores e leigos está, 

de acordo com Bourdieu, na base da oposição entre sagrado e profano assim como da 

manipulação legítima e profana da religião. Para Bourdieu, aqueles que não fazem parte do 

corpo de especialistas religiosos  reconhecem “a legitimidade desta desapropriação do pelo 

simples fato de que a desconhecem enquanto tal” (BOURDIEU, 2007, sp. 39). 

Bourdieu nota ainda que há tipos diferentes de relações com os bens religiosos. De 

um lado, estão aqueles que têm o domínio prático de esquemas de pensamento e ação 

adquiridos por familiaridades e comuns ao grupo. Do outro, há especialistas que detêm o 

domínio erudito das normas e conhecimentos sistematizados e reproduzidos. Assim, na 

distribuição do capital religioso, podemos dizer que mulheres espíritas ocuparam no século 

XIX o “domínio prático” e atualmente ainda estão tangenciando o “domínio erudito”. 
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Apesar de terem cargos de liderança dentro da estrutura organizacional desta religião, de 

contribuírem com a produção literária, de gerenciarem atividades educativas e de assistência 

social, a identidade de gestoras da fé ou sacerdotes da fé continua apenas parcialmente 

acessível para elas.74 

Há mais dois aspectos que merecem ser considerados. Estudos em outros contextos, 

como Inglaterra e Estados Unidos, a respeito do mesmerismo e espiritualismo, concluíram 

que essas práticas abriram, para grupos marginalizados a exemplo das mulheres, novos 

espaços de atuação e autoridade.  O mesmo tem sido observado nas pesquisas sobre novos 

movimentos religiosos, como mostra Laura Vance, no livro Women in New Religions 

(2015). A autora, cuja obra discute questões de gênero em grupos como o mormonismo e a 

Wicca, nota que, de modo geral, há uma tendência entre os NMRs de serem mais 

contestadoras das relações de poder baseadas na diferença sexual.  Isso ocorre, segundo ela, 

porque:  

... os novos movimentos religiosos frequentemente oferecem às mulheres 
possibilidades que elas não encontram nas religiões mais tradicionais e no 
contexto social mais amplo. Ao definirem-se em oposição a modelos 
estabelecidos, as novas religiões permitem romper com a tradição  e, desta 
maneira, podem conceder a elas posições de autoridade e outras 
oportunidades que geralmente lhes são negadas (VANCE, 2015, 
Localização 192-212, tradução livre minha) 

Isso, de acordo com Vance, ocorreria num momento inicial. Segundo McGuire, 

citado por ela, quando os novos movimentos religiosos vão se  tornando mais estabelecidos, 

"formalizados e burocráticos", as oportunidades dadas às mulheres então costumam 

diminuir. A tendência, a partir daí, é os grupos adotarem formas mais tradicionais e 

																																																																		
74 Isso não quer dizer que algumas não busquem caminhos alternativos, exercendo, com mais liberdade, 

atividades e papéis que também influenciam os “modos de ser” espírita. É o caso da escritora Zíbia 
Gasparetto, que mencionei no capítulo 3. Depois de anos atuando nas áreas de educação da 
Federação, ela seguiu um caminho independente. Zíbia, famosa por seus romances mediúnicos, 
campeões de venda, discordou, entre outras coisas, do fato de o espiritismo não aceitar que escritores 
ou médiuns obtivessem lucros de suas atividades.  A escritora fundou sua própria editora e gráfica 
(Vida e Consciência), tem uma rede de TV online (Alma e Consciência), comanda um programa 
semanal de rádio (na Rádio Mundial),  administra uma instituição de filantropia (Fundação Aldo Luiz 
Gasparetto) e tem mais de 40 livros publicados em diversos idiomas. Ela se define como espiritualista 
ou “espiritualista independente”, expressão que a família Gasparetto, cujos nomes mais famosos são 
Zíbia e seus filhos Irineu e Luiz Antônio,  explica em seu website: “o termo Espiritualidade 
Independente é bem útil para quando nos fazem a pergunta: Qual a sua religião, qual a sua orientação 
espiritual? Dentro deste quadro eu me especializo em estudar a espiritualidade humana, e a fornecer 
material em meus cursos para aqueles que estão em busca de uma nova maneira de ver a vida”. Fonte: 
Gasparetto.com.br (Site Oficial) e Revista IstoÉ, 30 de maio de 2013. 
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hierarquizadas de autoridade e, em consequência, devolverem a elas os papéis mais 

submissos.  

Se considerarmos o espiritismo um novo movimento religioso, na época em que 

surgiu por aqui, suas relações com gênero trilharam um caminho diferente daquele proposto 

pelos pesquisadores acima. Ele começa numa posição ambígua, como já mencionei, tanto 

abrindo espaço para as mulheres quanto mantendo-as nas sombras. Ao se estabelecer como 

religião, legitimar-se e organizar-se, ao contrário do que geralmente ocorre com os NMRs 

citados por McGuire e Lance, o espiritismo continuou com posições contraditórias, que ora 

reforçam a exclusão, dominação, silenciamento das mulheres, ora abrem espaço para elas. 

As atitudes em relação a gênero, dentro do espiritismo, ainda são ambíguas. É 

verdade que as mulheres têm encontrado, ali, inúmeros espaços e modos de atuação. Mas ao 

mesmo tempo elas permanecem, como vimos nos exemplos anteriores, parcialmente 

excluídas dos cargos de especialistas religiosas, além do já mencionado apagamento no que 

diz respeito àquelas que estiveram envolvidas com os grupos e práticas do início desta 

religião. 

 5.3 Afastando as sombras 

Por que falar das Outras, as mulheres do início do espiritismo? Não estou sozinha 

nesse questionamento. Christine Planté, historiadora francesa, fez uma pergunta semelhante 

quando resolveu investigar escritoras do século XIX. Sua resposta vale para todos que se 

lançam nesse tipo de empreitada: “Porque elas existiram, e todo conhecimento incompleto é 

um conhecimento fraco, insatisfatório, o qual tende a reconstruir uma falsa imagem da 

realidade” (PLANTÉ, 1988, p. 90-111, trad. livre minha). 

No caso de Planté, que tem estudado autoras como Amantine-Lucile-Aurore Dupi, 

francesa que no século XIX assinava com o pseudônimo de George Sand para garantir que 

suas obras fossem publicadas, ignorar os escritos deixados por mulheres do passado assim 

como as críticas que elas receberam à época significaria perder um conhecimento 

importante a respeito das práticas de leitura e escrita de uma época. O mesmo raciocínio 

vale para o espiritismo e para outras religiões: se não olharmos para as mulheres, 

deixaremos de descobrir informações importantes não apenas a respeito das experiências 

pessoais delas, mas também sobre como os sistemas de crenças estruturam, traduzem, 

legitimam ou transformam relações de poder, especialmente aquelas baseada no gênero. 
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Apesar disso, um curioso silêncio ainda paira na academia no que diz respeito às 

espíritas e a suas trajetórias. Desde que nomes como  Roger Bastide (1967) e Cândido 

Procópio (1961) abriram espaço no Brasil para o estudo desta religião no campo das 

Ciências Sociais, vieram diversas pesquisas, que trataram de personagens como Chico 

Xavier e Bezerra de Menezes, que focaram nas tensões e disputas do espiritismo com o 

catolicismo e a medicina e que acompanharam a trajetória desse movimento rumo a sua 

autoafirmação como religião. Mas curiosamente as mulheres, em geral, como vimos no 

capítulo 3, continuam aparecendo apenas ali e acolá ou de forma suplementar. 

Como explicar tão poucas referências às mulheres espíritas nas pesquisas em nossa 

sociologia da religião? Dificuldades de encontrar fontes, a necessidade de recorrer aos 

textos oficiais da história do espiritismo e a memória do grupo, borrada, sem dúvida 

contribuem para essas ausências. Outra possibilidade é o status do espiritismo na academia, 

que ainda me parece um tanto marginal, o que certamente reflete no pequeno número de 

pesquisas sobre essa religião, quando comparamos com a quantidade de trabalhos sobre 

catolicismo, protestantismo e neopentecostalismo, por exemplo. Mais pesquisas poderiam 

significar menos pontas soltas e menos lacunas sobre as mulheres.  

Há, por fim, também o espaço – bastante tímido, por sinal – que o gênero ocupa na 

sociologia da religião e nas Ciências Humanas. Esse, vale notar, não é um problema dos 

estudos sobre religião no Brasil. Recentemente, em 2015, uma edição especial da revista 

norte-americana Gender & Society, uma das mais importantes a tratar de Ciências Sociais e 

gênero, chamava a atenção para o status marginal dessa categoria analítica e convocava 

pesquisadores de diferentes disciplinas a prestarem mais atenção à “lente do gênero”, 

lembrando que a atribuição de significados sociais às diferenças sexuais é uma 

“característica especialmente sobressalente das religiões”.   

Lucila Scavone é uma das pesquisadoras que vêm refletindo sobre as inovações 

conceituais que os estudos de gênero e feministas trouxeram às Ciências Sociais. Entre os 

que desenvolvem trabalhos nesta área, ela notou algumas atitudes que se repetem: há os que 

negam a relação de suas pesquisas com o feminismo, os que restringem-se à denúncia, sem 

valorizar o diálogo com as teorias sociais, e aqueles que consideram estes estudos como 

sendo de importância secundária, "como se gênero fosse uma categoria neutra, apenas 

nominativa". Scavone enfatiza ainda a importância da construção de uma sociologia 

feminista, que “atenta para as relações de dominação masculina e que não dispensa o 

diálogo das teorias com o movimento e a realidade social”.      
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Lacunas, marginalidade, silêncios – constatar tudo isso não nos redime do desafio de 

tentar fugir a esses caminhos e insistir para trazer à luz essas temáticas ainda pouco 

estudadas. É o que proponho com esta pesquisa ao indagar sobre as mulheres do espiritismo 

brasileiro e apontar para onde foram lançadas sombras e como se construíram silêncios a 

respeito delas.   

Parte das questões levantadas no início deste percurso foi respondida: Quem eram, 

onde estavam e como atuaram aquelas brasileiras que primeiramente se interessaram pela 

doutrina de Kardec? A seguir, tento responder à última indagação: Como ideias de gênero 

que contribuem para a opressão e silenciamento das mulheres estão sendo reproduzidas em 

textos disponibilizados para os fiéis, a exemplo das biografias escritas sobre as espíritas do 

passado?  

 5.4 Biografias de mulheres espíritas e seus modelos de comportamento 

Uma interessante indagação sobre o espaço das mulheres no espiritismo, mais 

precisamente em seu conjunto de textos sagrados, foi feita por Cléria Bittar Bueno, no artigo 

A Doutrina Espírita e as Mulheres (2009). Ao comparar esta religião com a tradição 

judaico-cristã, esta pesquisadora constatou que a doutrina de Kardec é “muito mais liberal 

em relação às mulheres”. Nos centros espíritas, diz Bueno, elas não têm papel de submissão 

nem são “relegadas a um silêncio nos locais de culto” (2009, p. 156). 

De fato, basta visitarmos um grupo espírita para percebermos o grande número de 

mulheres atuando nas mais diversas atividades gerenciais, assistenciais, mediúnicas e 

educativas. Esse aspecto é interpretado por Bueno como reflexo tanto da estrutura 

organizacional do espiritismo – pois esse “não tem uma classe sacerdotal organizada – 

prerrogativa de poder para os homens” (2009, p. 159, grifo da autora) quanto das 

concepções espíritas sobre as diferenças sexuais e de gênero. 

Segundo a doutrina espírita, todos os indivíduos estão igualmente sujeitos à lei da 

reencarnação, sem diferenciação de classe, gênero ou etnia por exemplo. Assim, ao 

encarnar, poderiam vir como homens ou mulheres. Essa afirmação, segundo Bueno, 

demonstra que esta religião cumpre, para os adeptos, a proposta de preservar a igualdade 

entre os indivíduos e ao mesmo tempo colocaria, para esses, em prática a missão de 

“resgatar às mulheres o espaço perdido em séculos de dominação e incompreensão” (2009, 

p. 162).   
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No entanto, creio que há mais tramas e linhas sobre essa questão que precisam ser 

consideradas. Afirmações, contidas na doutrina espírita, como as de que “os espíritos não 

têm sexo” e “todos são iguais diante das leis do espírito”, por si só, não sãos suficientes para 

sentenciarmos que o espiritismo é mais ou menos reprodutor da desigualdade de gênero. 

Meu ponto de vista, ja expressado anteriormente, é que a relação entre gênero e espiritismo 

é complexa, marcada por contradições e ambivalências. Ou seja, em alguns aspectos, esta 

doutrina é, de fato, liberal, libertadora ou mesmo igualitária no que diz respeito às mulheres; 

noutros, porém, segue o caminho oposto, reproduzindo relações de poder que continuam a 

colocar as mulheres numa posição subalterna, inferior, secundária. 

Há três exemplos que considero emblemáticos desta posição contraditória e do 

segundo aspecto citado acima. Um deles é a afirmação de que homens e mulheres devem 

cumprir papeis diferentes na sociedade, os quais são determinados com base em suas 

características biológicas. Esta ideia pode ser encontrada em O Livro dos Espíritos e em 

alguns escritos de Allan Kardec. O outro dá conta de que a mulher, por ser dotada de 

características como sensibilidade e intuição, seria a grande mediadora entre vivos e mortos 

e um instrumento essencial para a difusão da doutrina espírita. O francês Léon Denis (1846-

1927), considerado o continuador do espiritismo, defendeu esse ponto de vista que camufla 

atitudes e ideias que colocam as mulheres como auxiliares e ajudantes dos homens e mais 

próximas da natureza. Por fim, o ideal de mulher apresentado nas biografias de espíritas 

brasileiras se assemelha, em vários pontos, às hagiografias de santas católicas. Ao enfatizar 

modelos de comportamento que orbitam em torno de características como humildade, 

doçura, maternidade e sofrimento, essas narrativas reproduzem construções de gênero que 

contribuem para a opressão e silenciamento das  mulheres. 

a) “A natureza fez o sexo feminino mais fraco” 

As mulheres têm alma? Em janeiro de 1866, Allan Kardec lançou essa questão em 

um artigo publicado na Revista Espírita. A resposta, segundo ele, era óbvia e já estava 

esclarecida entre “os povos civilizados”. Mesmo assim, ele dizia, o passado havia deixado 

resquícios, como "a inferioridade legal" das mulheres,  o que ainda permanecia em seu 

tempo. “Pode-se considerá-la emancipada moralmente, se não o é legalmente”, escreveu. 

Ao defender a igualdade entre homens e mulheres, Kardec argumentava que este era 

um direito natural. Para chegar a essa conclusão, bastaria observarmos as leis da Natureza, 
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as quais ele entendia como leis de Deus, e atentar para o fato de que os espíritos “não têm 

sexo”: 

Teria Deus criado almas masculinas e femininas, fazendo estas inferiores 
àquelas? [...] Se assim fosse, a inferioridade da mulher estaria nos decretos 
divinos e nenhuma lei humana poderá transgredi-los (Revista Espírita, 
janeiro de 1866, p. 14-15) 

 Se os espíritos não têm sexo, o mesmo não se pode dizer dos indivíduos - esse é o 

raciocínio de Kardec. Homens e mulheres, segundo ele, uma vez encarnados, adquirem 

especificidades biológicas e são essas que irão determinar os papéis de cada um na 

sociedade. Ele explicou dessa maneira: 

A Natureza fez o sexo feminino mais fraco que o outro, porque os deveres 
que lhe incumbem não exigem igual força muscular e seriam até 
incompatíveis com a rudez masculina. Nela a delicadeza das formas e a 
finura das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da 
maternidade. Aos homens e às mulheres, são, pois, atribuídos deveres 
especiais, igualmente importantes na ordem das coisas; são dois elementos 
que se completam  um pelo outro (Revista Espírita, janeiro de 1866, p. 16-
17). 

Essas ideias estão contidas num dos textos básicos da doutrina espírita, O Livro dos 

Espíritos (questões 817-822, p. 465-467) primeira obra da chamada codificação. Em um 

tópico intitulado Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, Kardec esclarece questões 

sobre este tema. Eis uma delas, na qual é mencionada a fragilidade da mulher: 

A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência 
do homem? 

“Deus a uns deu a força, para protegerem o fraco e não para o 
escravizarem.” Deus apropriou a organização de cada ser às funções que 
lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe 
ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relação com a delicadeza das 
funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. 
(Questão 820) 

Em outra questão, o Livro dos Espíritos explica que, por conta de sua "fraqueza 

física", a mulher tem funções específicas a desempenhar na sociedade: 

Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher?  

Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os 
trabalhos rudes; à mulher, os trabalhos leves; a ambos o dever de se 
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ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. 
(Questão 819) 

A questão número 822 vai além, esclarecendo que cada um, homens e mulheres, 

deve ocupar o lugar que lhe compete na sociedade, ou seja, o público para eles, o privado 

para elas. 

….uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade 
dos direitos do homem e da mulher? 

Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar 
que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, 
cada um de acordo com a sua aptidão. (Questão 822) 

Uma das missões da mulher, segundo O Livro dos Espíritos, é a maternidade, daí 

que sua função deveria ser considerada superior a dos homens: 

As funções a que a mulher é destinada pela Natureza terão importância tão 
grande quanto as deferidas ao homem? 

“Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida.” (Questão 
821) 

Nos trechos acima, homens e mulheres são apresentados como dotados de 

características específicas, o que, segundo a doutrina espírita, explicaria as diferentes 

aptidões e atribuições de cada um. Delicadeza e fragilidade são atribuídas ao feminino em 

oposição à rudeza e à força, associadas ao masculino. Com base nas diferenças biológicas, e 

apoiando-se nelas, os papeis são construídos e funções são elaboradas para cada um. O 

binário homem/mulher se estabelece, dando espaço para muitos outros: razão/emoção, 

fraqueza/força, cultura/natureza que deixam clara a relação hierárquica do mais forte versus 

o mais fraco. 

Estes opostos também dão margem ao argumento da complementaridade sexual, 

popular especialmente a partir do século XIX. Com a industrialização e a urbanização, 

quando na Europa estabeleceram-se novas configurações familiares e sociais, as mulheres 

ficaram cada vez mais restritas aos espaços da família e do lar e os homens ocuparam o 

mercado de trabalho e política. “A mulher privada, doméstica, emergiu como um contraste 

ao homem público, racional. Enquanto tal, as mulheres eram consideradas como tendo seu 

próprio papel a desempenhar nas novas democracias - como mães e nutridoras”, afirma 
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Londa Schiebinger (2001, p. 142). Ganhou então força a concepção de que as mulheres não 

eram iguais aos homens, e sim seus opostos complementares. 

 A ideia da complementaridade e suas consequentes divisões de papéis e espaços dá 

uma falsa impressão de equilíbrio e igualdade, e acaba por naturalizar a submissão das 

mulheres. Não por acaso, Bourdieu definiu a dominação masculina como o “exemplo por 

excelência” da violência simbólica, que é invisível a suas próprias vítimas (1998, p. 7-8). É 

também Bourdieu quem insiste na necessidade de revelarmos as estratégias da dominação 

masculina, dissecando de que modo ela é naturalizada, legitimada e reproduzida. Noutras 

palavras, como o “arbitrário cultural” é transformado em natureza: 

Se é verdade que as relações entre os sexos se transformam menos do que 
uma observação superficial poderia fazer crer, [....] é preciso perguntar-se 
quais são os mecanismos históricos que são responsáveis pela des-
historicização e pela eternização das estruturas da divisão sexual e pelos 
princípios da divisão correspondentes (BOURDIEU, 1998, p. 5). 

Assim, ao mesmo tempo em que defende a inclusão e igualdade, a doutrina espírita, 

em um de seus livros sagrados, ecoa ideias que remetem a e reproduzem a desigualdade e a 

submissão das mulheres. A teoria da complementaridade sexual, vale notar, foi bastante 

utilizada, segundo Schiebinger, no campo da ciência, servindo para manter as mulheres bem 

distantes dele. "[Elas] –  como representantes da vida privada – eram repositórios para tudo 

o que não era científico" (2001, p. 144), diz esta autora. E as próprias características 

socialmente atribuídas a elas eram utilizadas para reforçar esse tipo de discurso. "As 

virtudes ideais da feminilidade – requeridas para as alegrias da vida doméstica – eram 

retratadas como falhas pessoais das mulheres no mundo da ciência", observou Schiebinger 

(2001, p. 143).   

b)  “É a mulher que, desde o berço, modela a alma das gerações” 

Atribuir funções e características baseadas nas diferenças dos corpos não serviu 

apenas para manter as mulheres longe de novos campos, como a ciência, e das novas 

profissões nascidas da industrialização. Ao limitá-las a tudo o que é íntimo, privado e 

doméstico, também lhes foi negada  a possibilidade de criação. 

Michelle Perrot (2009) notou que, no lugar de capacidades como abstração, 

invenção e síntese, atribuiu-se às mulheres a intuição, a sensibilidade, a paciência. Desse 

modo, eram – ou melhor, esperava-se que fossem – “inspiradoras, inclusive mediadoras do 
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Além. Médiuns, musas, apreciadas colaboradoras, copistas, secretarias, tradutoras, 

intérpretes” (2009, p. 83, trad. livre minha). Essas seriam suas funções, pois dizia-se que 

elas não possuíam a capacidade criativa ou inventivo dos homens: “Escrever, pensar, pintar, 

esculpir, compor música … nada disto para essas imitadoras” (Idem), comentou Perrot. 

Londa Schiebinger percebeu o mesmo que Perrot no discurso dos cientistas do 

passado, para quem as mulheres careciam de “gênio”:  

 [E]las podiam ter êxito em pequenos trabalhos que requeriam apenas 
espírito rápido, gosto ou graça; elas podiam até adquirir erudição, talentos 
ou qualquer outra coisa adquirida como resultado de trabalho. Mas seu 
trabalho era apenas frio e bonito, pois as mulheres careciam de gênio - 
aquela "chama celestial" que aquece e incendeia o espírito 
(SCHIEBINGER, 2001, p. 143). 

Mediadoras do além, intérpretes e inspiradoras, e também sensíveis, intuitivas e mais 

propensas aos desvios morais. É nesses termos que Léon Denis percebe as mulheres de seu 

tempo. Considerado o continuador do trabalho de Kardec, ele discorreu sobre suas 

contemporâneas em um texto de 1911, intitulado O Espiritismo e a Mulher, que consta no 

livro No Invisível. Ele afirma que a mulher –  o autor utiliza a forma singular - é detentora 

das “mais belas faculdades psíquicas”, dona de traços como “a intuição e a adivinhação”, de 

uma  “sensibilidade grande”, objeto de surpresa e “algumas vezes de admiração”.  Ela é 

também “médium por excelência” e a grande mediadora entre os vivos e os mortos. 

A grande tarefa da mulher, segundo Denis, é difundir o espiritismo. Essa é uma 

missão antiga, afirma ele, já que desde os tempos remotos elas vêm servindo de mediadoras 

não só do Além, mas da natureza e das crenças, intermediárias “entre a nova fé que surge e 

a fé antiga que definha”. Esse papel lhes caberia por sua capacidade de “exprimir, de 

traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os altos ensinamentos dos 

Espíritos celestes”, diz Denis. 

Ela  continua Denis, “desde o berço, modela a alma das gerações. É ela que faz os 

heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos”. Essas 

descrições remetem às imagens de beleza, pureza e sensibilidade, que, segundo Perrot, são 

frequentemente atribuídas às mulheres. Porém, diz esta autora, é preciso desprender-se 

dessas construções, pois elas “moldam a história dentro de uma visão dicotômica do 

masculino e feminino: o homem criador/a mulher conservadora, o homem revoltado/a 

mulher submissa, etc.” (PERROT, 1998, p. 188). 
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A construção que Denis faz da mulher, aos poucos, porém, vai tomando outro rumo. 

Por serem sensíveis e frágeis, explica, elas também são mais suscetíveis às paixões e aos 

desvios morais. Por isso, argumenta ele, precisam ser disciplinadas, relembradas de seus 

deveres e responsabilidades. E, se deixarem de atuar como mediadoras, que é seu grande 

papel, as consequências podem ser desastrosas, segundo Léon Denis: 

Privada de sua função mediadora, de sua imaculada auréola, tornada 
escrava dos sentidos, não é mais que um ser instintivo, impulsivo, exposto 
às sugestões dos apetites mórbidos. O respeito mútuo, as sólidas virtudes 
domésticas desaparecem; a discórdia e o adultério se introduzem no lar; a 
família se dissolve, a felicidade se aniquila. Uma nova geração, desiludida 
e céptica, surge do seio de uma sociedade em decadência (DENIS, 1911, 
n.p.) 

No caminho das mulheres, Léon Denis avisa que há armadilhas. Uma delas é o 

materialismo, a outra “um certo movimento” chamado feminismo. Para ele, a luta pelos 

direitos delas, naquele começo do século XX, era legitima em seus princípios, mas 

exagerada em seus intuitos.  Por um lado, dizia Denis, trata-se de uma resposta ao fato de 

elas serem “as vítimas do século”. Sem direitos políticos, com uma “educação acanhada”, 

“menosprezada[s], excluída[s] do sacerdócio”, elas teriam buscado uma alternativa. Por 

outro lado, na visão dele, o feminismo estimularia as mulheres a tentarem ser cópias ou 

“paródias” dos homens, em vez de reconhecer que o papel delas é outro. Diz ele: 

O movimento feminista desconhece o verdadeiro papel da mulher e tende 
a transviá-la do destino que lhe está natural e normalmente traçado. O 
homem e a mulher nasceram para funções diferentes, mas 
complementares. No ponto de vista da ação social, são equivalentes e 
inseparáveis (DENIS, 1911, n.p.). 

Sua proposta é clara: não é no feminismo que as mulheres encontrarão as respostas 

para lidar com os problemas da sociedade e as injustiças a elas impostas, mas sim no 

espiritismo. A doutrina dos espíritos, diz Denis, resolve a questão “sem esforço e sem 

estardalhaço”, simplesmente reintegrando-as ao espaços que devem ocupar na família e nas 

obras sociais. O espiritismo, segundo ele, faz mais: “reintegra-a em sua missão de 

mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra às do 

Espaço”.  

As mulheres do século XIX, estudadas por Christine Planté e outras pesquisadoras, 

eram chamadas de “loucas e escandalosas” quando clamavam por algum tipo de liberdade  

ou rejeitavam alguns papeis. Sua atitude era vista como desordeira e elas como aberrações 
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que deviam ser controladas.  “A mulher, mais próxima aos animais e à natureza, é parte do 

que precisa ser sujeitado, regulado, dominado”, comenta Planté (1988, p. 97, trad. livre 

minha). Aí o perigo de construções que as aproximam da natureza, opondo-as à razão e 

capacidade de criação. Denis não usa adjetivos como loucas ou desordeiras, mas coloca-as 

na esfera da  natureza quando diz que elas são seres “intuitivo[s], instintivo[s], exposto[s] às 

sugestões dos apetites mórbidos”. Como tais, precisam, segundo ele, de controle e é o 

espiritismo que iria “subtrai-la[s] do vértice dos sentidos”, garantindo que ascendam à vida 

superior. A partir daí, “cessa a luta entre os dois sexos”. Devolvidas as seus papeis de 

mediadoras, mantém-se “a harmonia social” e a civilização, na visão de Denis, seguiria a 

marcha da evolução: 

Porque, tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. É a mulher que, 
desde o berço, modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os 
poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos 
DENIS, 1911, n.p.). 

 

 Denis não estava sozinho ao defender que as mulheres modelam “a alma das 

gerações”. Aimé-Martin, muito antes, havia defendido a educação da mãe de família como 

caminho para o avanço da civilização. Suas ideias, notou Perrot, haviam sido reatualizadas 

na França do século XIX (PERROT, p. 168-169). No Brasil, não era diferente. Aimé-

Martin, como vimos no capítulo anterior, aparece nos artigos de Anália Franco e Josephina 

Álvares de Azevedo publicados na imprensa feminista da época. Elas o citavam ao defender 

o acesso das brasileiras à educação, às ciências, à literatura e ao mercado de trabalho.   

c) “Sem vaidades, sincera, doce, mansa” 

Acta Sanctorum ou Atos dos Santos  foi o nome dado por religiosos jesuítas do 

século XVII a uma coleção de documentos que narravam as trajetórias de figuras 

consideradas exemplares no cristianismo. Em circulação a partir de 1643, ainda hoje elas 

continuam sendo publicados, compondo uma longa (talvez a mais longa) empreitada 

literária de todos os tempos. Tanto nesses documentos quanto noutra compilação do mesmo 

gênero, mais antiga e mais popular, a Legenda Áurea, de Jacopo de Varazze, encontramos 

exemplos de hagiografias.   
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Do grego “escrita dos santos” (hagios = santos e grafia = escrita), esse gênero 

literário tem sido utilizado como um meio tanto de divulgação religiosa quanto de incentivo 

de determinadas condutas entre os fieis. Diferentes das biografias, não têm um compromisso 

em registar fatos tal como ocorreram. A hagiografia privilegia, segundo Michel de Certeau, 

os “atores do sagrado (os santos) e sua intenção é, acima de tudo,  a edificação, apresentar 

uma “exemplaridade”, “um discurso de virtudes” (CERTEAU, 1982, p. 241) 

O relatos de vidas de santos tendem a seguir uma mesma estrutura e a repetir os 

mesmos elementos, dependendo da mensagem que se deseja passar, como notou Certeau:  

Na hagiografia a individualidade conta menos que o personagem Os 
mesmos traços ou os mesmos episódios passam de um nome próprio a 
outro às combinações destes elementos flutuantes, como palavras ou joias 
disponíveis, compõem tal ou qual figura e lhe atribuem um sentido. Mais 
do que o nome próprio, importa o modelo que resulta desta 
"tergiversação"; mais do que a unidade biográfica, o recorte de uma função 
e do tipo que a representa (CERTEAU, 1982, p. 248). 

No caso das hagiografias femininas, especialmente aquelas populares no século XII 

e que constam na Legenda Áurea, há outras características que se repetem. Nesta coleção, 

bastante lida entre cristãos da Idade Média, das 182 legendas, 31 tratam de mulheres. 

Segundo Eliane Freitas e Lidiane Tomé (2012), na forma como referiu-se às santas, a obra 

de Varazze diferencia-se das anteriores em dois aspectos principais: havia um número 

significante de mulheres (levando-se em conta que antes disso elas eram bem menos 

frequentes nas hagiografias) e passava-se a divulgar novos exemplos de santidade para as 

fiéis. Se nos períodos anteriores escreveu-se, por exemplo, sobre as mártires, virgens, 

enclausuradas, mendicantes e penitentes, a partir de então, as santas ganhavam um novo 

perfil, sendo apresentadas como mulheres dedicadas a socorrer os pobres e envolvidas com 

a educação. Dizem as pesquisadoras: 

Na maioria destas 31 legendas é possível perceber uma aproximação 
geralmente nova da vida religiosa, estas santas exibiam preocupações com 
a pobreza voluntária, a caridade urbana, e o ensino público, questões 
proeminentes nos movimentos mendicantes (FREITAS e TOMÉ, 2012, p. 
183). 

No levantamento de dados sobre espíritas do passado, encontrei compilações que 

traziam relatos sobre a vida de homens e mulheres, incluídas entre os chamados “grandes 

vultos do espiritismo”. Nessas obras, o critério de seleção dos nomes apresentados inclui o 
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modelo de comportamento (o exemplo) que eles apresentam e a contribuição que deram 

para  a divulgação do espiritismo.   

Em Personagens do Espiritismo – do Brasil e outras Terras (1982), de Antônio 

Lucena e Paulo Godoy, e Os Grandes Vultos do Espiritismo (1981), de Paulo Godoy, ambos 

publicados pela Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP), a introdução 

menciona um intuito semelhante: apresentar “subsídios biográficos de seareiros espíritas 

que desenvolveram suas missões no Brasil e noutros países, todos eles, no entanto, 

propugnando para o engrandecimento da Doutrina que nos norteia os rumos”. Já Grandes 

Espíritas do Brasil (1969), de Zeus Wantuil, da editora FEB, destaca que sua intenção é 

apresentar, por meio das biografias selecionadas, “edificantes exemplos” aos fiéis: 

Lendo-a, relendo-a e consultando-a quando necessário, os estudiosos do 
Espiritismo conhecerão a vida e a obra de valorosos trabalhadores, com 
suas lutas e sacrifícios, seus edificantes exemplos, bem como tomarão 
conhecimento de fatos e mais fatos históricos que merecem ser lembrados 
por todos nós e pelas futuras gerações de espiritistas de todo o território 
brasileiro (WANTUIL, 1969). 

Assim como as narrativas sobre as vidas de santos, as biografias de mulheres 

espíritas frequentemente deixam em segundo plano a identidade dos personagens a fim de 

enfatizar os modelos de comportamento que desejam apresentar. Há elementos que também 

se repetem de uma narrativa a outra. Suas trajetórias tendem a ser marcadas por eventos 

como: uma doença ou tragédia geralmente familiar que causa muito sofrimento, o momento 

em que ocorrem as manifestações de espíritos ou mediúnicas em suas vidas, o desejo de 

dedicar-se à caridade e o exemplo deixado. Algumas vezes, as narrativas também se iniciam 

a partir do momento em que a mulher expressa sua decepção com a Igreja Católica. 

Ernestina Ferreira dos Santos (1879-1953), conta o livro Personagens do Espiritismo 

(1982), “pequenina perdeu seu pai”, sendo cuidada pela mãe, que era pobre. Ainda criança, 

ela passou a sofrer terríveis dores em uma das pernas, tendo de amputá-la, o que lhe “rendeu 

anos de intenso martírio”. Na juventude, Ernestina  “rebelou-se com a religião de seus pais” 

e passou a questionar o catolicismo e os motivos de seu sofrimento: “Porque eu que nunca 

fiz mal a ninguém, sofro tanto, enquanto tanta gente perversa, tem saúde e vive feliz?". Ela 

também dizia: “Eu sinto que Deus existe, porém não como o apresentam”.  As respostas e a 

cura para Ernestina vieram então por meio do espiritismo,  por acaso.  “Surgiu em seu 

caminho um cidadão que professava o Espiritismo, o qual lhe sugeriu a aplicação de passes, 

recomendação que ela recebeu com intensa alegria”, narra sua biografia. A partir daí, 



 

 

238 

Ernestina desenvolveu sua mediunidade e, com o marido, fundou um centro espírita em seu 

próprio lar e, mais tarde, a Casa de Caridade Tereza de Jesus, no Rio de Janeiro. A narrativa 

termina lembrando que essa personagem foi reconhecida por sua “abnegação e espírito de 

trabalho, junto aos pobres e necessitados”.  

A história de Clélia Soares da Rocha (1886-1936), que foi colaboradora de Anália 

Franco, no Rio de Janeiro, começa pelo momento em que ela, ainda pequena e estudante em 

um colégio de freiras, recusou o catolicismo, no qual vinha sendo educada. “Ela logo 

demonstrou repugnância pelos dogmas da religião de seus pais, o que aconteceu logo em 

sua primeira infância, originando-lhe sérios castigos no Colégio interno, onde passou a ser 

considerada criança rebelde” (WANTUIL, 1969, p. 39-40). Sua biografia assemelha-se a de 

Anália, com ênfase em seus trabalhos de caridade e em sua produção intelectual. Professora, 

ela criou colégios e abrigos que acolhiam os mais pobres; escritora e jornalista, escreveu 

peças, poemas e fundou O Mensageiro do Órfão, jornal para a divulgação do espiritismo.  

“Era espírita fervorosa e muito se interessava pelos assuntos doutrinários”, prossegue a 

biografia, que termina lembrando que Clélia foi “uma missionária, na verdadeira acepção da 

palavra”. 

Já a entrada de Benedita Fernandes (1883-1947) no espiritismo tem início com 

eventos extraordinários. “Portadora de atroz obsessão, autêntica subjugação, Benedita 

perdeu o contato com a família e perambulava sem rumo”, diz sua biografia. Em certo 

momento, após incomodar a população da cidade, conta-se que ela foi levada para a cadeia 

municipal de Penápolis, pois faltavam hospitais psiquiátricos na região. Ali, teria ocorrido 

seu primeiro contato com o espiritismo. “O carcereiro Padial e depois o sr. Marcheze deram 

assistência à mulher doente, principalmente com passes. Ela recobrou a consciência e 

resolveu rumar para Araçatuba”, lê-se. Recuperada, Benedita, conforme sua biografia, passa 

então a se dedicar à assistência social, construindo moradia para os pobres e fundando 

associações. Descrita como uma mulher simples, negra e semianalfabeta, ela é considerada 

uma das pioneiras na assistência social no noroeste do estado de São Paulo. 

Eventos miraculosos ou extraordinários também marcaram as vidas de Aura Celeste 

e Anália Franco, que vimos no capítulo anterior. Conta-se que a conversão da primeira foi 

prevista por Bezerra de Menezes. Esse teria profetizado que ela, "com as prodigiosas 

faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes". Anália Franco, 

embora não tenha afirmado publicamente sua ligação com o espiritismo e tenha procurado 
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se manter neutra sobre questões religiosas, segundo narram suas biografias, também teve 

sua vida marcada por um evento extraordinário: 

Em 1918, um evento miraculoso em São Paulo. Caíram doentes todas as 
asiladas. Esvaziaram‐se as escolas. Sem possibilidades financeiras para 
melhor atender às suas doentinhas, ela se confia a Deus e põe‐se a trata-las 
com passes, água efluviada e algum “chazinho” caseiro. Com a ajuda do 
Alto, conseguiu salvar todas elas, à exceção de quatro ou cinco meninas, 
que haviam sido entregues aos seus cuidados já bastante debilitadas 
(WANTUIL, 1969, p. 88) 

O exemplum deixado para as fiéis pelas biografias de espíritas também reproduz 

construções de gênero que associam as mulheres a características como maternidade, 

humildade, bondade e abnegação. Aura Celeste é descrita como “sem vaidades, sincera e de 

honestidade a toda prova”. Anália Franco é apresentada como “paciente, carinhosa, 

humilde”. Ernestina Ferreira é lembrada por “sua alma caridosa e sua bondade 

personificada”. Benedita Fernandes é uma “dama da caridade”.  São ideais que, como vimos 

anteriormente, eram exaltados no século XIX e utilizados como argumento para que as 

mulheres permanecessem isoladas em casa, restritas aos papeis de mãe e esposa. 

Características como essas acima, vale lembrar, são frequentemente associadas às 

santas, como Clara de Assis, cujas virtudes citadas para sua canonização foram, entre 

outras, “humildade, benignidade, simplicidade e paciência” (FERREIRA e DUARTE, 2009, 

p. 3), ou Santa Paula, sobre a qual Jacopo de Varazze escreveu que “supera as virtudes de 

todos por sua humildade, fazendo-se a menor para se tornar a maior” (VARAZZE, 2003, p. 

209). 

Nas hagiografias de santos, Paula Mendes (2012, p. 132) nos lembra que as virtudes 

morais são também acompanhadas “pelo fervor da oração das suas devoções (e, em alguns 

casos, até por mortificações corporais) e solidificadas pelas virtudes teologais e pela 

frequência dos sacramentos”. Nas biografias de mulheres espíritas, noto que a dedicação à 

doutrina espírita e aos ideais religiosos, principalmente o da caridade, é sempre enfatizada.  

A representação católica das fiéis bondosas, maternas e doces, envolvidas com 

benemerências e filantropias, também influenciou os modos de “ser mulher” no espiritismo.  

Muitas vezes, elas são descritas, nas biografias que consultei, tal como Maria, que encarna 

todos esses atributos e é o exemplo maior de conduta para as católicas. São consideradas 

mães, mesmo quando optam por não ter filhos. Anália, conta-se, “não teve filhos, mas foi 

uma grande mãe” (WANTUIL, 1969), e Clélia foi chamada de “Mãe Lili” (GODOY, 1981, 
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p. 39-40). E quando não são mães, elas se tornam “tias”,  a exemplo de Adélia Rueff (1868-

1953), médium que atuou em Pinhal (SP) e sobre a qual se escreveu: “Que criatura 

extraordinária! Doce, mansa, boa. Jamais a vimos encolerizada, jamais a vimos levantar a 

voz”. Escreveu-se que ela, “predestinada a somente servir, não casou” e que “descrever 

fatos do desenvolvimento espírita de ‘Tia Adélia’ no campo da benemerência, seria tarefa 

que preencheria um enorme livro” (GODOY, 1981, p. 5-7). 

Embora as narrativas sobre as espíritas enquadrem suas personagens em modelos de 

comportamento construídos em um período histórico em que o intuito era manter as 

mulheres isoladas em casa, submissas e obedientes, as trajetórias de algumas personagens 

são suficientes para, senão romper com, contradizer esses estereótipos. Anália, Aura, 

Adélia, Ernestina, Benedita, Clélia, entre outras, não se isolaram do mundo nem adotaram 

uma vida de clausura e orações, como muitas santas católicas. Ao contrário: seu objetivo foi 

a caridade e, em alguns casos, também a divulgação do espiritismo. Para isso, elas 

abraçaram tarefas e ocuparam espaços muitas vezes fechados às mulheres. Fundaram 

escolas, abrigos, creches e centros espíritas; organizaram eventos para arrecadar dinheiro a 

fim de colocar em prática seus projetos; lançaram jornais e revistas, escreveram livros, 

apresentaram palestras e conferências. Enfim, elas foram corajosas, dinâmicas, criadoras, 

empreendedoras, protagonistas de um tempo e de suas vidas. Este é o modelo que emerge 

quando afastamos, uma a uma, as camadas e mais camadas de estereótipos que compõem 

suas biografias.   

Se olharmos bem, veremos que há um jogo de sombras e luz não apenas nas 

biografias das personagens espíritas, mas na própria história que se escreveu – ou que se 

deixou de escrever – sobre as mulheres e outros grupos subordinados.  Daí que, para tirá-las 

do esquecimento, é preciso seguir inspecionando as tramas sociais, questionando narrativas, 

buscando vozes e vestígios. Uma nota no canto de página, um anúncio na seção de 

classificados, um conto, um discurso proferido, uma imagem borrada...  Onde menos se 

espera pode estar o ponto de partida para quebrar silêncios, ouvir resistências e revelar um 

mundo de trajetórias que, de outra maneira, ficariam esquecidas. 
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Considerações finais 

Neste trabalho, procurei verificar se as mulheres estavam de fato ausentes do início 

do espiritismo no Brasil ou se suas presenças foram reduzidas ou excluídas na escrita da 

história desta religião, que priorizou, nos registros sobre seu passado, o protagonismo de 

homens. Os vestígios delas, encontrados em fontes escritas e apresentados até aqui, 

confirmaram a suspeita. Elas estavam lá, nos gabinetes onde se praticava o mesmerismo, 

com seus remédios magnéticos e águas magnetizadas, quando os moradores de nossas 

cidades, com suas dores na coluna, arritmias do coração e moléstias misteriosas buscaram 

alternativas à medicina tradicional, que não chegava para todos nem tinha receita pra tudo. 

E quando os teatros viraram a forma de entretenimento favorita nas nossas cidades tão 

desejosas de se europeizar, elas também estavam presentes, levando a ciência aos palcos e 

demonstrando, com uma linguagem que encantava, as possibilidades do magnetismo 

animal. No momento em que as mesas e chapéus começaram a rodopiar por aqui, em que 

em todos os salões e saraus se falava da moderna comunicação com os mortos e os livros do 

pedagogo francês que havia “entrevistado espíritos” circulavam entre a elite, as mulheres 

mais uma vez estavam lá, participando de um movimento que então ganhava forma no 

Brasil e que, mais tarde, daria origem ao espiritismo, àquela que é hoje a terceira religião 

com maior número de adeptos no país.  

De olhos fechados e sob o comando de magnetizadores, essas mulheres eram as 

sonâmbulas, que viam o futuro e revelavam segredos enquanto caminhavam entre ciência, 

magia e religião. Dispostas a dizer não para o domínio masculino e decididas a atuarem de 

modo independente, elas eram também as magnetizadoras que ousaram contatar 

diretamente o “fluido universal” para, por meio desta força que se dizia invisível e capaz de 

ser controlada por indivíduos treinados, diagnosticar doenças, propor curas e prever 

acontecimentos. Comunicando-se com espíritos, elas tornaram-se médiuns e, com a ajuda 

de seus mentores dos Além, prescreveram receitas médico-espirituais, escreveram livros, 

ofereceram tratamentos físicos e espirituais. E havia ainda as médiuns-sonâmbulas, as 

médiuns-escreventes, as médiuns-receitistas, as presidentes e diretoras de grupos, as 

caridosas e filantropas. Essas foram algumas das primeiras mulheres que atuaram naquilo 

que se tornaria o espiritismo como o conhecemos hoje.  

Não quero, ao apresentar essas mulheres, insistir na ideia de que o espiritismo foi 

influenciado pelo magnetismo e o espiritualismo. Isso já é sabido. Basta lermos sobre os 
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primeiros anos das investigações de Allan Kardec sobre espíritos na França para 

percebermos que o criador do espiritismo, de fato, circulava entre magnetizadores e 

sonâmbulas e recorria à ajuda desses em seus experimentos. Minha meta aqui, em vez disso, 

é apontar a dívida do espiritismo brasileiro com as mulheres e inseri-las na história desta 

religião e do Brasil do século XIX.   

“Não é na história de nossa terra que iremos estudar a situação de nossas mulheres, 

porque infelizmente os poucos homens que têm escrito apenas esboços dela não as acharam 

dignas de ocupar algumas páginas de seus livros”, escrevia Nísia Floresta, em 1853, em seu 

Opúsculo Humanitário (p. 41). Passado tanto tempo, tentar incluir, numa história já 

construída e cimentada, aquelas que foram silenciadas e esquecidas por tanto tempo é uma 

tarefa complicada.  Há sempre o risco de elas serem tratadas como apêndices ou anexos, 

como meros complementos do texto principal, no qual os homens ainda permanecem 

protagonistas, como notou Virginia Woolf, em A Room Of Ones’s One (1929), mencionada 

no capítulo anterior. Ou ainda podemos cair numa das duas armadilhas que espreitam 

pesquisadoras e pesquisadores que tentam resgatar as vozes silenciadas do passado: listar 

contribuições e propor compensações, como advertiu Gerda Lerner (2005), conforme tratei 

também no capítulo 5. É preciso, assim, buscar os mecanismos de des-historicização – e 

aqui refiro-me novamente a Bourdieu (2008) –, ou seja, aquelas práticas que, segundo ele, 

são reproduzidas por instituições como escola, família e religiões, as quais tendem a 

arrancar as mulheres da história, mantendo-as em uma posição secundária, de dominadas. E, 

uma vez, encontrando esses mecanismos, revelá-los.  

Foi por isso que voltei-me, no último capítulo, para as narrativas construídas sobre 

mulheres do passado, mais especificamente as biografias de mulheres espíritas. Nestas 

obras, primeiramente, notei os silêncios. As magnetizadores e sonâmbulas sequer aparecem 

nos relatos que hoje circulam, em livros e sites sobre espíritas do passado – e isso pode ser  

entendido a partir da lógica de uma instituição religiosa que deseja preservar apenas aqueles 

fatos e personagens a ela vinculados e que legitimam sua existência e seus discursos, 

práticas e crenças, no lugar daqueles que representam ou representaram algum tipo de 

concorrência, discordância ou oposição.  Mas, entender tal lógica não basta; é preciso evitar 

reproduzi-la – e esse cuidado vale em especial para as pesquisas acadêmicas sobre nosso 

campo religioso. A pesquisadores e pesquisadoras, o desafio colocado é o de se fazer uma 

auto-indagação:até que ponto estamos reproduzindo “esquecimentos” e silêncios e 

aceitando sem questionar as narrativas que nos são dadas, que já estavam lá?   
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Questionar os informantes, como observou Connerton, ao se referir ao trabalho dos 

historiadores, não é algo que se faz porque pensamos que eles nos querem enganar ou 

porque “foram eles próprios induzidos em erro”, mas porque, se não o fizerem, isso 

“equivaleria a prescindirem da sua autonomia como historiadores no exercício da sua 

profissão” (1999, p. 14). A observação de Connerton vale do mesmo modo para os 

cientistas sociais: trata-se de uma questão autonomia. Sendo assim, quando lidamos com 

fontes escritas, como foi o caso desta pesquisa, por que não indagá-las? Não se trata de fazer 

uma exegese dos livros e textos sagrados de uma religião, mas de, diante das narrativas 

sobre a gêneses destas, buscar outras linhas, ler nas lacunas e tentar encontrar as excluídas e 

os excluídos, os outros e outras de que fala Simone de Beauvoir.   

Notei ainda, nas biografias, trajetórias e personagens do passado que pesquisei, 

inúmeras resistências. Essas, muitas vezes, estavam sob camadas e camadas de discursos e 

significados. “Turtles all the way down” (tartarugas do começo ao fim), como diz a 

metáfora que supostamente começou a circular no século XIX e que Geertz (1989, p. 20) 

empregou tão bem para ilustrar as dificuldades da análise cultural. É claro que essas 

tartarugas dispostas umas sobre as outras – há quem diga, como o informante de Geertz, que 

podemos encontrar elefantes no meio – não foram percebidas por mim de imediato. 

Primeiro foram necessárias leituras e releituras; depois ponderar sobre quem as produziu e o 

que queria dizer; e então situá-las no tempo em que foram redigidas e a que tempo remetiam 

as ideias expressas nelas; em seguida, olhar sob esses discursos e perseguir alguns fios, 

buscando outras fontes que esclarecessem as informações contidas ali; por fim, voltar todo o 

caminho.   

Ler (e indagar sobre) as biografias de Anália Franco, contidas em coletâneas sobre 

nomes famosos do espiritismo, foi um dos exercícios que realizei nesse sentido. Bastou 

encontrar a ponta de um fio, uma referência rápida a seus contos, e então perseguir a deixa 

para deparar-me com um universo de símbolos e narrativas que revelaram suas críticas à 

condição da mulher, às relações de poder e à sociedade de seu tempo. Fiz o mesmo com 

Aura Celeste, tentando encontrar sua voz nos registros de jornais e em seus artigos, em 

busca do que não teria sido dito nas pequenas biografias escritas sobre ela. E repeti a 

operação diante das lacunas, rodapés e notas com a quais deparei, sempre em busca de mais 

um fio.  

Por meio de seus escritos e da identidade espírita que criaram para si, Anália e Aura 

disponibilizaram potenciais modelos de comportamento para outras adeptas desta religião. 
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Elas incentivaram as mulheres a lutarem por novos espaços na sociedade, criticaram 

estereótipos como a “fragilidade” e a “incapacidade intelectual” associados ao gênero, 

utilizaram a imprensa, a literatura, as conferências e palestras como meio de expressão e 

empreenderam trabalhos de caridade e educação. Enfim, questionaram construções sociais 

segundo as quais as mulheres deveriam restringir-se aos papeis de mães e esposas, 

mantendo-se longe da esfera pública. Ao final,  permanece a sensação de que há muito 

ainda a ser explorado, muitas pontas esperando par serem desfiadas, afinal, a análise cultural 

é sempre incompleta, como alertou Geertz ao mencionar os desafios da interpretação das 

culturas. 

Uma outra contribuição desta pesquisa, além de trazer dos subterrâneos e sombras as 

mulheres esquecidas do início do espiritismo, foi ter chamado a atenção para aquelas 

práticas que se situavam entre ciência, magia e religião e que se popularizaram em nossas 

cidades no século XIX.  As terapias alternativas de cura, a crença em forças invisíveis que 

qualquer indivíduo treinado poderia controlar, a roupagem mágica dada a teorias científicas,  

as mulheres como intermediárias entre o sagrado e o profano – isso tudo borbulhava 

especialmente a partir da década de 1850, quando magnetismo, espiritualismo, espiritismo e 

mesas girantes se encontraram por aqui, e a semelhança com as religiosidades e 

espiritualidades contemporâneas não é mera coincidência. Guardadas as distâncias de 

contexto e tempo, há similaridades entre esse caldo científico-mágico-religioso do nosso 

século XIX com o da contemporaneidade. O que me levou a constatar que àquela época 

estávamos quase ou tão encantados quanto hoje. De certa forma, as novas religiosidades, a 

nova era, as novas expressões do sagrado, os novas espiritualidades, sobre as quais tanto 

falamos hoje, não são exatamente uma novidade no campo religioso brasileiro. 

Na pesquisa pelas mulheres do início do espiritismo, percebi muitos outros caminhos 

que ainda podem ser percorridos. Alguns dizem respeito às relações entre espiritismo e 

gênero. É possível investigar, por exemplo, como se articulam os poderes no dia-a-dia de 

centros espíritas, quais espaços de liderança ocupam as mulheres em grupos que se 

encontram sob o guarda-chuva da FEB ou fora deste, se há os movimentos ou iniciativas 

que reivindicam mais espaço para elas nesta religião, e ainda as trajetórias daquelas que 

abandonaram o espiritismo – ou será que foram proscritas? – a partir do momento em que 

passaram a exercer influência entre praticantes e não praticantes e/ou a questionar regras 

estabelecidas. 
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No campo do catolicismo, é possível, a partir dos pontos levantados no capítulos 3 e 

4, investigar, por exemplo, como a feminização deste a partir do século XIX – processo do 

definido por Maria José Rosado-Nunes e que implicou na abertura de mais espaços para as 

mulheres, as quais assumiram obras de caridade e de educação, porém, sempre sob a direção 

de padres – pode ter influenciado o espiritismo e outras religiões.  Muito já se estudou sobre 

como a prática cristã da caridade influenciou os modos de ser espirita – “fora da caridade 

não há salvação”, diz o lema do espiritismo. Uma possibilidade ainda é investigar até que 

pondo as oportunidades abertas pela caridade – isto é, de criar, comandar, gerenciar  

atividades de assistência social – podem ter influenciado o trânsito religioso de mulheres 

católicas para o espiritismo e vice-versa. Quando tratei das espíritas ligadas à caridade, 

ainda no século XIX, mencionei que um dos jornais voltados à divulgação do espiritismo 

procurava, por meio de uma coluna voltada a leitoras católicas, mostrar a elas que ali se 

realizava a verdadeira caridade cristã.  Como elas respondem hoje a esses apelos é algo que 

ainda me interessa descobrir.   

Outro caminho a ser percorrido diz respeito à tentativa das brasileiras de ocuparem o 

campo da ciência. Falei sobre essa questão principalmente nos capítulos 1 e 2, quando as 

nossas antepassadas reivindicavam acesso à educação e a profissões como a Medicina e,  de 

1830 em diante,  entraram no campo da ciência por pelo menos duas portas secundárias: os 

espetáculos de physica recreativa, química industrial e magnetismo animal nos quais 

assumiam o papel de sonâmbulas, e os gabinetes médico-magnéticos, primeiro ao lado dos 

homens e depois de modo independente. De lá pra cá, o quanto mudou? Quais são as 

dificuldades, desafios que as brasileiras de hoje enfrentam para ocupar seu espaço na 

ciência?  

Enquanto escrevo estas linhas, pipocam na internet notícias sobre a desproporção 

entre o número de mulheres e homens na indústria de tecnologia, umas das que mais cresce 

hoje; e não faltam estatísticas revelando que elas, em diversas áreas, continuam a ganhar 

menos que os homens; e todos os dias há manchetes sobre o silêncio daquelas que sofrem 

assédios de todos os tipos em campos não tradicionalmente ocupados por elas. Isso me faz 

pensar que as reivindicações das brasileiras do século XIX (capítulo 1) e as resistências e 

subversões das nossas sonâmbulas e magnetizadoras (capítulos 2 e 3) que bradaram pela 

igualdade de oportunidades e tentaram derrubar estereótipos de gênero ainda são muito 

atuais. É  como se o habitus lá do século XIX em alguns momentos ainda estivesse preso lá, 

modificando-se muito lentamente. 
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A ordem estabelecida baseada nas construções sociais sobre diferenças biológicas 

ainda exerce um imensa força, mas creio que há saída – e uma delas é justamente olharmos 

para o passado e tentarmos aprender com ele.  
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