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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como finalidade compreender as representações sobre o Espiritismo 

presentes no semanário Folha do Norte entre 1940 a 1962. A partir da análise de artigos, 

editoriais, notícias e avisos que constam no próprio jornal discutiu-se como o 

Espiritismo foi representado nas páginas desse periódico, atentando para a 

representação do grupo religioso em questão e a relação entre os profissionais de 

imprensa e o Espiritismo em Feira de Santana, principalmente a atuação do militante 

espírita, promotor de justiça e professor Osvaldo Requião – um dos mais assíduos 

colaboradores do jornal a partir da década de 1950. A doutrina de Kardec foi 

representada no Jornal Folha do Norte como: filosófica, herética e caritativa. Deve-se 

destacar a luta de representações da doutrina de Kardec no Folha do Norte, visto que os 

agentes sociais que as forjaram possuíam interesses que entravam em conflito em Feira 

de Santana. Nesse contexto, a abordagem pedagógica do espírita Osvaldo Pinheiro 

Requião (Alonso de Miraval) através da coluna “À vol d’oiseau”, no Jornal Folha do 

Norte, foi de fundamental importância para se perceber o proselitismo dos espíritas 

feirenses e as leituras que eles faziam da realidade. 

Palavras-chaves: Folha do Norte; Espiritismo; Feira de Santana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 

 
This work aims to understand the representations of Spiritualism present in the weekly 

Folha do Norte from 1940 to 1962. From the analysis of articles, editorials, news and 

notices contained in the actual paper discussed how Spiritism was represented in the 

pages of this journal, noting the representation of the religious group in question and the 

relationship between media professionals and Spiritualism in Feira de Santana, 

particularly the role of the militant spirit, prosecutor and professor Osvaldo Requião - 

one of the most assiduous members of the newspaper from the 1950s. Kardec's doctrine 

was represented in the newspaper Folha do Norte as philosophical, charitable, and 

heretical. It should be noted the struggle of representations of the doctrine of the Kardec 

in Folha do Norte, since the agents had forged the social interests that conflicted in Feira 

de Santana. In this context, the pedagogical approach of the spirit Osvaldo Pinheiro 

Requião (Alonso de Miraval) through the column “À vol d’oiseau”, the newspaper 

Folha do Norte, was of fundamental importance to understand the spirit of proselytism 

feirenses and the readings they made reality. 

Keywords: Folha do Norte; Spiritualism; Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Espiritismo foi sistematizado na França por volta do ano de 1857, pelo então 

pedagogo do Instituo Pestalozzi, Hyppolite-Léon Denizard Rivail, mais conhecido por 

Allan Kardec, que organizou um grande acervo de informações obtido por meio de 

respostas de espíritos desencarnados a algumas questões. Sendo assim, o professor 

Rivail se autodenomina o codificador da doutrina espírita e não seu fundador, uma vez 

que já havia estudos anteriores aos fenômenos relacionados aos espíritos 2.  

Conforme Pedro Stoeckli Pires, o Espiritismo kardecista possuía uma tríplice 

característica ao ser não somente uma religião, mas, sobretudo, ciência e filosofia. Tais 

características estavam pautadas nas cinco principais obras de Allan Kardec, a saber: O 

Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho segundo o 

Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). Em tais obras 

observam-se as principais concepções doutrinárias que permeiam esta religião: a 

reencarnação; a pluralidade dos mundos; salvação pela caridade (seja no plano carnal ou 

no plano espiritual); crença no karma; progresso humano aliado ao esclarecimento; 

construção do saber espírita por meio da comunicação com o mundo espiritual e a 

crença de que Jesus Cristo foi à maior entidade encarnada 3. 

Sistematizado no século XIX, o Espiritismo fez parte do contexto científico 

deste período juntamente com o Positivismo e o Evolucionismo Cultural – que, por sua 

vez, acabaram influenciando o pensamento de Kardec, especialmente em relação à 

questão da evolução e do progresso humano em etapas. 

  A questão da evolução foi uma das noções fundamentais na doutrina espírita, 

noção esta tomada de empréstimo do Evolucionismo, em que os homens passariam de 

um estágio primitivo para um superior, o civilizado. Outra influência na doutrina 

espírita foi o Positivismo, sobretudo, porque Augusto Comte e Allan Kardec foram 

contemporâneos. Enquanto o primeiro ressaltava um etapismo do progresso humano no 

                                                           
2 ARAIA, Eduardo. Espiritismo: doutrina de fé e ciência. São Paulo: Editora Ática, 1996. 
3 PIRES, Pedro Stoeckli. Nascer, morrer e renascer: o Espiritismo à luz das Ciências Sociais. 
Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008, p.11. 
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mundo da matéria, por assim dizer; para o segundo tal forma de desenvolvimento não se 

dava somente no mundo material, mas também no mundo espiritual 4. 

Isto posto, cabe dizer que o presente trabalho tem como finalidade compreender 

as representações sobre o Espiritismo presentes no semanário Folha do Norte durante o 

período de 1940 a 1962 a partir da análise de artigos, editoriais, notícias e avisos que 

constam no próprio jornal atentando para a representação do grupo religioso em questão 

e a relação entre os profissionais de imprensa e o Espiritismo em Feira de Santana, 

principalmente a atuação do militante espírita, promotor de justiça e professor Osvaldo 

Requião – um dos mais assíduos articulistas do jornal a partir da década de 1950.  

A demarcação cronológica desta pesquisa se deve pelo fato que na década de 

1940 registram-se momentos de grande repercussão para a imprensa em geral e para o 

Espiritismo, uma vez que o primeiro curso de jornalismo foi efetivado em 1947, em São 

Paulo5, e o termo “espiritismo” deixa de figurar como crime ao lado de práticas como 

curandeirismo e charlatanismo no Código Penal brasileiro de 1949. De acordo com o 

antigo Código, o espiritismo não só dizia respeito ao kardecismo, mas também a 

religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, isto é, era um termo 

polissêmico6.  Além disso, a quantidade de adeptos do Espiritismo cresceu no Brasil nos 

anos de 1940 e 1950, sendo que no ano de 1949, o movimento espírita tenta se unificar 

por meio do Pacto Áureo, por meio da criação do Conselho Federativo Nacional, onde 

cada Estado do Brasil teria sua representatividade política na Federação Espírita 

Brasileira7. No entanto, o Pacto Áureo ficou circunscrito às regiões Sul e Sudeste do 

País, sendo assim, uma forma de incluir os espíritas do Norte e do Nordeste foi a 

Caravana da Fraternidade, na qual militantes espíritas percorreram as regiões citadas 

anteriormente na tentativa de sanar o pouco alcance que teve o Pacto Áureo 

nacionalmente. 

Quanto ao marco final deste estudo deve-se ao fato que Osvaldo Requião, 

publicou o seu último texto em 1962 – vindo a falecer em 1966, na cidade de Salvador. 

A atuação deste militante espírita é de fundamental importância para compreender o 

                                                           
4 DAMAZIO, Sylvia. Da elite ao povo: advento e expansão do Espiritismo no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994, p.30-31. 
5 COUTO, Nadia Regia Almeida. Educação, imprensa e modernização: um estudo histórico da 
formação do jornalista no Brasil. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC, Criciúma, 2007. 
6 GIUMBELLI, Emerson. Heresia, doença, crime ou religião: o Espiritismo no discurso de médicos e 
cientistas sociais. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 1997, v.40, nº2.  
7 BRAGA, Célia Maria Leal. O Kardecismo em Salvador.  Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). 
Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1975, p.46. 
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estabelecimento do Espiritismo em Feira de Santana, uma vez que através dele podem-

se perceber as relações entre o campo religioso e imprensa na cidade de Feira de 

Santana. 

 

 

Metodologia  

 

 

O presente trabalho utilizou como fontes o próprio jornal Folha do Norte, no 

qual foram catalogados os mais variados tipos de publicações que abordassem o 

Espiritismo e a imprensa: editoriais, avisos, artigos, anúncios dentre outras. Como 

procedimento metodológico foi utilizado a “leitura autorizada”, isto é, atentou-se para 

aspectos dos textos relacionados à intenção dos autores e editores no tocante ao 

horizonte de expectativas que este procuraram estabelecer. Conforme Roger Chartier,  

 
(...) dentre essas estratégias, algumas são explícitas e se fundamentam 
no discurso (em prefácios, prólogos, comentário e notas), e outras 
implícitas, transformando o texto num mecanismo que deve 
necessariamente, impor uma compreensão considerada legítima 8. 

  

Deste modo, a análise das fontes discutiu a intenção dos autores e editores, 

conforme os índices de leituras colocados por estes. Sendo a leitura uma prática cultural 

plural, conforme define o próprio Chartier, este trabalho procurou discutir uma das 

possibilidades de interpretação oferecida, afinal, “(...) cada leitor, a partir de suas 

próprias referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido 

mais ou menos singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria (...)” 9.   

No tocante ao recorte teórico, este trabalho utilizou os conceitos de prática e 

representação, de Roger Chartier, e campo religioso, de Pierre Bourdieu. No que diz 

respeito ao conceito de representação este foi utilizado por Roger Chartier 

especialmente para analisar a sociedade do Antigo Regime, categoria esta que se 

contrapõe a de mentalidade, visto que  

(...) Mais do que o conceito de mentalidade, ela permite articular três 
modalidades da relação como mundo social: em primeiro lugar, o 

                                                           
8 CHARTIER, Roger (org.). Práticas da leitura. 4ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p.215-216. 
9  Idem, p.20. 
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trabalho de classificações e de delimitação, que produz as 
configurações intelectuais múltiplas através das quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, 
as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir 
uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um 
estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e 
objectivadas graças às quais uns “representantes” (instâncias 
colectivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e 
perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade 10 

 

 O presente trabalho ao analisar as representações sobre o Espiritismo no jornal 

Folha do Norte, pretende discutir como foram forjadas por meio de um veículo da 

imprensa, uma vez que tais representações são dotadas de um capital simbólico e com o 

objetivo de forjar “à universalidade de um diagnóstico fundado na razão” 11.  

 De acordo com Chartier, “(...) toda reflexão metodológica enraíza-se, com efeito, 

numa prática histórica particular, num espaço de trabalho específico (...)” 12. Assim, a 

categoria de prática nesse estudo se refere à prática da leitura forjada por meio do Folha 

do Norte, bem como a prática jornalística. Deste modo, esse trabalho não pretende fazer 

uma discussão sobre leitores, mas sobre leituras do Espiritismo por agentes do campo 

religioso feirense no jornal Folha do Norte em Feira de Santana. 

 Os conceitos de poder simbólico e campo religioso, formulados pelo sociólogo 

Pierre Bourdieu também são utilizados no presente estudo, que ao propor tais conceitos 

fez uma releitura de autores clássicos como Weber, Durkheim e Marx, isto é, propôs um 

novo olhar sobre a cultura e sobre as relações materiais, com base na questão do 

simbólico.   

O conceito de poder simbólico possui uma relação bastante próxima com o de 

representação, principalmente, no que diz respeito à “luta de representações”. Nas 

palavras de Bourdieu, o poder simbólico pode ser definido como “(...) uma forma 

transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada das outras formas 

de poder (...)” 13.  Sendo assim, tal poder se constituiu, sobretudo, por meio da 

enunciação, visto que tal como a representação, “(...) fazer ver e fazer crer, de confirmar 

ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção sobre o mundo, portanto o 

mundo (...)” 14. O presente estudo ao trabalhar com esta noção chamou a atenção para o 

                                                           
10 CHARTIER, Roger. A História Cultural : entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990, p.23. 
11 Idem, p.17. 
12 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados. 11(05), 1991 p.178. 
13 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p.15. 
14 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p.14. 
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fato de que as representações sobre o Espiritismo tinham o objetivo de estabelecer uma 

mudança no âmbito religioso quanto ao estabelecimento da doutrina espírita na cidade 

de Feira de Santana.   

 No que tange ao conceito de campo religioso, conforme Bourdieu, este se 

configura para estabelecer a uma demanda específica: o interesse religioso 15.  

Conforme 

  

O conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, 
correlatas ao nascimento e ao desenvolvimento das cidades e, em 
particular, aos progressos da divisão do trabalho e à aparição da 
separação do trabalho intelectual e do trabalho material, constituem a 
condição comum de dois processos que só podem realizar-se no 
âmbito de uma relação de interdependência e de reforço recíproco, a 
saber, a constituição de um campo religioso relativamente autônomo e 
o desenvolvimento de uma necessidade de “moralização” e de 

“sistematização” das crenças e práticas religiosas 16. 

 
 

Sendo assim, a construção do campo religioso se constitui a partir do 

aparecimento das cidades, como um microcosmo ele possui uma relativa autonomia, em 

relação a outros campos. Além disso, ele é constituído por agentes religiosos e empresas 

de salvação que disputam o capital religioso com a finalidade de possuir o monopólio 

dos bens de salvação.  

No tocante à Feira de Santana, observa-se a inserção de novos agentes no campo 

religioso feirense na medida em que as transformações sociais operam na cidade, uma 

vez que com a criação dos Currais Modelo, em 1938, o aspecto rural vai gradualmente 

desaparecendo da região central da cidade e, entre 1959 e 1962, são transferidos para 

uma área mais afastada da zona urbana, marcando a criação de uma nova identidade 

feirense inserida no contexto de progresso e civilidade. A crescente urbanização foi 

marcada com a inserção de novos grupos religiosa na cidade, disputando com outros 

agentes já estabelecidos no campo religioso feirense.  

                                                           
15 BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: A economia de trocas simbólicas. 
São Paulo: Perspectiva, 2007,p.82-84.  
16 Idem, p.34.   
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Nascido de uma disputa de coronéis, o Folha do Norte não nega a sua origem 

atrelada à política; sendo o jornal de maior circulação na cidade de Feira de Santana17, 

ele serviu de muito tempo como veículo de propagação das ideologias da alta sociedade 

feirense, difundindo valores nas mais variadas esferas da vida feirense. Apesar do Folha 

do Norte não ser um periódico ligado à imprensa religiosa (como o Jornal Batista e o 

Jornal Interação), o aspecto religioso pode-se ser percebido através de suas páginas. 

No que tange a riqueza de informações que o Folha do Norte oferece, cabe 

salientar que a historiografia feirense, de Rollie Poppino até o mais recente trabalho 

feito na área de História, tem encontrado uma fonte abundante neste periódico, 

principalmente, por sua longevidade que cobre todo o século XX e segue pelo XXI. 

Como bem salientou Zózimo Trabuco  

 
 

Os jornais foram os principais instrumentos para solidificar as linhas 
mestras da interpretação da história feirense, pois além de vincular 
notícias do cotidiano com o passado idealizado, foi o espaço utilizado 
por escritores e memorialistas que reforçavam os principais fatores de 
desenvolvimento local e disputavam os ideais de cidade 18. 

 

  

A historiografia acerca da região de Feira de Santana se alimenta em primeira 

instância das fontes periódicas, mas também outras áreas de conhecimento têm utilizado 

jornais como fontes para seus trabalhos, como na área da literatura, onde temos a 

dissertação de mestrado em Literatura e Diversidade Cultural de Grazyelle Reis dos 

Santos, “Literatura e Cultura em Feira de Santana: práticas, usos e tendências em 

impressos do Folha do Norte (1951-1969)”; bem como o trabalho da professora Ana 

Angélica Verge de Morais, “Sant’Anna dos Olhos d’´água: resgate da memória cultural 

e literária de Feira de Santana (1980-1930)”. 

De acordo com Tânia Regina de Luca, a utilização das fontes periódicas na 

produção histórica por meio da imprensa (e sobre esta) se deu com base nas 

                                                           
17 Atualmente, a Folha do Norte continua sendo editada, ainda que com um fôlego menor, procurando 
resgatar o seu posto e competindo com outros meios de comunicação, como o rádio, seu grande rival, e o 
webjornalismo.  
18 TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O Instituto Bíblico do Nordeste e a construção a identidade 
Batista em Feira de Santana (1960-1990). Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, Salvador, 2009, p.60. 
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transformações da concepção de História, no que diz respeito “a renovação dos temas, 

as problemáticas e os procedimentos da disciplina” 19.  

Na tentativa de contribuir para um novo olhar sobre o campo religioso feirense, 

o presente estudo procurou demonstrar a contribuição de outros grupos religiosos para a 

configuração sociocultural na cidade de Feira de Santana no âmbito religioso, 

debruçando-se, mais especificamente, sobre o ramo espírita. Este estudo vai de encontro 

à visão que prima tanto pelas fortes tradições católicas quanto a que segue a dicotomia: 

católicos versus protestantes (fruto da recente produção historiográfica sobre a cidade). 

Além disso, cabe mencionar o fato de que ainda há poucos estudos sobre o Espiritismo 

em Feira de Santana. 

No tocante as fontes utilizadas, estas foram basicamente retiradas do próprio 

jornal analisado – como não poderia deixar de ser –, todavia ao se optar por seguir este 

caminho este estudo não aprofundou outras questões.  Mas no tocante a relação entre 

Espiritismo e imprensa, foi possível ir além dos outros trabalhos, que se prendiam ao 

texto e não ao suporte onde este estava localizado.   

Todavia, o Espiritismo ainda é uma das religiões pouco estudadas quando se 

observa as produções acerca das religiões em Feira de Santana e Bahia em geral, de 

modo que se faz necessário novos estudos pensando outras questões que ainda não 

foram abordadas pelas pesquisas até então realizadas, como a presença feminina no 

Espiritismo, a atuação política dos espíritas, a figura de Divaldo Franco entre outros. 

O presente trabalho está dividido em dois capítulos: no primeiro, Representações 

do Espiritismo no Folha do Norte, tem-se o objetivo de discutir quais foram as 

representações sobre o Espiritismo vinculadas no jornal Folha do Norte, entre os anos 

de 1940 a 1962, bem como os agentes que engendraram tais representações; o segundo 

capítulo, intitulado Espiritismo e jornalismo: práticas e representações, tem como 

objetivo discutir as relações entre os jornalistas do Folha do Norte e a doutrina espírita, 

atentando para as representações que o próprio periódico fez sobre a imprensa e eles 

mesmos, bem como para a presença do Espiritismo na coluna “À vol d’oiseau”, do 

bacharel e militante espírita Osvaldo Requião. Nas considerações finais procurou-se 

chamar a atenção para as principais representações da doutrina de Kardec, bem como ao 

proselitismo exercido pelos espíritas através da imprensa e/ou de periódicos próprios.   

 
 
                                                           
19 LUCA, Tania Regina de. Fontes impressas. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, 
Carla Bassanezi. Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p.112 
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CAPÍTULO  1  
REPRESENTAÇÕES DO ESPIRITISMO NO 

FOLHA DO NORTE 
 

 

Em linhas gerais, a religião ocupou um espaço pequeno no jornal Folha do Norte 

quando se observa as manchetes e editoriais referentes às questões políticas e 

econômicas da cidade de Feira de Santana.  No entanto, as relações entre o campo 

religioso feirense e imprensa da cidade podem ser encontradas nas páginas do 

semanário Folha do Norte por meio de diferentes publicações, a saber: avisos, editoriais, 

colunas, anúncios, dentre outros.  

O presente capítulo tem como objetivo discutir a relação existente entre o campo 

religioso feirense e a imprensa, a partir do jornal Folha do Norte, entre os anos de 1940 

a 1965, na cidade de Feira de Santana, analisando para tanto as representações sobre o 

Espiritismo presentes neste periódico.  

 
 
Breve histórico do Espiritismo 

 
 
Os primeiros grupos espíritas no Brasil datam da década de 1860, grupos estes 

noticiados pela imprensa brasileira, sobretudo, devido aos médiuns receitistas 20. No 

entanto, já havia grupos espíritas no Brasil anteriores a publicação da obra de Allan 

Kardec em português no País, de modo que Bahia e Rio de Janeiro disputam à origem 

dos primeiros grupos espíritas brasileiros 21. 

Desde meados do século XIX até o final década de 1940, o Espiritismo foi 

perseguido sendo colocado como heresia, doença e/ou crime. A prática desta religião 

era criminalizada pela legislação brasileira, sendo enquadrada ao lado do chamado 

curandeirismo e charlatanismo, porém a própria definição de Espiritismo que constava 

no Código Penal era genérica, pois o termo abrangia o Candomblé e a Umbanda.  

                                                           
20 GIUMBELLI, Emerson. Kardec nos trópicos. Revista da Biblioteca Nacional. Ano 3, nº33, junho 
2008, p.15. 
21 ISAIA, Arthur César. O campo religioso brasileiro e suas transformações históricas. Revista 
Brasileira de História das Religiões – Ano I n. 3, Jan. 2009. 
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Ao estudar a expansão da doutrina de Kardec no contexto do Rio de Janeiro, 

Sylvia Damazio 22 chamou a atenção para o Espiritismo de elite representado pela 

Federação Espírita Brasileira (FEB), bem como para o Espiritismo popular, que se 

apropriou de elementos do catolicismo e de religiões africanas. Cabe de dizer que o 

popular foi chamado pejorativamente de “baixo espiritismo”.  

           Conforme Damazio, inicialmente, a expansão do Espiritismo no Rio de Janeiro 

foi menos traumática do que na Bahia, uma vez que as principais idéias que permeavam 

o Espiritismo já estavam difundidas entre as elites cariocas, como o evolucionismo 

social e o positivismo – apesar dos primeiros grupos espíritas serem registrados na 

Bahia. 

No que concerne a presença do Espiritismo na Bahia, Célia M. Leal Braga 23 

chama a atenção para o papel desempenhado por Luiz Olimpio Teles de Menezes, um 

dos fundadores do primeiro grupo espírita na cidade de Salvador no ano de 1867: o 

Grupo Familiar do Espiritismo.  

A figura de Teles de Menezes se destacou, sobretudo, pela polêmica com o então 

presidente do Instituto Histórico da Bahia, o arcebispo D. Manuel Joaquim da Silveira, 

sobre a divulgação da doutrina espírita. O arcebispo, por meio de uma Pastoral, alerta 

sobre o caráter “pernicioso” da doutrina espírita, como um meio de barrar a divulgação 

intensa desta religião em solo brasileiro, que se dava principalmente através do jornal 

espírita Ecos de Além-Túmulo, fundado em 1869.  

Tal reação foi de tal modo rigoroso que chegou ao conhecimento do próprio 

Allan Kardec – ainda vivo na época conforme salienta Braga. Enfim, Teles de Menezes 

em resposta ao arcebispo católico, divulgou uma carta aberta em que justificava a 

doutrina espírita e os seus princípios religiosos, chamando a atenção para um artigo 

publicado num jornal jesuíta, em 1857, La civilitá católica, que justificava as 

disposições do Espiritismo.   

Outra figura que Braga traz a tona é José Florentino de Sena, o José Petitinga, 

que nos idos de 1915 propõe uma unificação do movimento espírita existente na cidade 

de Salvador, visto que este estava perdendo fôlego nesta localidade em face das 

divergências existentes. Divulgador da doutrina espírita desde que tinha 21 anos, 

quando em 1887 tornou-se espírita, Petintiga fundou o Grupo Espírita Caridade, na 

cidade de Juazeiro. Em 1912, chegou a Salvador, fundou em 25 de dezembro a União 

                                                           
22 DAMAZIO, Sylvia. Op. Cit.   
23 BRAGA, Célia M. Leal. Op. Cit. 
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Espírita Baiana, na Rua Carlos Gomes, com o objetivo de organizar o movimento. Em 

1920, a União muda-se para um prédio no Terreiro de Jesus na capital baiana.  

Sobre os primeiros grupos espíritas, no que tange as estratégias de se defender 

das pressões sociais católicas nesse contexto, Célia Braga destaca o papel 

desempenhado pelas associações ou grupo com fins literários ou beneficentes, uma 

forma de se estabelecer, tendo em vista que os espíritas sofriam perseguições quando se 

organizavam num grupo explicitamente de cunho religioso. Deste modo, atividades 

como doutrinação e divulgação do Espiritismo foram exercidas sem chamar muita 

atenção – expediente que foi também utilizado pela Sociedade Espírita Brasileira para 

se institucionalizar, apesar de encontrar durante o processo grande resistência.  

A dinâmica da formação dos grupos espíritas seguiu um ritmo de reestruturação 

e adesão de novos membros, nos primeiros anos do Espiritismo no Brasil: na medida em 

que surgiam novas organizações, desapareciam outras, assim, o Grupo Familiar do 

Espiritismo deu lugar a Associação Espírita Brasileira absorvendo grande parte dos 

membros do primeiro.  Todavia, como nem todos foram absorvidos pela nova 

organização (por divergências) então houve uma reorganização em 1874 num novo 

grupo espírita com novos membros: o Santa Tereza de Jesus. 

Braga ainda ressalta que à medida que tal situação se repetia, novos pólos 

propagadores da doutrina espírita surgiam na cidade de Salvador; no entanto com o 

intuito de controlar este movimento dando algumas diretrizes básicas, sem ferir a 

autonomia dos centros e grupos espíritas, foi fundada em 1º de janeiro de 1884 a 

Federação Espírita Brasileira (FEB) na região Sudeste. A atuação da FEB marcou a 

disseminação da doutrina para o interior e uma penetração regular por meio das 

inúmeras publicações, uma vez que “(...) os grupos tinham sempre uma preocupação de 

fundar uma revista ou um jornal para que pudessem ter condições de levar a palavra de 

orientação dos dirigentes aos diferentes pontos do país” 24.  

O chamado Pacto Áureo foi outra tentativa de unificação nacional do movimento 

espírita ocorrida no ano de 1949, bem como a criação do Conselho Federativo Nacional, 

no qual teriam a sua representatividade das organizações espíritas estaduais. Além 

disso, procurou-se atrair os jovens (14 a 30 anos) para o movimento, com a criação do 

Departamento de Juventude dentro da FEB. Todavia a autora ressalta que “(...) na 

medida em que o movimento ia conseguindo congregar um número maior de adeptos as 

                                                           
24 BRAGA, Célia M. Leal. Op. Cit. 
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divergências também se acentuaram” 25. A autora destaca a tomada de posições não 

ortodoxas, isto é, as disposições empreendidas nas obras de Kardec, como um dos 

principais elementos para as divergências entre os grupos e centros espíritas entre si e a 

própria FEB. 

No que diz respeito à dinâmica da adesão ao Espiritismo, Braga acentua que 

entre os anos de 1940 e 1950, houve um crescimento significativo da população espírita 

no Brasil (maior do que a taxa de crescimento da população global). Todavia, no 

período posterior ocorreu um acentuado declínio, sendo que nos anos de 1960 a 1970 

um novo aumento é registrado – os percentuais de crescimento em relação à população 

global, no entanto são muito baixas.  

 
 
O Campo religioso feirense 

 

A origem da cidade de Feira de Santana foi marcada por uma forte tradição 

católica, permanecendo no imaginário feirense atrelada a imagem da capela construída 

pelo casal de colonizadores portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão 

em louvor a Nossa Senhora Santana – que é a padroeira da cidade desde o século XVIII, 

quando ainda era uma sesmaria do bandeirante, e cristão novo, João Peixoto Viegas 26. 

De acordo com Clóvis Oliveira, o mito de fundação da cidade a partir desta 

capela é uma versão historiográfica que tem por objetivo “silenciar a participação de 

outros grupos sociais na estruturação da cidade” 27. No que tange ao aspecto religioso, 

tal silenciamento se faz a partir de grupos religioso que ameaçam a hegemonia católica 

na cidade. 

Conforme Elizete da Silva, o campo religioso feirense entre os anos de 1930 a 

1995 apresenta-se bastante diversificado, fato este que também ocorre de modo 

semelhante na formação cultural da cidade de Feira de Santana. Conforme salienta Silva 

 
(...) a Princesa do Sertão atraiu várias ondas migratórias, sujeitos 
históricos que traziam seus aportes culturais, inclusive suas crenças e 

                                                           
25 BRAGA, Célia M. Leal. Op. Cit., p.46. 
26 BATISTA, Silvana Maria. Conflito e comunhão na festa da padroeira em Feira de Santana (1930-
1950). Feira de Santana: UEFS, 1997. 
27 OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. De Empório à Princesa do Sertão: utopias 
civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Dissertação Mestrado em História. FFCH/UFBA, 
Salvador, 2000, p.10. 
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representações sobre o sagrado, que interagiam com a população 
tradicionalmente residente, a qual também era diversificada do ponto de 
vista étnico e religioso (...) 28. 

 

Sendo assim, o desenho do campo religioso feirense se estabeleceu não somente 

por meio das mudanças ocorridas no campo religioso brasileiro, mas também devido a 

outros fatores, que não dizem respeito exclusivamente ao plano cultural. Como na 

imensa parte do território brasileiro, a cidade de Feira de Santana não escapou da 

hegemonia do catolicismo, expressão religiosa que marcou sua fundação seja através da 

corrente que coloca o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão ou de sujeitos 

anteriores a estes, a saber, o cristão-novo João Peixoto Viegas 29. 

 Conforme Silva30, “o catolicismo feirense seguia as grandes linhas do 

catolicismo baiano: tratava-se de uma religiosidade com muitas devoções de santos, 

irmandades de leigos e variadas festas dos padroeiros”. Na sociedade feirense, este 

grupo religioso esteve atuante em muitas atividades de cunho assistencial, como “(...) 

benefícios educacionais, hospitalares e assistenciais promovidos pela Santa Casa de 

Misericórdia, Orfanato Nossa Senhora de Lourdes e o Montepio dos Artistas, fundado 

pelo Pe. Ovídio de S. Boaventura, em 1879” 31. 

 Ao discutir as obras O homem e paisagem urbana e Fidalgos e vaqueiros, de 

Eurico Alves Boaventura, Elizete da Silva procurou refletir sobre os conflitos existentes 

no campo religioso feirense que ecoaram, por assim dizer, na obra poética do citado 

autor. Com efeito, Silva acentua que Eurico Alves afirmava que o catolicismo feirense 

era “puro”, ou seja, sem ter a influências dos negros escravizados do Recôncavo Baiano.  

Diante disto, Silva argumenta, primeiramente, que mesmo no contexto lusitano o 

catolicismo não era “puro”, visto que “(...) a religiosidade católica estava pejada de 

devoções seculares advindas dos contatos interétnicos, inclusive com árabes islamizados 

(...)” 32. Em seguida, a autora coloca que  

 

                                                           
28 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: notícias e reflexões preliminares. Sitientibus. Feira de 
Santana, n. 41, jul./dez. 2009, p.44. 
29 ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do povoamento de Feira de Santana: um estudo de 
história colonial. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais).Salvador, UFBA, 1990. 
30 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: notícias e reflexões preliminares. Op.Cit., p.30. 
31 SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira: evangélicos progressistas em 
Feira de Santana. Feira de Santana: Editora da UEFS, 2010, p.156.  
32 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: um olhar poético. In: SILVA, Aldo José Morais (org). 
História, poesia, sertão: explorando a obra de Eurico Alves. Feira de Santana: UEFS, 2010, p.128. 
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O lugar sociocultural do poeta Boaventura era o de um fidalgo 
católico, nacionalista, sertanista, melhor dizendo (...). Para o poeta, o 
catolicismo era uma espécie de religião cívica, forjada da 
nacionalidade e da civilidade brasileira. As outras manifestações 
religiosas existentes no cenário religioso local foram silenciadas, ou 
por considerá-las estrangeiras ou dignas de pouco crédito para constar 
na sua elegia à terra natal 33.  

 

Deste modo, Eurico Alves silencia outros grupos religiosos, como espíritas, as 

denominações protestantes, bem como o Candomblé, sobretudo, com base no seu lugar 

social. Assim, seus escritos se centraram no catolicismo, ressaltando para tanto a 

controversa (e questionável) pureza deste.  

Por outro lado, não se pode esquecer a contribuição de outros grupos religiosos 

presentes no campo religioso feirense, a saber: religiosidades afro-brasileiras, 

protestantes, espíritas, dentre outros – viés este que Silva procura trazer em seus textos 

que tratam do campo religioso feirense. 

Enfim, as religiosidades afro-brasileiras foram um dos grupos religiosos 

presentes na cidade de Feira de Santana, sendo perseguidas e chamadas pejorativamente 

como “práticas supersticiosas e animistas”. De acordo com Silva, “(...) as concepções 

religiosas africanas se mantiveram, em parte, como uma forma de resistência cultural e 

foram ressignificadas como candomblé, macumba, batuque, samba, umbanda, xangô e 

uma variedade de outras designações regionais (...)” 34. No contexto feirense, a autora 

destaca a figura de Aloísio Resende, poeta negro feirense, cujas obras tinham o 

Candomblé como elemento importante. 

 Os protestantes, por sua vez, se estabelecem em Feira de Santana por volta da 

década de 1935, por meio do casal Isobel C. Gillanders e Roderick Gillanders. No ano 

de 1937, foi fundada a primeira denominação protestante Igreja Evangélica Unida de 

Feira de Santana (Igreja Evangélica Fundamentalista, em 1966), como os 

candomblecista, os protestantes também tiveram de resistir a perseguições religiosas por 

parte do clero católico. Em 1939, o protestantismo avançou em Feira de Santana por 

meio da Assembléia de Deus que se instalou na cidade, sobretudo, em um maior número 

de bairros e na zona rural 35. 

                                                           
33 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: um olhar poético. In: SILVA, Aldo José Morais (org). 
História, poesia, sertão: explorando a obra de Eurico Alves. Feira de Santana: UEFS, 2010,  p.136. 
34SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira. Op.Cit., p.157.  
35 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: notícias e reflexões preliminares. Op. Cit.  
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 Quanto aos espíritas, estes também se estabelecem na década de 1930; por volta 

de 1936, novamente um casal, Deraldo e Adalgiza de Carvalho fundam o primeiro 

centro espírita: o Paz dos Sofredores – logo depois deste, o Centro Jesus de Nazaré foi 

fundado. Em face do crescimento de adeptos da doutrina espírita na cidade, foi fundada 

a Sociedade de Estudos Espíritas Feirenses (1950).  Cabe citar ainda que “(...) a partir 

da década de 60, outros centros foram organizados em vários bairros da cidade, 

buscando sempre aliar à doutrinação o trabalho assistencialista (...)” 36.  

Conforme José Fernando S. Araújo37, o estabelecimento do Espiritismo em Feira 

de Santana se deu, sobretudo, através de pessoas pertencentes às classes média e altas, 

sendo que tais pessoas eram ligadas ao comércio, a exemplo de José Pereira 

Mascarenhas, Anísio Alves Paixão e José Patato (vinculados com a fundação do Paz dos 

Sofredores) e Olegário Bispo Almeida (ligado ao surgimento do Centro Espírita Jesus 

de Nazaré). 

De acordo com Araújo, graças a um segmento da elite comercial da cidade de 

Feira de Santana, o Espiritismo foi introduzido na cidade formando, assim, os principais 

centros espíritas. Este autor acentua que o Espiritismo, seguindo uma tendência 

nacional, se tornou em Feira de Santana “uma religião de brancos, ricos e letrados” 38 – 

num primeiro momento da chegado desta religião, principalmente, quando se observa 

que “(...) a composição daqueles que projetaram o Espiritismo na cidade, é basicamente 

de médios e grandes comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais. 

Pessoas conhecidas dentro do espaço urbano e comercial da cidade (...)” 39. Fato este 

também apontado por Elane Ribeiro dos Santos40 em seu estudo sobre as representações 

dos espíritas feitas pelos batistas feirenses. 

Enfim, a cidade de Feira de Santana apresentava no período estudado um campo 

religioso bastante diversificado, dentre os principais grupos estudados estão os 

católicos, protestantes, candomblecista e espíritas – sendo os últimos ainda pouco 

estudados, bem como outros ramos religiosos como Testemunhas de Jeová e grupos 

esotéricos.   

                                                           
36SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: notícias e reflexões preliminares. Op. Cit., p.37. 
37 ARAÚJO, José Fernando Souza. “Os espíritos chegam a Feira”: formação do Espiritismo em Feira de 
Santana, 1936 – 1961. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana, 
2009, p.43-44. 
38  Idem, p.45. 
39  Ibidem. 
40 SANTOS, Elane Ribeiro dos. Espíritas e batistas em Feira de Santana (1940-1980). Trabalho de 
Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana, 2010, p.20. 
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As religiões no Folha do Norte 

 
 
Dentre os temas que figuraram no jornal Folha do Norte, a política e a economia 

tiveram posições de destaque, estando presente na maior parte das publicações 

veiculadas por meio deste período, sejam elas de âmbito local ou nacional. No entanto, 

os aspectos culturais, precisamente, os aspectos religiosos feirenses também estiveram 

presentes no referido semanário.  

Com efeito, Grazyelle Reis dos Santos, demonstra isto ao chamar a atenção para 

a existência entre os anos de 1958 a 1965, publicação de crônicas e poemas na “Seção 

livre: a Bíblia é a palavra de Deus”, escrita por Manoel Marques. Segundo esta autora, 

“(...) Como o próprio título da seção já antecipa, a temática religiosa foi o assunto destas 

composições. Mas foram encontrados outros poemas publicados na “Folha Social” ou 

em outras partes do jornal que também falavam de religião” 41.  Por seu turno Silva 

também chama a atenção para a presença da coluna “Notícias Religiosas onde se 

publicavam apenas notícias sobre a Igreja Católica” 42. 

Por meio de diferentes publicações, avisos, editoriais, artigos, anúncios, o campo 

religioso feirense teve a sua intersecção em um dos agentes de imprensa da cidade. 

Enfim, cabe dizer que o espaço para a publicação do Folha do Norte esteve aberto a 

quase todos os grupos religiosos, no caso: católicos, protestantes e espíritas. Sendo as 

demandas destes grupos religiosos concorrentes entre si, não deixaram de gerar 

conflitos através da imprensa, ainda que na sala de redação do jornal a negociação 

estivesse voltada mais para os valores referentes ao tipo de publicação, assim como os 

valores financeiros e simbólicos. 

 
É comuníssimo ouvir dizer que, afinal, todas as religiões levam a 
Deus. Mas será verdade? Se fosse verdade, a vida eterna seria bem 
fácil: logo que eu estivesse meio incomodado numa religião, 
INVENTARIA OUTRA, ou MUDAVA PARA OUTRA, e estava 
tudo resolvido porque a outra também levava a Deus (...) Uma coisa 
que se pode trocar como roupa, que o homem pode adotar à vontade 
(...) Deus é infinito: não chegamos a Ele com nenhuma ginástica nem 
esforço puramente humano. É por isto que há uma só religião 
verdadeira, há um só caminho para chegar a Deus [...] Quem faz a lei 

                                                           
41 SANTOS, Grazyelle Reis dos Santos. Literatura e cultura em Feira de Santana: práticas, usos e 
tendências em impressos da Folha do Norte (1951-1969). Dissertação (Mestrado em Literatura e 
Diversidade Cultural). Feira de Santana , UEFS,2008, p.58. 
42 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: notícias e reflexões preliminares. Op.Cit., p.32. 
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é Deus; não é tudo que leva a Ele, mas o que Sua Divina Majestade 
revelou e seu único Filho, Jesus Cristo, que é o Caminho, a Verdade, a 
Vida. Cabeça de um corpo que é a Sua Santa Igreja. E é somente esta 
Religião que leva a Deus: o Catolicismo43.    

 

 O trecho do artigo acima, publicado na quarta página do Folha do Norte, no dia 

29 de setembro de 1956, é de autoria do Padre Sabóia de Medeiros, o qual saiu em 

defesa do Catolicismo como a única religião verdadeira. No que diz respeito às disputas 

existentes no campo religioso feirense, o fragmento acima deixa explícitos os conflitos 

religiosos, em que o catolicismo disputava com as outras religiões o “monopólio da 

gestão dos bens de salvação” 44.  

 Pierre Bourdieu afirma que “(...) a Igreja tende a impedir de maneira mais ou 

menos rigorosa a entrada no mercado de novas empresas de salvação (...), bem como a 

busca individual de salvação (...)” 45. Tal assertiva é confirmado dentro do contexto do 

campo religioso feirense, em face do estabelecimento de novos grupos religiosos e das 

criticas lançadas pelo catolicismo feirense por meio de publicações presentes no Folha 

do Norte.  

Ainda que alguns destes artigos sejam de um jornalista de fora da cidade de 

Feira de Santana e do Estado da Bahia, pode-se compreender que  

 
(...) Os meios de comunicação, nesse contexto, assumiram um papel 
que ultrapassa a condição de meros veículos das mensagens e dos 
conteúdos. Além de veicularem informações aos cidadãos eles, no 
processo da comunicabilidade da cultura e seus valores, são 
responsáveis pela produção dos sentidos que circulam na sociedade 
(...) 46 

 

 Ora, de modo geral, o Catolicismo foi um dos grupos religiosos mais presente no 

semanário Folha do Norte dentro do período analisado seja por meio de artigos e 

editoriais ou publicações referentes à Festa de Santana (de forma sazonal). Todavia, 

foram os avisos indicando os horários e os locais das missas47 na cidade que serão mais 

                                                           
43 As religiões não são iguais. Folha do Norte. 29 de setembro de 1956, p.4. 
44 BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: A economia de trocas simbólicas. 
São Paulo: Perspectiva, 2007. 
45 Idem, p.58. 
46 MORIGI, Valdir José. Teoria social e comunicação: representações sociais, produção de sentido e 
construções dos imaginários midiáticos. Revista Eletrônica E-Compós. Disponível em 
http://www.compos.org.br/e-compos. Acessado em 24/12/10. p.3. 
47 Religiosas. Folha do Norte. 29 de outubro de 1960, p.4. 
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freqüentemente vinculados no periódico, presentes em quase todas as edições, perdendo 

em quantidade apenas para a tabela dos preços de venda de exemplares e assinaturas do 

jornal.  

Tal fato demonstra que o Catolicismo possuía junto ao semanário um grande 

prestígio devido, principalmente, em face de sua relação com a origem da cidade, 

entretanto, nem sempre foi pacífica a relação entre este ramo religioso e o Folha do 

Norte. Um religioso católico que causou muito burburinho na redação do Folha do 

Norte, bem como na sociedade feirense, foi o padre Amílcar Marques de Oliveira, 

vigário da cidade de Feira de Santana entre os anos de 1934 a 1946 48, que conquistou 

muito desafetos na cidade. 

 

Só custa de paciência qual sobrehumana temos conseguido silenciar 
deante da ação dissolvente, arnaquisadora, provocante e brutal com 
que se vem conduzindo nesta freguezia o seu trêfego, inconseqüente e 
facioso vigário, padre Amilcar Marques.  
Esperamos sempre que os seus atos chegassem pro si próprios – tão 
notórios e escandalosos foram muitas vezes – ao conhecimento do 
exmo, e rvdmo, sr. arcebispo da Bahia e das altas autoridades policiais 
do Estado. Assim aconteceu quando o turbulento sacerdote exerceu 
entre nós a propaganda integralista. Quando recusou serviços 
religiosos a fieis que lhe eram desafetos. Quando insultou e agrediu, 
na sua própria casa, o grande e saudoso feirense que foi Miguel 
Ribeiro de Oliveira e amargurou depois, com ofensas e picuinhas, os 
últimos dias de vida desse conterrâneo austero e digno, exemplo de 
virtudes incomus. E quando faz do púlpito sagrado vasadouro de 
paixões políticas e ódios pessoais, levando ali, em predicas 
descompassadas, terinas alusões pessoas que a mais de um cidadão 
conceituado atingiram e a mais de uma senhora respeitável 
humilharam.  
Na terça-feira última, em plena praça do Commercio e à luz 
meridiana, o padre Amilcar berrou todas as feias palavras do seu 
vocabulário torpe e da sua língua suja contra um dos nosso diretores 
que passava, sob o pretexto ridículo de lhe ter dirigido um “olhar 
insultoso”.  
Ora, isso não pode continuar assim. É preciso conter as maluquices 
desse grotesco desordeiro de sotaina, estoura-vergas de batina e 
valentão... de saias 49 

 

O artigo foi publicado no dia 28 de junho de 1941, na primeira página e com 

letras garrafais em negrito, a seguinte chamada: “VALENTÃO... DE SAIAS”. O texto, 

                                                           
48 ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário de Feira de Santana. Feira de Santana: Santa Rita, 2006, 
p.102.  
49 Valentão... de saias. Folha do Norte. 28 de junho de 1941, p.1. (2ª ed do dia 28 de junho de 1941, 
publicada em 30 do mesmo mês e ano).  
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entre outras informações, faz um sumário das atitudes praticadas pelo Pe. Amílcar 

Marques, vistas como indignas a um sacerdote católico, além de pedir que autoridades 

eclesiásticas e civis tomem as atitudes cabíveis contra o sacerdote.   

 Como exemplo de outros grupos religiosos que também se utilizaram do espaço 

no Folha do Norte, os protestantes da denominação Assembléia de Deus procuraram por 

meio deste divulgar suas obras assistenciais como no caso do Orfanato Evangélico 50, 

bem como dar avisos a seus fiéis 51 – isto é, leitores do periódico.   

O Candomblé também foi um dos ramos religiosos que foram representados no 

Folha do Norte, não somente pela poesia e lirismo de Aloísio Resende, mas também por 

meio de notícias envolvendo denúncias policiais sobre uma agressão física como notícia 

de uma briga entre um morador e uma ialorixá, ambos residentes no bairro de Calumbi, 

em Feira de Santana 52.  

Além disso, havia publicações sobre eventos religiosos na cidade de grupos além 

da Igreja Católica, isto é, nem tudo era Festa de Santana, os Testemunhas de Jeová, por 

exemplo, divulgaram o seu congresso no ano de 1958 53.  

O espaço que estes grupos religiosos publicaram eram as páginas mais caras do 

jornal Folha do Norte, a um e a quatro, fato este que não se traduz apenas na questão 

econômica, mas também no capital simbólico que era publicar em tais páginas. E 

nenhum outro grupo se serviu mais deste capital simbólico do que os católicos, que 

teriam um amplo espaço no periódico por meio de colunas, anúncios, editoriais, artigos 

e publicações variadas.  

Enquanto os demais grupos tinham um pequeno espaço no Folha do Norte, os 

espíritas escreveram e disputaram com os católicos uma posição de destaque dentro do 

jornal e no campo religioso feirense. Tal fato desencadeou vários ataques ao Espiritismo 

realizados pelos católicos no Folha do Norte, ao passo que os espíritas também se 

defendiam e procuravam cada vez mais se consolidar e lutar para conquistar a 

hegemonia do campo religioso na cidade. 

 
 
 

                                                           
50 Orfanato Evangélico. Edital de Convocação. Folha do Norte. 1 de setembro de 1956, p.4. 
51 Aviso Assembléia de Deus. Folha do Norte.  3 de janeiro de 1959, p.4. 
52 Agressão (Semana Policial). Folha do Norte. 3 de julho de 1960, p.1.Semana Policial. Folha do 
Norte. 9 de julho de 1960, p.2. 
53 Congresso da Vontade Divina das “Testemunhas de Jeová”. Folha do Norte. 6 de dezembro de 1958, 
p.4. 
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Entre a caridade e heresia: representações do Espiritismo no Folha do Norte 
 
 
 

O período que compreende as décadas de 1930 e 1940 marcou o início do 

Espiritismo na cidade de Feira de Santana, os anos de 1936, 1937e 1942 registram 

respectivamente, chegada do Espiritismo na cidade, fundação do primeiro centro 

espírita, o Paz dos Sofredores, e do segundo, Jesus de Nazaré 54. Além dessas datas, 

cabe ressaltar que na década de 1950, por sua vez, o ano de 1953 assinala o 

estabelecimento da União Espírita Feirense (posteriormente: Sociedade de Estudos 

Espíritas Feirense) 55. Isto é, num período de quase vinte anos, o Espiritismo estava 

organizado no campo religioso feirense e inserido na dinâmica religiosa da cidade. 

Inicialmente, as reuniões espíritas em Feira de Santana aconteciam nos 

domicílios dos adeptos do Espiritismo, pouco depois passaram ser realizadas de um 

modo mais estruturado nos centros espíritas – ainda que a portas fechadas56. Neste 

início, dois comerciantes foram figuras de destaque na difusão do Espiritismo na cidade: 

José Patato dos Santos e Anísio da Paixão, o primeiro era um comerciante residente em 

Salvador, que auxiliou os espíritas feirenses nas sessões doutrinárias na cidade, como 

Anísio da Paixão, que comercializava produtos alimentícios e pecuários, uma vez que 

notou que não havia um domínio profundo da doutrina por parte destes 57.   

Conforme Araújo 58, um segmento da elite comercial de Feira de Santana foi o 

responsável pela formação dos centros espíritas na cidade – além dos médios e grandes 

comerciantes, havia funcionários públicos e profissionais liberais – dentre eles, o autor 

cita: “(...) José Pereira Mascarenhas, Anísio Alves Paixão e José Patato, principais 

articuladores da fundação do Paz dos Sofredores e Olegário Bispo Almeida, envolvido 

com o surgimento do Centro Espírita Jesus de Nazaré” 59.  

Sem esquecer, no entanto da presença feminina, Araújo ressalta a presença das 

médiuns Maria Bárbara (esposa de Anísio Alves da Paixão) e a sotepolitana Petronilia 

da Silva (Petu) - espírita analfabeta, que na sua estada na cidade, se hospedava na casa 

dos Mascarenhas. Ao analisar o contexto do Rio de Janeiro, Sylvia Damazio afirma que 

 
                                                           
54 ARAÚJO, José Fernando Souza. “Os espíritos chegam a Feira”. Op.Cit., p.43-44. 
55 SANTOS, Elane Ribeiro dos. Espíritas e batistas em Feira de Santana (1940-1980). Op.Cit., p.9. 
56 ARAUJO... Op. Cit.p.43-44. 
57 Idem, p.46.  
58 Ibidem, p45.  
59 Idem, p.43-44.  
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A participação feminina na gênese do movimento espírita foi pequena, 
mas significativa. Numa época em que a mulher ficava relegada a um 
plano secundário na vida pública e privada, é interessante destacar a 
valorização do papel feminino no movimento espírita (...) 60. 

 

De modo geral, o papel das mulheres é uma lacuna existente no que tange aos 

poucos trabalho sobre o Espiritismo na cidade de Feira de Santana, com exceção da 

abordagem, ainda que pequena, de Araújo sobre as médiuns Maria Bárbara e Petronilia 

da Silva (Petu). No que tange ao trabalho de Santos61, que também trata sobre o 

Espiritismo na cidade, há um grande silêncio sobre a participação feminina.  

Com base no depoimento da Sr.ª Dejazet Almeida, Araújo atribui a criação do 

segundo Centro Espírita na cidade vinculada, sobretudo, ao Sr. Olegário Bispo de 

Almeida, também um comerciante. Segundo o autor, depois da cura de crises de 

convulsões do filho Dejaci, por meio de passes, o Sr. Olegário doou um terreno de sua 

propriedade para criação do seria o então Centro Espírita Jesus de Nazaré, em 17 de 

agosto de 1942 62. A diferença entre este centro e o Paz dos Sofredores, segundo o 

autor, é que “enquanto o pessoal do Paz dos Sofredores se reunia em casas, o Jesus de 

Nazaré já nascia como um centro com sede e estruturação (...)” 63.  

A fundação deste centro não marcou apenas mais um avanço do Espiritismo na 

cidade, mas também contribui para o acirramento da perseguição religiosa por parte do 

clero católico da cidade e de protestantes, a tal ponto que as reuniões eram realizadas 

neste centro a portas fechadas 64.   

No bojo destes acontecimentos, a imprensa desempenhou um papel relevante na 

difusão do Espiritismo, não somente em Feira de Santana, mas antes na cidade de 

Salvador, todavia Araújo chama a atenção para a ausência de informações sobre o 

crescimento do Espiritismo no Folha do Norte, exemplificando para tanto a ocasião em 

que o Centro Jesus de Nazaré foi transferido para um espaço físico maior e não houve 

qualquer menção a este fato. Sendo assim, o autor lança o seguinte questionamento  

 

                                                           
60 DAMAZIO, Sylvia. Da elite ao povo: advento e expansão do espiritismo no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994, p.140.  
61 SANTOS, Elane Ribeiro dos. Espíritas e batistas em Feira de Santana (1940-1980)... Op. Cit. 
62 ARAUJO... Op. Cit p.48. 
63 Idem, p.49. 
64 Idem. 



31 
 

 

(...) Este acontecimento não foi encontrado em nenhum jornal do ano. 
Não seria de interesse da imprensa feirense discutir a respeito de 
conflitos religiosos, ou mesmo uma nova concepção religiosa na 
cidade? Ou simplesmente tudo isso passou despercebido pelos 
jornalistas? Enfim, encontramos como primeira noticia do 
Espiritismo, em 1945 65. 

 

Ao passo que afirma, posteriormente, que “(...) a linha editorial do jornal Folha 

do Norte (...) não apresentava preferências religiosas com relação ao material 

trabalhando no periódico. Textos com temáticas espíritas, católicas e, raramente, do 

candomblé, aparecem neste período no jornal (...)” 66. Ora, a imprensa, de modo geral, 

foi utilizada como um dos meios para a difusão da doutrina espírita, todavia, ao colocar 

que “a linha editorial do jornal Folha do Norte (...) não apresentava preferências 

religiosas com relação ao material trabalhando no periódico” o autor faz uma 

generalização perigosa para o período estudado.  

De fato, foram encontrados textos de alguns (e sobre alguns) grupos religiosos 

no Folha do Norte, todavia não se pode negar que nenhum grupo se beneficiou das 

benesses do espaço no periódico como os católicos e, em seguida, os espíritas. Além 

disso, o silêncio sobre os espíritas feirenses no semanário na década de 1930 até meados 

da década de 1940 deve ser pensado partir da hegemonia católica no campo religioso 

feirense e sua relação com o Folha do Norte, bem como ao momento inicial do 

Espiritismo, que dava seus primeiros passos na cidade. 

É necessário refletir um pouco mais sobre as relações entre o campo religioso, a 

imprensa e o campo político na cidade de Feira de Santana, por exemplo, no que diz 

respeito ao catolicismo feirense, a Festa de Santana era acontecimento emblemática das 

relações entre os três campos, mas, sobretudo, entre o campo religioso e o campo 

político67. 

Enfim, no que tange ao Espiritismo este esteve presente nas páginas do Folha do 

Norte, geralmente, na primeira página, sob a forma de anúncios de centros espíritas, 

editoriais e artigos condenando-o ou a respeito de atividades caritativas, bem como por 

meio da coluna “Á vol d’oiseau”. A maior parte dessas fontes foi localiza na década de 

1950, período em que o Espiritismo já tinha construído base sólida em Feira de Santana, 

ainda que houvesse resistência católica.  
                                                           
65ARAUJO... Op. Cit. p.51. 
66Idem,  p.53-54. 
67 BATISTA, Silvana Maria. Conflito e comunhão na festa da padroeira em Feira de Santana (1930-
1950). Feira de Santana: UEFS, 1997. 
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Na década de 1940, a presença de notícias sobre o Espiritismo não era muito 

freqüente no jornal Folha do Norte. Entretanto, no ano de 1941 um anúncio chama a 

atenção, pois aparece ao longo deste ano sem alterações no texto, que dizia o seguinte:   

 

Sofreis, irmãos? 
O Centro Espírita Luz, Caridade e Amor (Fundado há 21 anos, com 
assistência de médico espírita, a rua Maia Lacerda, 54, Rio), vos 
enviará grátis as indicações para o vosso tratamento, bastando para 
isso remeter nome, idade, residência e envelope selado e subscrito 
para a resposta 68. 

 

 
 Dentre os elementos presentes neste pequeno anúncio, que figurava na página 

dois do semanário, estão: a comunicação entre espíritas cariocas com feirenses e a 

questão da caridade, ou melhor, “assistência médica espírita” – nos dizeres do anúncio.  

Não se pode afirmar até em que ponto iam às relações entre os espíritas cariocas e os 

feirenses, uma vez que este trabalho não possui fontes mais consistentes para 

problematizar tal relação, porém pode-se dizer que houve pelo menos relações fraternas 

entre estes espíritas por meio da “assistência médica espírita”.  

 A historiadora Sylvia Damazio ao discutir a questão do estabelecimento do 

Espiritismo no Rio de Janeiro e na Bahia em meados do século XIX, ressalta que a 

inserção desse ramo religioso em terras cariocas se deu modo menos conflituoso do que 

em terras baianas – ainda que na Bahia seja o lugar onde “(...) o Espiritismo se instalou 

de forma mais firme e organizada (...)” 69.  

Uma das razões colocadas pela historiadora se deve ao fato de que, no Rio de 

Janeiro, o Espiritismo foi bastante recepcionado pelos imigrantes franceses – que 

tinham bastante prestígio na sociedade carioca da época; na Bahia, no entanto, a 

situação foi diferente, uma vez que foi duramente combatido pela Igreja Católica. 

Em 1956 foi encontrada uma das primeiras comunicações no jornal Folha do 

Norte que demonstra a posição da Igreja Católica sobre os espíritas, no que tange a 

prática da caridade.  

É absolutamente proibido aos católicos auxiliar a construção de 
sinagogas, mesquitas, igrejas de protestantes ou espíritas, bem como 
nenhuma obra de assistência social promovida ou dirigida por essas 
entidades. Nenhuma razão ou pretexto algum poderá justificar 

                                                           
68 Sofreis, irmãos? Folha do Norte. 4 de janeiro de 1941, p.2.  
69 DAMAZIO, Sylvia. Da elite ao povo. Op.Cit. 1994.  
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semelhante proceder, nem eximir o contribuinte católico de culpa 
contra a única e verdadeira Religião 70. 

 

Um dos primeiros pontos desse artigo é o fato de que católicos eram 

colaboradores de obras assistenciais de outros grupos religiosos, além de auxiliarem na 

construção de templos destes grupos. No que tange a prática filantrópica, esta foi muito 

presente no campo religioso feirense. Sendo uma prática respaldada pelos princípios 

religiosos de cada grupo que se utilizou dela.  

No que tange as protestantes, as atividades de cunho assistencialista se deram 

“(...) por meio de entidades sociais, como creches, orfanatos, centros de recuperação. 

Este foi um meio do grupo galgar participação e destaque na região feirense, bem como 

de participar de questões políticas (...)” 71. As instituições, criadas entre as décadas de 

1950 a 1980, atuaram frente aos diversos problemas sociais, como se pode observar 

pelos nomes destas: Orfanato Evangélico da Assembléia de Deus; a Associação dos 

Menores Abandonados; Centro de Recuperação Desafio Jovem 72.  

 O catolicismo também se utilizou da prática caritativa, principalmente por meio 

da figura do padre Ovídio de São Boaventura, vigário da cidade entre os anos de 1864 a 

1886, suas obras sociais continuaram em plena atividade mesmo após a sua morte. 

Dentre as suas obras destacam-se a Montepio dos Artistas Feirenses e o Asilo Nossa 

Senhora de Lourdes (orfanato destinado a meninas) 73. 

Em 1950, Feira de Santana contava com três centros espíritas e apesar de 

estabelecido em Feira de Santana o movimento espírita ainda sofria vários ataques. 

Entrementes a este fato, um dos meios pelo qual o Espiritismo procurou se legitimar foi 

através da prática filantrópica. Sendo assim, “(...) campanhas do cobertor, entrega de 

sopas, campanhas de alimentos (...) e a criação do Lar do Irmão Velho fortificaram o 

movimento espírita e consolidava a religião no espaço social feirense” 74. 

Com efeito, o jornal Folha do Norte acompanhou, por assim dizer, o advento 

desta obra assistencial na cidade, obra esta que contava com o apoio da sociedade 

feirense, de modo geral, a tal ponto que um dos vereadores da Câmara Municipal de 

                                                           
70 Auxílios de católicos a obras heréticas e cismáticas. Folha do Norte. 1 de setembro de 1956, p.1.  
71 SILVA, Igor Trabuco da. “Tu não participaras”: A Assembléia de Deus e os dilemas da participação 
política (1972-1990). Monografia (Especialização em História da Bahia). Feira de Santana, UEFS, 2008, 
p.56. 
72 Idem. 
73 POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968, p.284. 
74  ARAUJO... Op. Cit p.60. 
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Feira de Santana pediu, por mais de uma vez, para que o poder público desse a sua 

contribuição a esta obra, considerada como de fundamental importância para a cidade 75. 

 

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

                                      DEUS, QUE TUDO VÊ, RECOMPENSARÁ A TODOS 76. 
 

O texto acima traz a tona um elemento fundamental para compreensão do 

advento do Lar do Irmão Velho: a atuação do Núcleo Feirense da Legião da Boa 

Vontade 77. Essa organização espírita se instalara na cidade em 1957, com o intuito não 

ser uma entidade assistencial, mas, por outro lado, não se pode deixar de pensar na 

questão religiosa, isto é, na propagação do Espiritismo em Feira de Santana.  

Sendo uma instituição bastante hierarquizada, a Legião da Boa Vontade tinha 

como presidente o bancário e contador do Banco do Brasil, Elísio da Rocha Doréa; o 

Serviço de Imprensa e Propaganda foi dirigido pelo Dr. Osvaldo Requião, promotor 

público de justiça e professor secundário, além disso, merece atenção a participação do 

então cirurgião-dentista e membro da Câmara de Vereadores, Colbert Martins no 

Conselho Fraterno, já o departamento de Assistência Social ficaria a cargo do 

proprietário Enésio Freitas Cerqueira 78.  

                                                           
75 Resumo da 72ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 16 de dezembro de 
1959/ Resumo da 73ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 18 de dezembro de 
1959/ Resumo da 74ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 18 de janeiro de 
159. Folha do Norte.9 de janeiro de 1960, p.3. 
76 Núcleo Feirense da Legião da Boa Vontade. Construção do “Lar do Irmão Velho”, de Feira de Santana. 
Apêlo. Folha do Norte. 28 de setembro de 1957, p.1. 
77 Fundação do Núcleo Feirense da Legião da Boa Vontade. Folha do Norte. 8 de junho de 1957, p.1. 
78Idem.   
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As mulheres também faziam parte do quadro do Núcleo Feirense da Legião da 

Boa Vontade em diversos setores, como o de Assistência Espiritual, como a professora 

primária Hilda Portugal; no primeiro secretariado, a industrial D. Adalice Lopes e como 

uma das legendárias do Conselho Fraterno, professora primária Joselita Cerqueira 

Bastos. 

Se a participação das mulheres foi, numericamente, pouco expressiva nos 

quadros administrativos do Núcleo Feirense da Legião da Boa Vontade; a participação 

masculina, por sua vez, foi maior. No entanto, por meio deste editorial podemos 

observas as profissões que os espíritas feirenses se vinculavam, ainda que a participação 

popular, para o crescimento do Espiritismo na cidade, não possa ser esquecida.  

A filantropia foi uma das formas pelas quais o Espiritismo atuou representado 

em Feira de Santana, sobretudo, no tocante sua principal obra nesse sentido: o Lar do 

Irmão Velho. Sendo assim, o conceito de representação é de fundamental para 

compreender o objetivo da vinculação deste empreendimento através de um jornal de 

grande posição dentro do campo jornalístico feirense, uma que   

 

(...) por um lado, a representação faz ver uma ausência, o que supõe uma 
distinção clara entre o que representa e o que é representado; de outro, é a 
apresentação de uma presença, a apresentação pública de uma coisa ou de 
uma pessoa79. 

 

 A construção deste asilo para idosos trouxe um capital simbólico para a prática 

da caridade realizada pelos espíritas não somente para o campo religioso, mas para a 

sociedade feirense. Entretanto, a prática da caridade no meio espírita, em nível nacional, 

deve levar em conta a figura de Chico Xavier que marcou profundamente o Espiritismo 

brasileiro, ou melhor, à brasileira, sobretudo, no que tange ao viés católico presente 

neste, como a questão da santidade e renúncia – ponto este que se insere a caridade, 

como uma forma mais evidenciada do exercício da renúncia aos valores materiais e 

amor ao próximo 80.   

Além disso, conforme Lewgoy, o modelo espírita seguido por Chico Xavier e o 

proposto por Allan Kardec possuem alguns diferenças quando se observa a prática 

espírita no contexto brasileiro, assim, no que tange a caridade enquanto em Kardec esta 

                                                           
79 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados 11 (05), 1991, p.184.  
80 STOLL, Sandra Jacqueline. Religião, ciência ou auto-ajuda? Trajetos do Espiritismo no Brasil. 
Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2002, v.45, n.2. 
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possui um viés reflexivo, a ênfase dada por Chico Xavier é “material tendo em vista 

simultaneamente a evolução espiritual e a graça” 81. 

No entanto, não se pode perder de vista que outra representação acerca do 

Espiritismo estive presente no Folha do Norte no mesmo período da construção do Lar 

do Irmão Velho, como é caso do Espiritismo como uma heresia, conforme se observa no 

artigo abaixo 

 

(...) É preciso que todos tenham uma idéia de conjunto das principais 
heresias contidas nesta doutrina diametralmente oposta ao 
Cristianismo. Eis as suas negações que formam um complexo de 
heresias. 
O Espiritismo nega: 1 – o mistério; 2 – o milagre; 3 – a inspiração 
divina da Sagrada Escritura; 4 – a autoridade do Magistério 
Eclesiástico; 5 – a instituição divina da Igreja; 7 – a suficiência da 
revelação cristã; 8 – o augusto mistério da Santíssima Trindade; 9 – 
Grande parte dos espíritas nega a existência dum Deus pessoal e 
distinto do mundo; 10 – a liberdade de Deus Criador; 11 – a criação 
do nada; 12 – a criação da alma; 13 – a criação do corpo humano, 
fazendo nos descer totalmente aos macacos; 14 – a união substancial 
entre o corpo e a alma; 15 – a espiritualidade da alma; 16 – a unidade 
do gênero humano; 17 – a existência dos anjos; 18 – a existência do 
demônio; - 19 – a divindade de Cristo; 20 – os milagres de Cristo; 21 - 
Muitos espíritas negam a humanidade de Cristo; 22 – os privilégios de 
Maria Santíssima; 23 – a nossa redenção por Cristo; 24 – o pecado 
original; 25 – a graça divina; 26 – a possibilidade de perdão dos 
pecados; 27 – o valor da vida contemplativa e ascética; 28 – toda a 
doutrina cristã do sobrenatural; 29 – o valor dos Sacramentos; 30 – a 
eficácia do Batismo; 31 – a presença de Cristo na Eucaristia; 32 – o 
valor da Confissão; 33 – a indissolubilidade do Matrimônio; 34 – a 
unicidade da vida terrena; 35 – o juízo particular depois da morte; 36 
– a existência do Purgatório; 37 – a existência do Céu; 38 – a 
existência do Inferno; 39 - a ressurreição da carne; 40 – o juízo final. 
CONCLUSÃO (...) “os espíritas devem ser tratados como verdadeiros 
hereges”, e como tais, sujeitos a todas as conseqüências previstas no 
Direito Canônico 82. 

 

 

Ao lado da representação positiva da caridade concorria a representação do 

Espiritismo como heresia, utilizando-se para isto argumentos de ordem religiosa no 

desenvolvimento de uma tese, por assim dizer. Apesar de não haver um nome para 

identificar a autoria, pode-se perceber claramente que esta diz respeito ao grupo 

                                                           
81 LEWGOY, Bernando. Chico Xavier e a cultura brasileira. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 
2001, v.44, nº1, p.72. 
82 Razões da Igreja contra o Espiritismo. Folha do Norte. 27 de abril de 1957, p.8. 
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católico. Todavia este artigo não seria o único, outros seriam vinculados seguindo esta 

mesma linha de pensamento no mesmo ano. 

 

Quem abraça a doutrina espírita, deixa de ser católico, renega a fé, trai 
os juramentos do Batismo, abandona a Igreja, afasta-se do redil das 
ovelhas fieis de Cristo, renuncia voluntariamente aos meios de 
santificação, os sacramentos, que Jesus instituiu para a salvação das 
almas (...) Os espíritas não podem ser admitidos á recepção dos 
sacramentos, nem mais participam dos frutos espirituais e graças e 
orações, missas, sufrágios e preces púbicas da Igreja. A lei eclesiástica 
proíbe aceita-los como padrinhos de Batismo e de Crisma e, em caso 
de falecimento, ficam privados da encomendação e da celebração de 
missa por sua alma. Em hora infeliz separam-se da Igreja de Cristo e 
renunciaram deliberadamente aos benefícios, que, como Mãe 
carinhosa, ela oferece e outorga aos seus filhos (da Pastoral Coletiva 
do Episcopado Riograndense, 1954).  
Sobre a Umbanda, peça o interessante livro do Frei Boaventura O. F. 
M: Posições Católicas perante a Umbanda. 88 pp. 
Pedidos à EDITORA VOZES LTDA. Caixa Postal 28 – Petrópolis, 
R.J. 
Filiais: Rio e São Paulo ou por intermédio das boas livrarias 83. 

 

O texto acima, publicada no jornal Folha do Norte, é um fragmento da Pastoral 

Coletiva do Episcopado Riograndense, de 1954, nele a representação do Espiritismo 

como heresia é bastante evidente e o tom de admoestação utilizado sobe um pouco, 

afinal, chama a atenção para as penalidades que os católicos que compartilham de ideias 

da doutrina espírita e, obviamente, os próprios espíritas sofreriam, isto é, “(...) o 

princípio de autoridade é evocado” 84. O fato da Igreja Católica ir à imprensa ameaçar 

os católicos que buscavam no Espiritismo foi um sinal que a mesma estava sendo 

ameaçada pela doutrina espírita.   

Configura-se nestes artigos, o que Roger Chartier chama de “luta de 

representações” que “(...) têm tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor, a sua 

concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio” 85.  

Se de um lado o Espiritismo era representado pelos espíritas com base na 

caridade; por outro, a representação deste feita pelos católicos seria como heresia – não 

                                                           
83  Oposição irredutível entre Espiritismo e Cristianismo. Folha do Norte. 10 de agosto de 1957, p.4. 
84 PORTELLA, Rodrigo. Discurso religioso, legitimidade e poder: algumas considerações a partir de 
Bourdieu, Foucault e Heller. Fragmentos de cultura. Goiânia. V.16, n.7/8, jul./ago. 2006, p.567. 
85 CHARTIER, Roger. A História Cultural : entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990, p.17. 
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somente os católicos, mas também os protestantes, conforme salientou Elane Santos86. 

Denotando competição entre os grupos religiosos, as representações sobre o Espiritismo 

são impostas por meio de artigos e editoriais no jornal Folha do Norte de modo a 

legitimar a posição/escolhas daqueles que as formulam, no caso, católicos e espíritas.     

 No tocante a questão da heresia, pode-se acentuar que  

 

Para ver sua autoridade normativa respeitada, a instituição tende a 
separar ortodoxia de heresia. E heresia é aquilo que não está concorde 
com o pensamento da instituição. Busca-se, assim, desqualificar e 
condenar todo ato que não se coadune com o pensamento oficial, 
visando, assim, sua dissolução (...) As doutrinas religiosas querem ser 
exclusivistas ao passo que reivindicam o serem verdadeiras (...) Usa-
se a noção corrente da contradição, onde duas verdades não podem 
ocupar o mesmo espaço, e status. A verdade é sempre singular (...) 87. 

 

 Com efeito, o Espiritismo era representado como heresia quanto à sua diferença 

com os dogmas católicos, isto é, com a Igreja Católica, cuja representação que faz de si 

mesma é como a verdadeira religião ao passo que representa o Espiritismo como 

heresia. No que diz respeito às diferenças entre Catolicismo e Espiritismo, Sylvia 

Damazio afirma que  

 

(...) a doutrina espírita, apesar dos discursos tolerantes e conciliadores 
de seu codificador, conflitava com alguns princípios fundamentais da 
doutrina católica, a saber: a eternidade das penas do fogo do inferno – 
incompatíveis com a ideia de justiça e de misericórdia divinas; a 
existência de demônios – que seriam, apenas, espíritos ainda 
imperfeitos, no começo do caminho rumo à perfeição; o início da 
humanidade com Adão e Eva – em desacordo com a teoria da 
evolução das espécies, incorporada em O Livro dos Espíritos 88. 

 

A partir de diferenças de princípios religiosas a Igreja Católica condenou o 

Espiritismo e o representou como uma heresia nas páginas do Folha do Norte. Por meio 

de uma prática comum, ainda respaldada por outros princípios, a doutrina espírita 

também foi representada, pelos adeptos desta, através da caridade. Estava, assim, 

estabelecida uma luta de representações dentro do campo religioso feirense, onde o que 

estava em jogo para os católicos era a manutenção de seu status quo na sociedade, 

                                                           
86 SANTOS, Elane Ribeiro dos. Espíritas e batistas em Feira de Santana (1940-1980)... Op. Cit. 
87 PORTELLA, Rodrigo. Op.Cit., p.570. 
88 DAMAZIO, Sylvia. Da elite ao povo. Op. Cit., p.67.  
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enquanto os espíritas procuravam consolidar – se na cidade, através de práticas 

filantrópicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

CAPÍTULO  2  
ESPIRITISMO E IMPRENSA: PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES  

 
 

 

Presença marcante no que diz respeito à documentação sobre a cidade Feira de 

Santana, os jornais estão presentes na maior parte dos trabalhos sobre a história da 

cidade. Enfim, tais fontes podem ser um dos meios pelos quais compreender-se como a 

cidade é “(...) construída, pensada, dada a ler” 89 nos diferentes contextos temporais.  

O presente capítulo tem como objetivo discutir a representação, bem como o 

poder simbólico dos jornalistas através de artigos, editoriais e outros tipos de 

comunicação vinculados no jornal Folha do Norte. Além disso, procura-se discutir as 

relações entre o campo jornalístico e o campo religioso, tendo como exemplo 

representativo Osvaldo Requião, espírita, promotor de justiça e professor secundário, 

que foi um dos colaboradores mais atuantes do referido periódico entre os anos de 1940 

a 1965.  

 
 
Imprensa em Feira de Santana 

 
 
Entre os anos de 1940 a 1965, apareceram os seguintes periódicos em Feira de 

Santana: Correio Feirense (1943), A Luz (1951), Diário da Feira (1951), O Combate 

(1952), O Coruja (1953), A Gazeta (1958), Gazeta do Povo (1959) e Situação (1966) 90. 

Diante disto, esboça-se um painel não de todos os jornais que circularam em Feira de 

Santana no período citado, uma vez que não eram os únicos que eram lidos na cidade. 

Ao discutir as obras de Gastão Sampaio e Eurico Alves, Clóvis Oliveira afirma 

que  

(...) os jornais que chegavam de Salvador eram lidos e passados 
de mão em mão por toda a cidade até o dia seguinte quando 
chegaria outro, do ‘dia’ (...) Eurico Alves em um poema escrito 
em 1929 fala da atenção dos pais em ler os jornais chegados na 

                                                           
89 CHARTIER, Roger. A História Cultural:  entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1998, p.17.  
90 Imprensa em Feira de Santana: periódicos. Disponível em 
http://www.feiradesantanna.com.br/imprensa.htm. Acessado em 9/12/11. 
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marinete. O autor ressalta o caráter público de tal leitura feita no 
alpendre das casas 91 

 

Assim, portanto, ficam postos não somente a presença da imprensa em Feira de 

Santana, cujos agentes eram da própria cidade e da capital, mas, além disso, os 

diferentes espaços de leituras palpáveis em Feira de Santana.   

A leitura não é um ato em si mesmo e não acaba com a apropriação do escrito 

pelo indivíduo, certamente, tantos os homens e mulheres que liam na Biblioteca Pia das 

Filhas de Maria92 e na Biblioteca Municipal (dos idos de 1959 a 1962) 93, comentavam 

entre si o que liam e estabeleciam significação próprias para os textos. Se a leitura 

silenciosa oferece um refúgio do olhar alheio; a leitura em voz alta, por sua vez, é uma 

das práticas presentes na intimidade da família e/ou grupo de conviviabilidade 94. 

Os jornais que aparecem neste período disputavam o posto alcançado pelo Folha 

do Norte na imprensa feirense. Conforme Ana Maria C. dos Santos Oliveria95, o Folha 

do Norte teve sua hegemonia abalada somente a partir de 1970, com o surgimento da 

Folha da Feira, ou seja, no período estudado esse periódico mantém sua hegemonia, 

tanto vinculado a questões políticas quanto culturais. 

O jornal Folha do Norte, bem como os demais periódicos, possuíram laços muito 

próximos com o campo político feirense, conforme Raymundo A. C. Pinto 96 durante o 

período de eleições, ou às vésperas destas, é que surgiram os primeiros jornais da 

cidade, sendo que tão logo esse momento passa, alguns periódicos deixam de existir. Ou 

seja, comumente parte significativa da imprensa feirense surgia a partir das disputas no 

campo político – fato este que se relaciona com as disputas e conflitos existentes em 

outros campos.  

                                                           
91 OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. De Empório à Princesa do Sertão: utopias 
civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Dissertação Mestrado em História. FFCH/UFBA, 
Salvador, 2000, p.71. 
92 RAMOS, Cristiana Barbosa Oliveira. Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: 
mulheres de elite, cidade e cultura (1900-1945). Dissertação (Mestrado em Cultura, Memória e 
Desenvolvimento Regional). Santo Antônio de Jesus, Universidade do Estado da Bahia, 2007, p.94. 
93 PINTO, Raymundo A. C. Pequena história de Feira de Santana. Feira de Santana: SICLA, 1971, 
p.65. 
94 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros. Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos 
XIV-XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1994, p.153. 
95 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, 
imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado em História), Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, 2008, p.31.  
96 PINTO, Raymundo A. C. Pequena história de Feira de Santana.  Feira de Santana: Sicla, 1971. 
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Tal parentesco que o Folha do Norte tem com a política, persiste durante o 

período que se dedica este trabalho.  Ana Maria Carvalho dos S. Oliveira, ao analisar o 

período de 1950 a 1960, ressalta a participação do referido periódico em 

  
(...) discussões da política local, estadual e nacional, caracterizando-se 
não apenas como um veiculador de notícias, mas como um órgão 
formador de opinião. Participou de várias campanhas políticas, 
publicando manifestos, mensagens e, segundo um dos seus diretores, 
defendendo os interesses do povo, da cidade, da democracia e da 
liberdade (...) 97 

 
Portanto, o Folha do Norte se colocava como representante não somente da 

sociedade feirense dos intelectuais, promotores, literatos dentre outros, mas também 

como um representante do poder municipal e, por consequência, aos poderes que estes 

estavam amparados em âmbito nacional e local. Como tal representante, o referido 

periódico assumia característica da categoria de “jornalismo integral”, ou seja: “(...) não 

somente pretende satisfazer todas as necessidades (de uma categoria) de seu público, 

mas pretende também criar e desenvolver estas necessidades e, consequentemente, em 

certo sentido, gerar um público e ampliar sua área” 98.  

Tal característica não se dava apenas quando se observa o âmbito político, mas 

outras demandas da população, quando opinava sobre “(...) conselhos para saúde das 

crianças, receitas culinárias, crônicas além de colunas sociais e indicadores [anúncios]” 
99. Além disso, ainda havia a publicação de textos de escritores locais, como Aloísio 

Resende, e de grande projeção nacional, como Graciliano Ramos e Gilberto Freyre, bem 

como a publicação de artigos de outros periódicos como: Revista O Cruzeiro, Jornais A 

Tarde, Diário da Bahia e Diário de Notícias100 – que, por sua vez, ao mesmo tempo 

criavam e supriam demandas de uma parte da sociedade feirense. 

 
O salão de leitura da Biblioteca Municipal desta cidade durante o mês 
de julho último foi freqüentado por 2372 pessoas, tendo consultado: 
Jornais – 1344, anuários e revistas – 125, obras de literatura nacional – 
134, de matemática – 31, de literatura estrangeira – 24, de sociologia – 
18, de história universal - 145, de geografia – 84, de História do Brasil 
– 139, de agricultura – 4, de religião – 24.Destas publicações estavam 

                                                           
97 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op.Cit., p.31. 
98 GRAMSCI, Antonio. Jornalismo. In: Cadernos do cárcere, vol. 2. 4ªed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006, p.197. 
99 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op.Cit., p.31-32. 
100 Idem, p.33. 
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imprensas em português – 2004, em francês – 241, em hespanhol – 
123, em inglês – 3 e em latim – 1 101.  

 
 

Conforme a nota acima, veiculada no Folha do Norte, pode-se observar algumas 

gostos de um grupo anônimo de leitores, cuja presença foi apenas traduzida em 

números, mas também pode-se se auferir que, provavelmente, os jornais 

compartilhavam o “capital simbólico” 102 de “bem cultural” elevado103 ao lado de outras 

leituras.  

 Enfim, pode-se observar por meio desta nota que os periódicos eram bastante 

procurados, dentre eles era possível que o Folha do Norte estivesse presente, e, 

logicamente, os jornais da capital. Além disso, a lista de assuntos e o idioma são pontos 

fundamentais para se poder observar o gosto da leitura de uma gama variada de leitores. 

E, provavelmente, entre tais assuntos e tais leitores de jornais, o aspecto religioso estava 

presente.    

  

Considerações sobre os jornalista do Folha do Norte 

 

 

(...) Getúlio Vargas e o interventor Adhemar de Barros vêm 
prestigiando de uma forma sem símile em nossa vida política e 
jornalística, toda a imprensa brasileira. 
Esses estadistas esclarecidos foram os iniciadores de uma reação no 
sentido de dar ao jornalista pelo menos um pouco daquilo a que elles 
vêm fazendo em prol da nacionalidade [...] Herbert Moses, o 
inteligente e dinâmico presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa, encontrou na pessoa do presidente Getúlio Vargas, um 
excellene braço para colimar esse velho sonho de toda classe 
jornalística do país: a edificação da “Casa do Jornalista”, que se ergue 
majestosa, na Capital Republica, da não só como símbolo da vontade 
férrea de um homem de fibra, como Herbert Moses, mas também 
como testemunho do quanto os poderes públicos da nação querem à 
‘sexta-arma’ [...] O interventor Adhemar de Barros, grande amigo da 
imprensa, desejando homenagear desde os “marechais” até os 
“soldados” da “sexta-arma”, resolveu, de uma forma que tocou fundo 
nos jornalistas bandeirantes, doar dois imóveis no valor de 
280:000$000 para que a Associação Paulista de Imprensa construa a 
“Casa do Jornalista”. 

                                                           
101 Biblioteca Publica Municipal de Feira. Folha do Norte. 9 de agosto de 1941, p.1. 
102 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
103 CHARTIER, Roger (org.). Práticas da leitura. 4ªed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p.239-240. 
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Com relação ao nosso Estado, é justo que se diga, que se precisa 
erguer o quanto antes a casa do homem de imprensa. O inventor 
Adhemar de Barros já deu os imóveis. Agora é justo que toda a classe 
e toda a sociedade, coopere financeiramente (...) 104.  

 

O trecho do artigo acima é representativo do momento da História do Brasil e da 

imprensa brasileira, ao chamar a atenção para a criação da “Casa do Jornalista” em São 

Paulo, o articulista105 exalta a figura de Vargas, bem como caracteriza a imprensa como 

“sexta-arma”, sendo que registra faz uma comparação dos profissionais de imprensa 

com o setor militar, onde há de “marechais” até os “soldados”.   

Conforme Maria Helena Capelato106, nesse período os meios de comunicação 

possuíam “(...) a tarefa de exaltar a figura de Vargas, não só como conciliador de classes 

e protetor dos oprimidos, mas também como realizador do progresso material, o que 

significava vencer o atraso (...)”. Deste modo, os avanços no setor da imprensa foram de 

fundamental importância neste período para a modernização do Brasil, bem como para 

o próprio governo Vargas.  

Nesse contexto é que se destacam as regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro 

como principais centros econômico e político do Brasil, onde estavam concentrados os 

jornais de grande circulação107, assim, em tais centros é que surgiria um forte aliado do 

governo: o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).  

 

Para que maior passe a eficiência e a uniformidade de orientação da 
imprensa, o Sr. Getúlio Vargas criou órgãos controladores. No Rio, já 
há quase três annos funciona o Departamento de Imprensa e 
Propagandas, que está confiado à ação patriótica e dinâmica de 
Lorival Fontes. Dadas, porém, a grande extensão territorial do país 
(...) A lógica aconselhou, então (...) a criação de sucursais do DIP, nos 
[demais] Estados” 108. 

 

No trecho do artigo acima, podemos observar a representação de Getúlio Vargas 

como benfeitor da imprensa brasileira, sobretudo, com a criação do Departamento de 
                                                           
104 Casa do jornalista. Folha do Norte. 8 de fevereiro de 1941, p.1. 
105 O articulista não foi identificado, pois se trata de um dos inúmeros copyrights da U. J. B. vinculados 
pelo Folha do Norte.   
106 CAPELATO, Maria Helena. O Estado Novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA, Jorge; 
DELGADO, Luclia de Almeida Neve (orgs.). O Brasil republicano: o tempo do nacional-estatismo: do 
início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Vol.2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, 
p.118. 
107 ABREU, Alzira Alves de. A modernização da impressão (1970-2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2002, p.8-9 
108 O prestígio da Imprensa. Folha do Norte. 22 de março de 1941, p.1. 
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Imprensa e Propaganda (DIP), cujo suposto benefício se estenderia às demais regiões do 

Brasil. Tal fato pode ser entendido com base nas alianças políticas do semanário com o 

governo nacional, uma vez que se exaltava a figura de Getúlio Vargas, assim como uma 

evidência da presença da censura no próprio Folha do Norte ao vincular tal 

comunicação – ainda que não se possa dimensionar o quanto isto se deu.  

Criado no ano de 1939, o DIP era o braço estatal na área da comunicação 

atuando como órgão de censura e propaganda do Estado, cujo poder de coerção foi 

sentido seja no rádio e na imprensa. Na chamada Era Vargas, o rádio foi um forte 

mecanismo de comunicação de massa utilizado pelo governo, além disso, devido forte 

concorrência com a imprensa escrita acabou se sobrepujando a esta. Em Feira de 

Santana, o rádio ainda dava os seus primeiros passos, de modo, que a imprensa escrita 

ainda possuía sua área de comunicação ainda resguardada. Deste modo, tinha-se “a 

manipulação da e na imprensa, portanto, demandava um controle direto do poder quer 

pelo Estado, quer pelos donos do jornal” 109.  

Através da análise dos editoriais e artigos veiculados no Folha do Norte, um dos 

temas recorrentes, no tocante a imprensa escrita, foi à profissionalização do jornalista, 

isto é, pensar o que seria o oficio do jornalista, os conhecimentos básicos que deviam 

possuir, seu significado na sociedade, bem como a sua postura como profissional na 

prática jornalística. 

Na edição do Folha do Norte de 8 de fevereiro de 1941, por exemplo, na 

segunda página, foi publicado um “Código da Ética Jornalística” para inspirar, por 

assim dizer, os jornalistas feirenses no tocante a dois subtemas: a linguagem jornalística 

e a sustentação financeiras dos jornais. Conforme o artigo, o jornalista deve ter um 

compromisso com a verdade, sobretudo quando for tratar de “fatos concretos”, 

apresentando as provas de seus argumentos. Além disso, o “Código” adverte que 

quando for abordada “uma questão técnico-socializada, em que não sejas profundo, não 

te entregues ao critério de um único especialista; muitos jornais honestos adquirem 

injusta fama de venalidade, porque seus diretores não tiveram essa precaução” 110.  

Uma das representações que se tem do jornalista no período é do profissional 

que tem o compromisso com a verdade, ainda que o jornalista disposto a utilizar de 

                                                           
109 SOSA, Derocina Alves Campos: A história política do Brasil (1930-1946): sob a ótica da imprensa 
gaúcha. Tese (Doutorado em História) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2005, p.31. 
110 Código da Ética Jornalística. Folha do Norte. 8 de fevereiro de 1941, p.2. 
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vários expediente na construção de sua notícia, dentre eles o exagero, sensacionalismo 

e, por quê não, a mentira também existisse.  

No que diz respeito ao uso da linguagem, este é um dos pontos que mais 

freqüentes no Código vinculado pelo semanário Folha do Norte, sendo tratado por 

diversas vezes.  Eram as seguintes orientações quanto à linguagem nos jornais:  

 

VII – Risca do teu dicionário toda palavra caluniosa, injuriosa, imoral 
e grosseira, é uma questão de higiene e de decência, de nobreza e de 
estética; 
XIV – Lembra-te de que o teu jornal tem ingresso nas casas de 
famílias brasileiras; evita tudo que poder ofender a dignidade de olhos 
e ouvidos cristãos; 
XVI – É uma injuria ao povo a um grande erro dizer que um jornal 
precisa descer de nível para que o público o compreenda; crê nas 
poderosas intuições do povo e estimula nele a consciência de seu valor 
em vez de deprimi-la;111 

 
 

 Pode-se compreender a partir do que foi colocado, não somente a busca por uma 

linguagem culta, mas também o fato do uso de um vocabulário tido como calunioso e 

imoral era algo comum a linguagem de alguns jornalistas de então.  

Provavelmente, ao vincular tal “Código”, o jornal Folha do Norte queria não 

apenas dirigir uma crítica velada a outros periódicos da cidade que concorriam com ele 

por espaço no mercado, mas acumular “capital simbólico” 112 dos seus próprios 

jornalistas – que utilizavam um vocabulário refinado –, os quais estavam mais próximos 

da representação (que o próprio Folha do Norte possuía) do que caberia ao jornalista da 

imprensa moderna.  Afinal, “(...) publicar é tornar público, é fazer passar de oficioso ao 

oficial (...) 113. 

Além disso, o aspecto religioso não deixa de ser posto no “Código”, quando fala 

da “dignidade de olhos e ouvidos cristão” das famílias brasileiras, posição esta que 

demonstra uma homogeneização do catolicismo. 

Num artigo intitulado “Problemas de ética jornalística”, publicado no Folha do 

Norte, em 6 de fevereiro de 1960, pode-se perceber a competição existente entre os 

veículos de imprensa, isto é, num contexto no qual o Folha do Norte possuiu a 

hegemonia sobre os demais periódicos. 

                                                           
111 Código da Ética Jornalística. Folha do Norte. 8 de fevereiro de 1941, p.2. 
112 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
113 CHARTIER, Roger (org.). Práticas da leitura. Op. Cit., p.244. 
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A imparcialidade e isenção constituíram, desde o nosso primeiro 
número, uma norma de conduta do JORNAL DA BAHIA que, por 
isso mesmo, se impôs rapidamente no conceito da opinião pública 
deste Estado. Esta norma vem sendo, inflexivelmente, seguida pelo 
nosso corpo de correspondentes no interior, como se pode facilmente 
verificar do noticiário de nossas páginas dos municípios, onde não se 
encontram acusações gratuitas e, muito menos ataques pessoas contra 
quem quer que seja. 
Por isto mesmo lemos com surpresa os ataques destemperados da 
“Gazeta do Povo”, que circula em Feira de Santana, contra o nosso 
correspondente naquela cidade. O ataque prende-se à entrevista 
tomada com o secretário da prefeitura local e estampada numa das 
edições do JB. O correspondente deste jornal (...) limitou-se a 
reproduzir textualmente as declarações do professor Joselito Amorim 
(...) A entrevista que divulgamos – e por isso a divulgamos – foi 
vazada em linguagem elevada, sem descambar nos termos de calão 
que, surpresos, encontramos na diatribe da folha que circula em Feira 
de Santana contra a entrevista e o nosso repórter [...] Julgávamos, 
sinceramente, que este “estilo” de críticas e ataques já tivesse 
desaparecido da imprensa baiana [...] Para honra nossa e dele, o nosso 
correspondente em Feira de Santana tem, felizmente, outra 
compreensão ética da função da Imprensa (...) (Transcrito do “Jornal 
da Bahia”, de 31/1/1960) 114 

   

 

No fragmento acima, pode-se perceber a relação existe entre dois jornais um de 

Salvador (Jornal da Bahia) e o outro de Feira de Santana (Folha do Norte), em que o 

semanário feirense veicula uma notícia publicada que criticava o seu concorrente na 

cidade, a Gazeta do Povo. No entanto, os conflitos não param por aí, uma vez que iriam 

descambar em episódios que repercutiram enormemente na cidade: a destruição dos 

equipamentos da Gazeta do Povo, cuja suspeita recaiu sobre o poder municipal, fato 

este que acabou somando-se aos conflitos políticos existentes na cidade entre a PSD e a 

UDN, a qual Arnold Silva, então prefeito, era vinculado.  

Enfim, a linguagem jornalística, no período analisado, é um “capital simbólico” 

fundamental não somente na apresentação textual, mas um marcador da representação 

do jornalista que o Folha do Norte tentava impor ao vincular tanto o “Código de Ética 

Jornalística” quanto a manchete a respeito da Gazeta do Povo. Além disso, a questão 

que se coloca é o fato de que  

 

                                                           
114 Problemas de ética jornalística. Folha do Norte. 6 de fevereiro de 1960, p.1. 
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(...) as relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, 
relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder 
material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) 
envolvidos nessas relações e que, como o dom ou o potlasch, podem 
permitir acumular poder simbólico (...) 115.   

 

 Sendo a imprensa uma das formas de comunicação, no bojo desta questão, a 

“luta de representações” 116 entre os jornalistas e os jornais é algo que não pode escapar 

a discussão, uma vez que ao vincular uma representação especifica deste em suas 

páginas, o Folha do Norte se baseavam numa crítica a prática da escrita de alguns 

veículos de imprensa e tentava universalizar sua representação do jornalista, isto é, 

“impõe ou tenta impor, a sua concepção de mundo social, os valores que são os seus, e o 

seu domínio (...)” 117 à outros periódicos. 

 De acordo com Couto118, até 1920 havia na maior parte dos jornais uma 

predominância de uma linguagem literária, caracterizada por um refinamento no 

vocabulário e pelo estilo de escrita, que foi gradativamente sendo substituída pelo 

colunismo, inserção de entrevista em lugar de artigos políticos; aparecimento de temais 

policiais e de esporte (antes considerados de importância secundária). 

 No caso específico do semanário Folha do Norte, observa-se que nos 

exemplares, entre o ano de 1940 a 1965, uma linguagem bastante literária, nos artigos e 

reportagens era feito um longo preâmbulo antes de tratar o tema que os jornalistas se 

propunha a falar – com exceção, obviamente, dos anúncios publicitários, e na ocasião 

onde se pretende criticar outro jornal ou algum membro da cidade, na maior parte destes 

caso a linguagem era direta.   

O lead, resumo no primeiro parágrafo nos artigos e editoriais nos jornais, 

conforme Couto119, foi implantado no Brasil a partir da década de 1950, sendo o Diário 

Carioca um dos primeiros a adotar este formato de apresentação jornalístico. Esse 

modelo norte-americano se difundiu, principalmente, com a ascensão dos Estados 

Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Antes o modelo utilizado era o europeu, que 

no caso de Feira de Santana, ainda era presente no Folha do Norte, mas algumas 

mudanças começavam a serem ensaiadas. 
                                                           
115 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Op.Cit., p.11. 
116 CHARTIER, Roger. A História Cultural.  Op.Cit.. 
117 Idem, p.17. 
118 COUTO, Nadia Regia Almeida. Educação, imprensa e modernização: um estudo histórico da 
formação do jornalista no Brasil. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC, Criciúma, 2007, p.11. 
119 Idem, p.48. 
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Vinculado mais ao modelo europeu da atividade jornalística do período, 

provavelmente, o promotor de justiça Osvaldo Pinheiro Requião não dever ter 

encontrado muitas barreiras, no que diz respeito ao tipo de linguagem rebuscada que 

utilizou.  

Os conhecimentos próprios da atividade do jornalista começavam a se impor, 

como se pode observar no trecho abaixo.  

 
O Instituto Cultural Monteiro Lobato, Universidade Popular de São 
Paulo, comunica que estão abertas as inscrições para o seu Curso 
Livre de Jornalismo, por correspondência, que funcionará durante o 
corrente ano. Dentro de seu programa anotamos os seguintes tópicos: 
vocação e conceito de jornalista; a técnica de redação; reportagens em 
geral; entrevistas; imprensa especializada; imprensa do interior; 
revisão; técnica de oficinas; administração; a lei de imprensa; 
imprensa falada (rádio); além de outros interesses (...) 120  

 

A partir deste trecho, pode-se notar as principais prerrogativas que o oficio de 

jornalista, diante da organização de instituições de ensino no ofício auferia aos 

profissionais de então. Enfim, já não bastava ser um literato e/ou pertencer ao seio da 

elite feirense. Todavia, não se pode pensar que tal movimento não se deu sem que 

houvesse resistências no campo jornalístico, no Folha do Norte, por exemplo, Osvaldo 

Pinheiro Requião, um bacharel foi um dos principais colaboradores deste semanário 

entre 1950 e 1962. Provavelmente, a profissionalização da atividade jornalística passou 

por algumas barreiras na cidade de Feira de Santana, uma vez que nem todos os setores 

da elite feirense procuraram se modernizar, mas manter o status quo na cidade. 

No que tange a questão financeira, este é um dos pontos essenciais para o 

“Código”, tema este expresso nos seguintes termos: 

 
V – Uma grande manchete escandalosa pode render mais alguns 
níqueis no balcão, mas isto pode custa o preço da dignidade de um 
jornal; 
XVIII – Realiza a independência financeira do teu jornal; a 
imoralidade da redação procede sempre da penúria da gerência; 121 

 

 Depreende-se desse trecho colocado acima, que a questão econômica tinha uma 

importância fundamental na empresa jornalística, que se servia muitas vezes do 

                                                           
120 Curso livre de jornalismo. Folha do Norte. 5 de maio de 1956, p.4. 
121 Código da Ética Jornalística. Folha do Norte. 8 de fevereiro de 1941, p.2. 
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sensacionalismo como uma forma de atrair a venda de seus exemplares. Conforme 

Nilso Lage, o investimento financeiro necessário para imprimir um jornal era pequeno, 

chamando a atenção para o fato de que a redação normalmente era composta por duas 

ou três pessoas no máximo. Ainda segundo Lage, “(...) do ponto de vista econômico, 

qualquer um podia lançar a sua folha, desde que tivesse algumas centenas de amigos 

correligionários, ou pessoas com motivos para temer ataques impressos caso não 

contribuíssem (...)” 122.   

 No que diz respeito aos periódicos espíritas, ainda existe uma grande lacuna 

sobre este tema, uma vez que ainda não se tem trabalhos que tratem de periódicos 

espíritas na cidade de Feira de Santana, como o Jornal Interação. De modo que é 

provável, que em face do acesso a tais fontes e da própria característica desse tipo de 

periódico, que circulou primeiramente no meio espírita feirense e com tiragens 

pequenas, não se tem subsídios suficientes para uma discussão aprofundada sobre tais 

periódicos.  O que se pode afirmar é que entre 1940 e 1962, os espíritas procuraram o 

seu espaço num dos jornais de maior circulação na região de Feira de Santana: o Folha 

do Norte.  

Com efeito, a imprensa exerceu um papel fundamental na divulgação da 

doutrina espírita não somente em Feira de Santana, mas também nos primórdios do 

próprio Espiritismo na França do século XIX, uma vez que o próprio Kardec em vida 

fundou a Revue Spirite, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, com a 

finalidade de difundir a doutrina espírita para um público maior 123. Na Bahia do século 

XIX, o espírita baiano Luís Olímpio Teles de Menezes fundou, por sua vez, o jornal O 

Eco d’Além Túmulo também com o mesmo objetivo que o codificador do Espiritismo. 

Além disso, não se pode esquecer que a Federação Espírita Brasileira fundou um dos 

periódicos mais importantes para a divulgação da doutrina de Kardec, O Reformador – 

que atualmente ainda é editado 124. 

No contexto de Feira de Santana, todavia, o ambiente político da cidade era um 

dos elementos determinante para a sobrevivência de um jornal. Aqueles que viviam a 

sombra do poder municipal poderiam até sobreviveram durante algum tempo, porém 

fora destas condições dificilmente alcançavam êxito – fato observado quando leva-se 

em conta a quantidade de periódicos que surgiram e desapareceram num espaço curto 

                                                           
122 LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 2ª ed.São Paulo: Ática, 1997, p.11. 
123DAMAZIO, Sylvio F. Da elite ao povo: advento e expansão do Espiritismo no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994, p.48. 
124 Idem, p.66-68. 
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de tempo. De acordo com Poppino, “(...) a maioria esmagadora das publicações tiveram 

curta duração. Um terço, pelo menos, viveu menos de um ano, enquanto poucos 

passaram de quatro anos (...)” 125.   

No que tange diagramação do Folha do Norte, este periódico circulava 

semanalmente, possuindo quatro páginas 126, as quais eram atribuídos valores para quem 

quisesse publicar conforme localização de página e o tipo de comunicação que se queria 

colocar (artigo, aviso, editais, publicidade etc.). Além disso, deve-se mencionar que o 

semanário tirava a sua renda não somente da venda de seus exemplares pode meio de 

assinaturas ou venda de números avulsos127, mas também de artigos vendidos em sua 

redação, como livros de literatura nacional e estrangeira, postais, material de papelaria, 

compra de papel usado, cama patente, pranchões de vinhame etc.   

De acordo com Grazyelle Reis dos Santos, a hierarquia na organização das 

páginas do jornal, geralmente, obedecia à seguinte configuração: na primeira página 

havia o noticiário, crônicas; nas páginas seguintes predominavam reclames e editais; 

além disso, havia poemas, notas e avisos diversos, bem como a continuação de textos 

que geralmente se iniciaram na primeira página e tinha o seu restante na quarta página. 

Conforme Santos “(...) essa estrutura mostra que os conteúdos mais sérios, por tratarem 

da atualidade da cidade, do país ou do mundo, deveriam merecer o primeiro olhar do 

leitor ao se deparar com o jornal (...)” 128. 

A publicação em cada página possuía valores, sendo assim, cada página gerava 

lucro financeiro para o jornal, num informe no dia 4 de novembro de 1950 129, por 

exemplo, publicar na primeira página custa Cr.$1.000,00 por linha, enquanto da 

segunda e terceira custam Cr.$750,00 e, por fim, a quarta, Cr.$ 750,00 – além disso, 

havia a possibilidade de negociação (conforme explicitado no próprio comunicado). É 

provável que os espíritas, feirenses ou não, tenham comprado espaço no Folha do Norte 

para a publicação de diferentes tipos de comunicações; todavia, não se pode perder de 

vista que em algum momento o espaço para a publicação pode ter sido cedido de modo 

gratuito ou como uma troca de favores.   

                                                           
125 POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968, p.220.  
126 Poucas edições tiveram mais que 4 páginas, com exceção dos períodos próximo as eleições e do 
Micareta. 
127 Folha do Norte. 04 de novembro de 1950, p.3. 
128 SANTOS, Grazyelle Reis dos. Literatura e cultura em Feira de Santana: práticas, usos e tendências 
em impressos da Folha do Norte (1951-1969). Dissertação (Mestrado em Literatura e Diversidade 
Cultural). Feira de Santana , UEFS,2008, p.53.  
129 Folha do Norte. 04 de novembro de 1950, p.3. 
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Tais preços diziam respeito a “Seção Livre”, em que geralmente se escrivia 

sobre temas das mais variadas procedências. No que diz respeito a editais, 

agradecimentos, convites, despedidas e pequenos avisos, também tinham seus valores 

marcados por página, assim, a primeira, Cr.$ 2,00; a segunda e a terceira, Cr.$1, 00; e a 

quarta, Cr.$ 1,50 - tais tipos de publicação foram encontradas ao longo de todo período 

que este estudo se propõem a trabalhar.   

Além do valor econômico, a localização da publicação também possuía um 

“capital simbólico”, uma vez que a depender da página que se localizasse supõe que se 

atribuíssem uma importância ao editorial artigo ou nota. No tocante aos espíritas, não se 

tem informações o suficiente para se afirma se o espaço em que publicaram no jornal 

Folha do Norte foi comprado ou cedido, além disso, o fato de um promotor de justiça 

escrever neste jornal não responde a esta questão, visto que as duas alternativas são 

plenamente cabíveis.  

Todavia, pode-se supor que os católicos tinham espaço garantido para suas 

publicações no Jornal Folha do Norte sem que isso acarreta-se o pagamento por tal 

espaço, sobretudo, quando se leva em conta as relações políticas destes na sociedade 

feirense, enquanto que protestantes e espíritas provavelmente pagaram por um espaço 

no jornal. No caso de Osvaldo Requião, sendo um promotor de justiça e com fortes 

relações políticas na cidade - quando se observar suas dedicatórias na coluna “À vol 

d’oiseau” a indivíduos representativos da sociedade e da imprensa na cidade de Feira de 

Santana, como Arnold Silva, Dival Pitombo, o radialista e professor Joel Marques, José 

Luis Navarro Silva, Áureo Filho, Arlindo Pitombo entre outros. Sendo assim, 

provavelmente, seu prestígio social ocasionou na oferta gratuita de espaço para publicar 

no Folha do Norte.  

Mas, afinal quem escrevia no jornal Folha do Norte no período em estudo? 

Antes de responder a tal questão, cabe dizer, que a resposta para tal pergunta nos 

informa sobre uma parte dos leitores deste semanário, uma vez que os jornalistas, em 

primeira estância, escrevem uns para os outros, isto é, “(...) os repórteres são os leitores 

mais vorazes, e precisam conquistar o seu status diariamente, ao se exporem a seus 

colegas de profissão” 130.  

No entanto, pode-se pelo menos conhecer em parte os leitores no que diz 

respeito as suas ocupações e posições dentro da sociedade feirense, conforme ficou 

                                                           
130 DARNTON, Robert. Jornalismo: toda a notícia que couber a gente publica. In: O beijo de 
Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.72. 
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registrado na coluna Folha Social. Esta, geralmente, presente na terceira ou quarta 

página do periódico era separada por tópicos como: “anniversários”, nascimentos, 

visitantes, viajantes, despedidas, falecimentos, recados e avisos. São os leitores e os 

escritores desta colunas: coronéis, políticos, professores, damas da sociedade feirense, 

funcionários municipais, senhoritas, “ginasianos”, acadêmicos entre outros.  

Todavia, não se poder dizer que apenas a elite feirense lia o jornal Folha do 

Norte, entre o alfabetizado e o analfabeto, há uma série de situações de letramento que 

diferem entre si, assim, temos, por exemplo, pessoas que não sabem escrever, mas 

sabem ler, pessoas lêem sem dificuldade, com pouco dificuldade, enfim, o alfabetizado 

e o analfabeto são extremos de uma situação perante o texto escrito. Além disso, ainda 

havia aqueles que ouviam a leitura do jornal, bem como de livro religiosos, como é o 

caso da médium soteropolitana Petronilia da Silva (Petu) – citada por José Fernando 

Araújo131.   

Em geral, os profissionais que escreviam no Folha do Norte eram profissionais 

liberais, literatos e artistas , além de padres e comerciantes que “exerciam o papel de 

críticos da modernidade, de censores e vigilantes, a medida que tentavam definir 

comportamentos e normas, estabelecendo exclusões e punições” 132.  

De acordo com Ana Maria C. dos Santos Oliveira, entre aqueles que escreviam 

no Folha do Norte, podem ser citados:  Osvaldo Requião, Adalberto da Costa Dóera, 

Eurico Alves Boaventura, Zoíla Ribeiro Chagas, entre outros.  Além desses outra 

pessoas escreviam como Vicente Reis e Arnold Silva, este segundo Raymundo Pinto, 

possuía somente o curso primário situação que não o excluía do mundo da escrita nem 

da leitura por pertencer à elite feirense 133. Observa-se que a maior parte dos jornalistas 

eram homens, poucas são as mulheres que escreviam no Folha do Norte, sendo que 

Zoíla Chagas é uma dessas poucas que possuem uma coluna na década de 1950.  

 

 

 

 

                                                           
131 ARAÚJO, José Fernando Souza. “Os espíritas chegam a Feira”: formação do Espiritismo em Feira 
de Santana, 1936-1961. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana, 
2009, p.44. 
132 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op.Cit., p.32.   
133 PINTO, Raymundo A. C. Pequena história de Feira de Santana. Feira de Santana: Sicla,1971, p.64. 
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Espiritismo “à vol d’oiseau” 

 

Nascido na cidade de Alagoinhas (BA), em 19 de setembro de 1908, Osvaldo 

Pinheiro Requião cresceu em um lar que não era tradicionalmente católico: seu pai, 

Aristides Pinheiro Requião, era um protestante da Igreja Batista, e sua mãe, Maria 

Pureza Requião, era uma espírita kardecista 134. Ambos ensinavam ao então jovem 

Requião os princípios religiosos que respectivamente seguiam, todavia o Sr. Aristides 

Requião acabou se convertendo ao Espiritismo graças ao proselitismo do filho.  

Na capital do Estado, fez o curso colegial – inicialmente no Ginásio Ipiranga e, 

em seguida foi transferido para o Colégio Carneiro Ribeiro. Seguindo uma das carreiras 

postas socialmente para os homens, sobretudo, para os filhos das elites, Requião presta 

exame vestibular na Faculdade de Direito da Bahia, em 14 de março de 1930, sendo 

aprovado.   

Osvaldo Pinheiro Requião morou da cidade de Feira de Santana entre os anos de 

1949 a 1966, em face de ter sido indicado para o cargo de promotor interino de justiça 

na cidade, além disso, lecionou a disciplina Português no Ginásio Santanópolis e no 

Ginásio Estadual de Feira de Santana. 

A respeito da relação entre os cursos superiores de prestígio na sociedade baiana 

(Medicina, Direito e Engenharia) e sua relação com o jornalismo, Paulo Santos Silva 

afirma que “(...) com o ingresso no curso superior [qualquer que fosse], abriam-se, ou 

ampliavam-se, as portas da ascensão [de maior destaque e perspectiva social]. A 

primeira destas portas era a que dava acesso ao jornalismo (...)” 135.  

Osvaldo Pinheiro Requião foi um mais assíduos colaboradores do Folha do 

Norte, tendo adotado o pseudônimo Alonso de Miraval136, escreveu a coluna “À vol 

d’oiseau”, que em francês significa, em sentido literal, “a vôo de pássaro” ou, em 

sentido figurado,  “de maneira geral, por alto”, que figurava na primeira página do 

jornal entre 03 de janeiro de 1953 e a última em 31 de dezembro de 1962.  

De acordo com Grazyelle Reis dos Santos, Requião, ou melhor, Alonso de 

Miraval137, escreveu sobre diversos temas, sendo que num primeiro momento abordou 

                                                           
134 Osvaldo Requião. Jornal Interação. Março/abril, 2000, p.3. 
135SILVA, Paulo Santos. Âncoras da tradição: luta política, intelectuais e construção do discurso 
histórico na Bahia (1930-1940).  Salvador: EDUFBA, 2000, p.81. 
136 Osvaldo Requião. Folha do Norte. 27 de setembro de 1969, p.1. 
137 Provavelmente, a escolha do pseudônimo seja uma alusão ao um trovador francês chamado Raimon de 
Miraval, que na Idade Média compôs canções consideradas profanas pela Igreja Católica, que tinham 
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temas diversos fossem eles relacionados à cidade de Feira de Santana, como “(...) o jogo 

do bicho, a política local, a escola regional de menores e a insuficiência dos serviços de 

energia elétrica na cidade” 138. Num segundo momento, a abordagem do conteúdo 

seguiu por um viés de caráter mais filosófico e, por fim, espírita. 

Uma característica marcante dos textos de Osvaldo Requião é a forma como ele 

os organizava: como capítulos de livro ou de uma lição sobre o Espiritismo.  Com um 

olhar voltado para a cultura escrita na imprensa, Grazyelle Reis dos Santos lista alguns 

artigos da coluna “À vol d’oiseau”, enfim, de acordo com esta autora Requião 

  

(...) Em 1954 publica uma série de 5 artigos intitulados “Retorno a 
Rui”, sobre Rui Barbosa. Em seguida, a série de ensaios sobre 
religiosidade, com o título “Sobrevoando o abismo”, divididos em 15 
capítulos. Pouco tempo depois vem a série “Alguns poemas de 
Aristides Araújo, o poeta do infinito”, em 7 capítulos; “O julgamento 
de Sócrates”, ensaios filosóficos em 10 capítulos; e uma quantidade 
expressiva de ensaios sobre religião, como “Qual a melhor religião ”, 
5 capítulos; “Os mistérios da vida, da morte e do renascimento”, 27 
capítulos; “ Livre arbítrio e determinismo”, 4 capítulos; “A 
restauração do batismo, dom ou inspiração do Espírito Santo”, 14 
capítulos; somente para ficar nos exemplos mais significativos 139.  

  

 Pode-se inferir que o intuito de Requião era esclarecer sobre o Espiritismo, 

diante do seu sentido polissêmico no período, bem como um proselitismo espírita. Além 

disso, a publicação de séries tem o objetivo de prender a atenção do leitor até o próximo 

número dos jornais, tal qual ocorria nos folhetins publicados por romancistas 

brasileiros, como José de Alencar, no século XIX.  

 Certamente para leitores iniciantes, as publicações de Osvaldo Requião 

passaram em branco; mas leitores perspicazes, todavia, devem ter se sentidos atraídos 

pela coluna em face da publicação de séries de modo ostensivo. Grande parte deste 

modo ostensivo deve-se a militância religiosa de Requião como espírita, voltada muito 

                                                                                                                                                                          
como tema o amor, sendo considerado um mestre neste assunto. Além disso, cabe dizer que Miraval trata-
se de uma aldeia no sul da França, na região de Languedoc-Roussilon. Enfim, Osvaldo Requião era um 
homem bastante erudito e escreveu não somente sobre o Espiritismo no Folha do Norte, mas também 
poemas e acrósticos para sua esposa, Ariene Lustosa, bem como teve a intenção de escrever também um 
hinário espírita.   
138 SANTOS, Grazyelle Reis dos. Op. Cit., p.54. 
139 SANTOS, Grazyelle Reis dos.Literatura e cultura em Feira de Santana: práticas, usos e tendências 
em impressos da Folha do Norte (1951-1969). Dissertação (Mestrado em Literatura e Diversidade 
Cultural). Feira de Santana, UEFS, 2008, p.54-55. 
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mais para o Espiritismo filosófico do que a questão da mediunidade, dos efeitos físicos, 

como no se pode observar no excerto abaixo:   

 

Os partidários da doutrina do destino, do fatalismo e da predestinação 
são em geral, pessoas que só admitem a unicidade da existência.  
Observando a aparentemente desigual e injusta distribuição dos dons e 
oportunidades da vida – uns pobres, outros ricos; uns estúpidos, outros 
gênios; uns selvagens, outros civilizados; uns pretos, outros brancos; 
uns morrendo na infância, outros em idade avançada [...] 
Reconhecemos, entretanto, haver uma espécie de lógica nesse 
primário raciocínio (perdoem-me a dureza e a impiedade da 
expressão) – uma lógica do absurdo, irmã gêmea de outro absurdo: o 
poder da criatura alcança a Perfeição Celestial ou ser condenado 
eternamente ao Inferno [...] Confessamos que até mesmo espíritas 
pouco avisados, ou não convencidos devidamente de sua doutrina (...) 
continuam fazendo mossa dessas ideias absurdas. 
[...] De “O Livro dos Espíritos”, de ALLAN KARDEC, obra angular 
do Espiritismo, colhe os seguintes passos que sintetizam o ponto de 
vista da doutrina, no particular do assunto em equação:  
861. Ao escolher a sua existência o Espírito daquele que comete um 
assassínio sabia que viria a ser assassino? 
“Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um 
de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime 
precederá quase sempre, da sua parte, a liberação de praticá-lo. Ora, 
aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não 
(...) 140 

 

 

 O trecho acima fez parte de uma sequência de textos denominada “Livre arbítrio 

e determinismo”, que se propõe a discutir tais ideias a partir da doutrina espírita. Para 

tanto, Requião não usou apenas das obras de Allan Kardec, mas também de Pietro 

Ubaldi, um filosofo italiano espírita.  

 No fragmento em destaque, dentre os pontos que chamam a atenção destaca-se a 

presença de um pensamento dualista etnocêntrico, em que se tem o superior e o inferior, 

na fala de Osvaldo Requião. Além disso, deve-se mencionar a questão da apreensão da 

doutrina de Kardec por partes dos adeptos do Espiritismo, o que demonstra que o seu 

texto não era dirigido apenas para leigos, mas para os próprios “espíritas pouco 

avisados, ou não convencidos devidamente de sua doutrina”. 

 

 

Goza o homem de absoluto livre arbítrio?  

                                                           
140 Livre arbítrio e determinismo II. Folha de Norte. 27 de agosto de 1960, p.1. 



57 
 

 

Ou há fatalidade nos acontecimentos da vida? 
Sócrates, Platão, Descartes, Calvino, Santo Agostinho, Bossuet 
tentaram resolver tão apaixonante quão sedutor problema, mas a 
controvérsia vai durar ainda muito tempo, e ninguém pode prever 
quando terminará... 
Situando teologicamente, o Espiritismo tenta reconciliar os 
adversários chamando-os a razão e procurando uma ponte que os 
aproxime, a propósito: 
PIETRO UBALDI, adverte a propósito: 
“Para compreendeste,este dois termos, é preciso que os não oponhais  
um ao outro, conforme constantemente haveis feitos; antes, necessário 
se tornou a coordená-los no relativo em que se movem” (A GRANDE 
SÍNTESE, p.212). 
Segundo a doutrina espírita não há livre arbítrio absoluto senão de 
referencias de almas que atingiram a Perfeição. Enquanto evolui o 
Espírito, seu livre arbítrio é sempre relativo; na descida para cada uma 
das experiências terrenas tem que sofrer as influências das próprias 
imperfeições – acervo que lhe acarreta uma espécie de determinismo 
ou fatalidade, ao passo que, à proporção que se aperfeiçoa, vai 
requisitando a capacidade de êxito no livre arbítrio. 
A doutrina espírita só aceita, pois a fatalidade, o destino ou o 
determinismo em sentido restrito, relativo (...) 141  

 

O fragmento acima é o que inaugura a série “Livre arbítrio e determinismo”, 

nele pode-se observar um tema recorrente na doutrina cristã, bem como a linha de 

interpretação do Espiritismo a que Requião teve grande simpatia: a de Pietro Ubaldi. 

Após ler as obras de Kardec, Ubaldi fez uma abordagem voltada para a existência no 

seu sentido amplo, compreendendo ao plano material e espiritual. Este viés filosófico 

foi muito presente nos textos de Requião de modo literal, quando se observa que na 

verdade excerto das obras de Ubaldi eram colocados em no espaço que possuía no Folha 

do Norte.     

A questão da prática receitista, bem como dos chamados efeitos físicos não 

foram abordadas na coluna de Osvaldo Requião, isto deve-se provavelmente pelo fato 

de que sendo um promotor de justiça, Requião conhecia os perigos que circunscreviam 

tais práticas, que poderiam ser enquadradas como crimes de charlatanismo e 

curandeirismo.  

Um dos pontos mais abordados na coluna de Osvaldo Requião foram os 

princípios religiosos da doutrina espírita, como pode ser percebido no fragmento abaixo: 

 

                                                           
141 Livre arbítrio e determinismo. Folha do Norte. 20 de agosto de 1960, p.1. 
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Por mais que sofismem os adversários da doutrina da reencarnação, 
jamais conseguirão elidir a verdade de que Cristo a formulou 
explicitamente no seu Evangelho [...] Mas o que nos propomos a 
provar de acordo com a epígrafe deste artiquete, é tão somente JOÃO 
BATISTA ERA ELIAS REENCARNADO. E eis a prova: 
1º A profecia de Malaquias (..) (Mal IV: 05); 
2º A profecia de Isaías (...) (Isaías XL:3) 
3º A mensagem do anjo Gabriel anunciando a Zacarias o futuro 
nascimento de João (...) (Lucas I:17); 
4º O discurso mediúnico de Zacarias em face do nascimento de João 
(...) (Lucas I:76); 
5º Certas CORRESPONDÊNCIAS entre João e Elias (...) 142 
 

 
 

No presente texto, pode-se perceber que ele foi dirigido aos críticos do 

Espiritismo ao debater o tema da reencarnação – um dos pontos polêmicos da doutrina 

espírita. No trecho acima há algumas características do Espiritismo como ciência, no 

sentido da comprovação de um pensamento. Com base na própria Bíblia Sagrada, 

Requião enumera os principais motivos que comprovam que a reencarnação é possível, 

e não somente isto, mas estava presente na Bíblia. Provavelmente, o recado era dirigido 

especialmente a católicos e protestantes que consideravam o Espiritismo como uma 

heresia. Por meio do fragmento acima se pode observar a luta de representações entre 

grupos religiosos a partir da mesma matriz sagrada: o texto bíblico.  

Todavia, Osvaldo Requião não se dirigiu aos seus leitores somente de modo 

indireto, exerceu a sua militância religiosa para a consolidação da doutrina espírita na 

cidade de Feira de Santana de forma clara e objetiva.  

 

VOCÊ, LEITOR AMIGO, É ESPIRITA? Então, queira estar a 1º de 
setembro vindouro, teremos o novo RECENSEAMENTO. Todos os 
habitantes do Brasil vão receber um impresso a ser preenchido. A 
pergunta n.º6 quer saber QUAL A SUA RELIGIÃO. Há retângulos, 
numerados de 0 a 3; as pessoas que forem ESPIRITAS deverão traçar 
um X NO RETANGULO n.º2 a tinta ou a lápis-tinta. Se mandar 
alguém preencher o seu Boletim, EXIJA que a sua qualidade de 
ESPIRITA seja declarada. Precisamos saber QUANTOS SOMOS, em 
1960, no Brasil 143.   

 

O trecho acima foi uma nota colocada abaixo do texto da série sobre o ”livre 

arbítrio e o determinismo”, um dos pontos que se destaca foi a tentativa de chamar a 

                                                           
142 Provas que João Batista era Elias. Folha do Norte. 2 de julho de 1960, p.1. 
143 Livre arbítrio e determinismo. Folha do Norte. 20 de agosto de 1960, p.1. 
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atenção do leitor, objetivamente, os espíritas, quando se nota o uso em letras 

maiúsculas, de modo a evidenciar a quem se dirigia o texto.  Tal fragmento demonstra a 

presença da opção dos adeptos da doutrina de Kardec se identificar como tal no Censo 

demográfico, fato este que pode ser compreendido na medida em que neste período o 

Espiritismo já havia se estabelecido no Brasil, bem como pela pressão dos espíritas para 

identificar e se auto-afirmar como espíritas e não mais como cristãos ou, até mesmo, 

como católicos, além da busca por uma identidade própria no campo religioso.  

No tocante a esta questão Sinuê Neckel Miguel ressalta que  

 

 

(...) houve uma mobilização encabeçada pela Federação Espírita e pela 
Liga Espírita do Brasil (LEB) – que já havia feito campanha 
semelhante por ocasião do censo de 1940 – para que os espíritas 
respondessem corretamente (segundo seus critérios) ao questionário 
do censo que estava para ser feito em 1º de julho de 1950. Assim, 
desde 1949 a Federação Espírita Brasileira publicava n’OReformador 
a orientação para que os espíritas se dissessem praticantes do 
Espiritismo quando lhes fossem perguntados sobre a crença religiosa 
(...) 144 

 

 

Tal afirmação demonstra a sintonia entre Osvaldo Requião e a Federação 

Espírita Brasileira, bem como evidencia uma tentativa de se construir identidades 

sociais no campo religioso feirense e brasileiro. Além da questão de auto-afirmação, 

pode-se depreender a questão política e o capital simbólico que significou para os 

espíritas brasileiros se declararem como tal, podendo assim se estabelecer como status 

de religião.  

                                    Tabela 1Adeptos do Espiritismo na Bahia 

1958 22.038 

1959 23.618 

1960 23.566 

1965 24.676 

1966 25.819 

1967 30.607 

Fonte: Cultos espíritas. Dados do IBGE 1958-1967 
 

                                                           
144 MIGUEL, Sinuê Neckel. O Espiritismo frente à Igreja Católica em disputa por espaço na Era Vargas. 
Revista Esboços, Florianópolis, v.17, n.24, dez. 2010, p.212-213. 
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O quadro acima diz respeito à quantidade de adeptos do Espiritismo no Estado 

da Bahia de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 145. 

Conforme os dados apresentados, pode-se observar o crescimento de adeptos da 

doutrina de Kardec no território baiano, fato este que demonstra a expansão deste ramo 

religioso. Ainda que não se tenha os números referentes ao quantitativo de espíritas 

feirenses, provavelmente, os adeptos do referido grupo religioso tenha aumentado em 

Feira de Santana. 

Com base nas fontes analisadas, pode-se afirmar que o Espiritismo galgou na 

cidade de Feira de Santana a cada década espaço, cada vez maior, no campo religioso 

feirense. Se em meados da década de 1930 até o final da década de 1940, o Espiritismo 

passou por um momento de inserção e acomodação na sociedade; na década de 1950, 

ele já estava estabelecido, ainda que conflitos religiosos continuassem a ocorrer. Por 

fim, durante a década de 1960, ele alcançou sua consolidação no campo religioso local. 

A atuação de militantes espíritas como Osvaldo Requião pode ser interpretada 

como um dos fatores que possibilitaram este crescimento, bem como ação desenvolvida 

pelo médium espírita Divaldo Franco – que ainda não foi substancialmente estudado. 

No período que este trabalho se debruça, Divaldo Franco já atuava dando conferências e 

palestras acerca do Espiritismo, sendo que sua figura alcançou uma projeção 

internacional e não somente circunscrito ao campo religioso feirense, baiano e 

brasileiro. 

Conforme Bernardo Lewgoy,  

 

Enquanto Chico Xavier realiza um abrasileiramento do Espiritismo 
francês, ficando raízes numa proposta verde-amarela típica dos anos 
1930, Divaldo Franco expressa uma vontade de expansão 
internacional da proposta espírita (...) Nesta proposta, a recepção ao 
espiritismo articula-se à organização de grupos que fora do Brasil 
reproduzem o modelo brasileiro de funcionamento, vivencia 
doutrinária e práticas rituais das casa espíritas 146 

 

 

 

A prática espírita forjada por Divaldo Franco possibilitou não somente um 

proselitismo dentro da região de Feira de Santana, mas também para fora do Brasil. 

                                                           
145 Dados gentilmente cedidos por Willes Michel Pereira Soares.  
146 LEWGOY, Bernardo. A transnacionalização do Espiritismo kardecista brasileiro: uma discussão 
inicial. Religião e Sociedade. Rio de Janeiro. 28 (1): p.90, 2008.  
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Com efeito, se na cidade a década de 1950 foi marcada pela a atuação de Osvaldo 

Requião, no período subsequente a figura de Divaldo Franco ganhou notoriedade em 

âmbito local e nacional – ainda hoje, uma vez que continua atuante, sendo conclamado 

o sucessor/continuador de Chico Xavier.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

No período estudado no campo religioso feirense, dois grupos religiosos se 

destacaram por se servirem da imprensa leiga, isto é, não religiosa, para divulgação dos 

seus princípios: católicos e espíritas. Em face da presença desses grupos na imprensa, 

no caso especifico no jornal Folha do Norte o presente trabalho procurou discutir as 

representações do Espiritismo no citado periódico, atentando para os agentes que 

construíram tais representações.  

Conforme Roger Chartier, as representações pressupõem apropriações da 

realidade social. No caso do Espiritismo, com base numa prática, no presente estudo, a 

prática espírita e a prática jornalística, as representações foram da doutrina de Kardec 

foram construídas como: filosófica; herética; e caritativa – as quais foram vinculadas 

pelo jornal Folha do Norte.  

A representação do Espiritismo como filosofia foi matizada por um viés cristão, 

por meio da abordagem pedagógica do espírita e promotor de justiça Osvaldo Pinheiro 

Requião (Alonso de Miraval) através da coluna “À vol d’oiseau”, presente na primeira 

página do Jornal Folha do Norte. Além disso, cabe ressaltar que Requião foi bastante 

influenciado pelas ideias de Pietro Ubaldi, intérprete italiano do Espiritismo, que 

privilegia a dimensão da existência em detrimento dos fenômenos físicos. Deve-se 

destacar o papel que Osvaldo Requião desempenhou como militante espírita em Feira 

de Santana ao utilizar o espaço da imprensa para a propagação desta doutrina.   

A questão do Espiritismo como uma heresia diz respeito à leitura que o 

Catolicismo faz da doutrina de Kardec, com a finalidade de manter a sua hegemonia no 

campo religioso feirense, bem como o monopólio dos bens de salvação no mercado 

religioso. Utilizando para tanto do espaço no jornal Folha do Norte, os católicos 

afirmaram que o Espiritismo trata-se de uma heresia e como tal devia ser condenada, 

inclusive ameaçando com penalidades os fiéis que freqüentavam o Espiritismo na 

cidade. 

A caritativa foi um campo que outros ramos religiosos atuavam, provavelmente, 

como um meio de atrair fiéis e, principalmente, se estabelecer. No que tange ao 

Espiritismo em Feira de Santana, o grande destaque no que diz respeito às obras 
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filantrópicas espíritas foi o Lar do Irmão Velho, construído inclusive com o auxilio do 

Poder Municipal feirense e de alguns católicos. 

Deve-se destacar a luta de representações, sobretudo, no que diz respeito às 

representações do Espiritismo como heresia e caridade, visto que os agentes sociais que 

as forjaram, respectivamente, católicos e espíritas, possuíam interesses que entravam em 

conflito em Feira de Santana.   

Outro ponto abordado neste trabalho foi a atividade jornalística, em que ao 

mesmo tempo em que o Folha do Norte estampa em suas páginas editoriais e artigos 

sobre a modernização da imprensa, como a questão da formação do profissional de 

imprensa escrita, o próprio periódico possuía no seu quadro de colaboradores, 

jornalistas que não tinham formação na área, como o bacharel Osvaldo Requião. 

Promotor de justiça e professor secundário na cidade de Feira de Santana, e militante 

espírita em muitas cidades do interior baiano, Requião foi um dos mais assíduos 

colaboradores do semanário Folha do Norte no período estudado. Requião escreveu, 

com o pseudônimo de Alonso de Miraval, sobre diversos assuntos na coluna “Á vol 

d’oiseau”, mas foram seus artigos em série sobre o Espiritismo que contribuíram a partir 

da década de 1950 para que o esta religião se estabelecesse definitivamente na cidade. 

A abordagem sobre o Espiritismo na cidade de Feira de Santana, por meio do 

jornal Folha do Norte, apresentou um ponto de vista diferente dos trabalhos realizados 

sobre esta religião na cidade, quando chama a atenção para as questões ligadas a 

imprensa da cidade. Ao demonstrar como os espaços para publicações no Jornal Folha 

Norte foram utilizadas para disseminar representações sobre a doutrina espírita, seja 

pelos próprios adeptos desta religião, bem como por outros grupos religiosos, como os 

católicos. O uso da imprensa pelos espíritas feirenses remonta a uma prática peculiar ao 

Espiritismo desde a sua sistematização por Allan Kardec.     
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