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INTRODUÇÃO 

 

 

“Por que não 20 de novembro em complemento ao 13 de maio?
1
 Essa indagação que 

finaliza o artigo do professor Petrônio Domingues, traz uma reflexão necessária. Afinal, 

diante as disputas simbólicas entre qual data representa de forma mais coerente a luta da 

população de cor no Brasil, ela sugere o rompimento da dualidade e permite uma nova 

possibilidade.  

A partir da década de 70 do século XX, o Movimento Negro propôs o 20 de novembro 

como dia da consciência negra, “atribuindo uma força capaz de representar um desejo de luta 

e resistência à escravidão do passado e também aos problemas contemporâneos de quem os 

celebra”
2
. Em oposição ao 13 de maio, que foi caracterizada como uma data oca de sentidos, 

já que não agregou um projeto social que garantisse a inserção da população de cor na 

sociedade, ou seja, não possibilitou uma equiparação social. O 13 de maio também é 

questionado por construir a imagem da princesa Isabel como redentora dos negros, 

negligenciando a importância da resistência negra no processo abolicionista.   

Porém, a importância da abolição da escravidão é evidente, mesmo já em crise e a 

quantidade de escravizados diminuta, ela trouxe a liberdade jurídica, pela primeira vez todos 

os brasileiros eram considerados iguais perante a lei. É o início de um novo período da 

história brasileira, fator importante na concepção e certificação da liberdade dos negros. O 

significado da liberdade conquistada para a população que ainda estava imersa nesse sistema 

de exploração pode ser aproximado pelo depoimento do liberto Mariano dos Santos: 

 

Pois é, como eu expliquei: quer ir numa festa, vai; quer ir num passeio, vai; 

quer ir num lugar, vai; se vier no dia, tá bom; quer dormir a hora que quer, 

dorme; quer levantar cedo, levanta; se quer levantar mais tarde, levanta; e se 

vai, se quer dar um passeio, faz o que quer. Se vier no dia, tá bão; a hora que 

se alimenta; se quer vará o dia todo se alimentando, cabando, não tem quem 

diga você não coma ou você não divirta, ou não vai em tal lugar. Então é 

como eu digo, como eu falo: que tanto eu como este povo novo, de agora, 

depois da Libertação, tâmo na glória
3. 

 

Daí a proposta de uma complementação entre as datas, 13 de maio e 20 de novembro, 

no lugar de uma exclusão da primeira. Afinal, sugere um caminho de complementação, um 

processo, que vai da liberdade jurídica conquistada com a lei Áurea e o caminho que foi, ao 

                                                           
1
 DOMINGUES, Petrônio José. “A redempção de nossa raça”: as comemorações da abolição da escravatura no 

Brasil. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 31, n. 62, 2011, p. 42. 
2
 MORAES, Renata Figueiredo. As festas da abolição: o 13 de maio e seus significados no Rio de Janeiro (1888-

1908). Tese (Doutorado em História): PUC-RJ, 2012, p. 15.  
3
 MAESTRI FILHO, Mário José. Depoimentos de escravos brasileiros. São Paulo: Ícone, 1988, p 31. 
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longo do século XX e é percorrido ainda hoje na busca pela efetivação da liberdade e na luta 

pela igualdade. Então, no lugar de uma disputa entre um e outro, que os significados variados 

de ambas as datas possam estar a favor da luta pelo respeito e justiça social, para que assim a 

equiparação racial seja uma realidade concreta no Brasil.  

Considerando-se que em uma pesquisa, na maioria das vezes nos preocupamos com o 

tema, para depois nos questionarmos sobre a sua viabilidade, podemos dizer que não foi o 

caso desse trabalho. O encontro com a fonte aconteceu de forma casual. Observar na leitura, 

que ainda em 1929 o jornal Folha do Norte representava os negros que outrora foram 

escravizados como “elemento servil”
4
, gerou curiosidade e incomodo. O que diziam sobre a 

abolição em meados do século XX em Feira de Santana? Esse problema norteou o 

desenvolvimento desse trabalho, possibilitando inúmeras idas e vindas diante o processo de 

leituras e análises da fonte, que geraram certas hipóteses, mas, principalmente, novos 

questionamentos.  

O periódico feirense citado, Folha do Norte, é a fonte histórica utilizada, bem como o 

objeto de estudo do trabalho, carregamos o objetivo de analisar os significados atribuídos ao 

13 de maio pelo periódico durante os anos de 1910 a 1933. Através das notas comemorativas 

presente nas edições de maio, buscamos compreender os motivos pelo qual a passagem do 

aniversário da lei Áurea recebia destaque na primeira página do jornal. Contudo, também nos 

debruçamos sobre uma breve história do Folha do Norte, para entender as relações políticas e 

sociais que o jornal tinha em Feira de Santana, bem como as ideologias e bandeiras que 

costumavam levantar.  

 O recorte temporal foi escolhido no intuito de compreender os discursos construídos 

sobre a abolição da escravidão desde criação do periódico. Porém, o jornal foi criado em 17 

de setembro de 1909, posterior ao mês de maio, então foi necessário iniciar os estudos com as 

edições de 1910. No início das pesquisas, propomos delimitar o trabalho ao ano de 1937, 

porém as reportagens sobre a passagem do aniversário da lei Áurea foram encontradas apenas 

até 1933, o que explica a antecipação do recorte. Faz-se necessário relatar que algumas 

edições do periódico, faltantes no acervo do Museu Casa do Sertão, não foram analisadas. O 

incêndio ocorrido em 1911 na sede da tipografia e a falta de conservação dos jornais antes de 

chegar ao museu são hipóteses apresentadas pela equipe responsável pelo acervo para 

justificar a ausência de algumas edições.  

O trabalho contém dois capítulos, e cada capítulo está dividido em dois tópicos. Com o 

primeiro capítulo procuramos construir através das produções já existentes e de dados 

                                                           
4
 O dia da redempção dos captivos. Folha do Norte, 25 mar. 1929, p. 1.  
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disponibilizados nas páginas do jornal, uma breve história do Folha do Norte, percebendo a 

relação entre as letras, o que era escrito no jornal, e o poder, as ideologias e projetos políticos 

dos grupos sociais que compunham a esfera política feirense. Buscar entender os sujeitos que 

compuseram o corpo editorial do jornal, bem como suas funções públicas, foram necessárias 

para então conseguir compreender as reportagens estampadas nas folhas do jornal. Além 

disso, analisamos elementos fundamentais na construção do discurso jornalístico, que 

auxiliam na apreensão das articulações feitas no jornal na busca pela efetivação de seus ideais. 

No tópico dois, caracterizamos o periódico como um semanário de combate, cujo 

apresentamos algumas das disputas que o jornal toma para si, tanto no âmbito político, como 

nas questões sociais.  

No capítulo 2 propomos entender qual a visão do jornal sobre a abolição da 

escravidão, analisamos as reportagens comemorativas quanto a passagem do aniversário da lei 

Áurea. Partimos do entusiasmo cívico das notas até o seu esvaziamento, demonstrando como 

as reportagens se tornaram esporádicas no semanário. No primeiro tópico, procuramos 

identificar quais significados foram atribuídos pelo Folha do Norte ao 13 de maio, sentidos 

polissêmicos foram encontrados, o que trouxe uma visão sobre como uma parcela da 

população feirense se relacionava com a abolição da escravidão e os novos tempos de 

liberdade. Já no segundo tópico, com o esvaziamento das reportagens a partir de 1925, 

procuramos identificar festejos ocorridos em Feira de Santana em comemoração à passagem 

do 13 de maio, e os motivos que levaram as notas comemorativas aparecerem sem a 

regularidade dos anos anteriores.   

Propor uma análise da visão do jornal Folha do Norte sobre a passagem do 13 de maio 

após vinte e dois anos da assinatura da lei Áurea é a forma que buscamos para contribuir com 

os estudos sobre a abolição. A escrita sobre o 13 de maio nos anos seguintes à abolição não é 

uma novidade, vários historiadores já se debruçaram sobre as suas efemérides e diversos 

objetivos chegaram a conclusões que contribuíram para a construção desse trabalho. Wlamyra 

Albuquerque e Walter Fraga, por exemplo, nos apresenta o cotidiano no cerne do 13 de maio 

de 1888 e os dias seguintes, os ânimos e projetos de liberdade que foram formulados pela 

população de cor na Bahia. O trabalho de Petrônio José Domingues se aproxima ainda mais 

de nosso propósito, pois destaca as festividades em torno do 13 de maio, revelando os 

significados atribuídos e a visão de mundo no pós-abolição em São Paulo. Renata Figueiredo 

Moraes que também leva em consideração as comemorações com a passagem do 13 de maio 

no Rio de Janeiro e as memórias em torno do fim da escravidão.  
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Tema um tanto polêmico, pois está no cerne de um jogo político de representações. 

Procuramos expor as conclusões observadas através da leitura das notas do semanário, 

contribuindo para os estudos já existentes sobre o tema. Entretanto, ao propomos o estudo da 

experiência feirense com o 13 de maio, acreditamos poder colaborar para a ampliação das 

visões sobre essa questão, ainda tão presente na experiência social brasileira.  
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1. ENTRE LETRAS E CORONÉIS: A RELAÇÃO ENTRE IMPRENSA E PODER EM 

FEIRA DE SANTANA 

 

Neste primeiro capítulo refletiremos o uso dos jornais como fontes para o estudo da 

História, através das ideias que envolvem a história da imprensa em Feira de Santana e a 

produção do discurso jornalístico com base na experiência do jornal Folha do Norte. Acerca 

da experiência feirense com a imprensa no início do século XX notamos a íntima relação 

entre o poder e a imprensa, desde os responsáveis pela edição dos jornais até as tentativas de 

caracterizar os padrões sociais e ideológicos da cidade a partir de seus próprios interesses. As 

fundações dos jornais tinham em sua essência a necessidade dos grupos que dominavam o 

cenário político da cidade, assim serviam para a divulgação de seus feitos e desejos ou para o 

combate e descaracterização de seus opositores.    

O jornal Folha do Norte se enquadra perfeitamente nessa descrição, pois Tito Ruy 

Bacelar, em 1909, fundou o periódico no intuito de fazer oposição ao seu rival político e 

assegurar a manutenção do seu poder e de seu grupo na cidade. Como o jornal é nossa fonte e 

objeto de estudo, identificamos características de sua composição e produção e buscamos 

compreender sua importância e influência social e política na sociedade feirense durante a 

Primeira República.  

 

 

1.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA IMPRENSA E DO DISCURSO JORNALÍSTICO EM 

FEIRA DE SANTANA 
 

Vivemos em uma sociedade que em grande parte marcha "ao 

compasso da verdade" − ou seja, que produz e faz circular discursos que 

funcionam como verdade, que passam por tal e que detêm por este motivo 

poderes específicos
1
.  

 

A apropriação de verdades pensada por Michel Foucault, pode ser exemplificada pela 

imprensa, que detém o papel de informar os indivíduos dos acontecimentos. Porém verifica-se 

com facilidade os diversos formatos dos meios de comunicação produzindo suas reportagens 

a partir do seu próprio crivo de verdade sobre os acontecimentos.  

O jornal tem cor, gênero, religião, idade e classe, consolida como verdade os 

pensamentos ideológicos de seu próprio grupo, tornando suas páginas espelhos de sua própria 

crença. Sendo assim, a fundação de jornais tem em sua essência a carência dos partidos 

políticos, grupos sociais ou religiosos, que em sua busca por espaço público fazem uso de um 

                                                           
1
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11 ed., Rio de Janeiro: Graal, 1997, p. 128.  
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discurso que os apoie, que os defenda, que os aproxime da população ou melhor dizendo, que 

venda as suas convicções e as promova como verdade.  

A imprensa detém poder, tem como função a divulgação do que permeia a sociedade, 

apresentando a ela os principais acontecimentos selecionados a partir dos interesses do 

público alvo a quem o periódico se destina, formatado pela perspectiva de quem os escreve. 

Sendo assim os noticiários reproduzem ambições particulares. Utilizando-se do poder de 

informar a população, o jornal se tornou ao longo dos anos um elemento essencial na 

construção e desconstrução do imaginário social e da realidade, aparentemente mobilizando 

interesses comuns a toda a população. Não por acaso esta mesma imprensa se apresentava (e 

frequentemente ainda o faz), ao menos em teoria, como a “guardiã da verdade”, alegando 

preocupar-se com a isenção no tratamento dos fatos a serem noticiados, buscando a 

objetividade e a imparcialidade para ofertar aos seus leitores.  

No entanto desde o seu surgimento a imprensa teve uma relação direta com as relações 

de poder. Através da persuasão, veicula notícias, como discute Motta, carregadas de 

mensagens intencionais do grupo que a produz e/ou apoia. A representação social é dada a 

partir dos interesses de uma classe, alinhando a “verdade” aos posicionamentos e desejos que 

o grupo editorial serve. Portanto, os interesses particulares serão apresentados em meio às 

páginas do jornal, por exemplo, como interesses universais
2
, legitimando a visão de mundo 

através da análise dos acontecimentos por parte de um determinado grupo social.  

A imprensa, com base em seus sistemas de ideias, seleciona e exclui diante de uma 

gama de possibilidades os eventos que merecem, ou não, serem discutidos, esclarecendo então 

partes dessa verdade, já que vai dar voz apenas a alguns fatos que passaram pela seleção. As 

relações de poder já estão contidas desde o processo de seleção, da qual se escolhe, e 

consequentemente se elimina acontecimentos, tendo como critério de seleção os princípios 

defendidos pelo corpo editorial. Nesse ponto transparece a disputa simbólica das classes, que 

conforme seus interesses buscam impor a sua definição de mundo social
3
. A legitimação da 

imparcialidade da mídia se dá desde o processo de seleção, e fica ainda mais evidente no 

tratamento dado às notícias.  

A grande imprensa é dominada pelas elites que hegemonizam culturalmente uma 

cidade, ou até a nação inteira, com seu saber e influência. Agente ativo na transmissão do 

pensamento da elite, a imprensa desenvolvida por esse grupo passa por uma análise particular, 

baseada em uma perspectiva dos sujeitos que as produzem, a partir de técnicas jornalísticas 

                                                           
2
 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 11 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 10.  

3
 Ibidem, p. 11. 
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para ocultar, fragmentar, inverter e induzir
4
 os fatos, reproduzindo as opiniões e vontades dos 

grupos dominantes para a sociedade em geral, que sem a análise do discurso acatará os 

pronunciamentos dados. Essas características não são específicas da imprensa desenvolvida 

pelos grupos hegemônicos, pois a imprensa possui diversos formatos e direcionamentos, 

sempre voltados à defesa da ideologia de alguém ou de algum grupo. Assim, por exemplo, os 

jornais de sindicatos, que não são hegemônicos, relatam a notícia a partir da visão do grupo de 

trabalhadores que o representa. Portanto a mídia é reflexo das disputas de poder na sociedade, 

seja para fazer a manutenção ou para a conquista de espaço e representação.  

Exemplificando esse posicionamento ideológico e subjetivo dos jornais, Carvalho 

Filho, em trabalho intitulado Jornalismo na Bahia afirma que o “jornal era instrumento de 

política partidária, estando ao dispor das classes dominantes”
5
. As questões políticas inflavam 

a criação de jornais na Bahia entre os anos de 1875 a 1960, segundo o autor, sendo as 

campanhas políticas o principal ensejo para o aparecimento e desaparecimento de jornais, pois 

cada partido político queria disseminar seus ideais e viam nos periódicos uma possibilidade 

de se aproximar do cotidiano e das ideias políticas que circulavam no estado. Sendo assim, os 

integrantes dos grupos editoriais na Bahia eram de partidos políticos, da qual noticiavam nos 

jornais os discursos em favor de seus candidatos na pretensão de conquistar votos e caluniar 

os seus opositores. A imprensa em Feira de Santana durante a Primeira República adequa-se 

perfeitamente a essa característica. 

Os surgimentos de periódicos estavam intimamente ligadas às campanhas e grupos 

políticos do município. Política e imprensa eram apenas um, os líderes dos partidos políticos 

eram muitas vezes os próprios proprietários e redatores dos jornais que buscavam consolidar 

suas ideologias por meio dos discursos divulgados na mídia. Sobre o primeiro jornal que 

circulou em Feira de Santana, Oliveira destaca em sua dissertação O Porvir
6
, porém não 

apresenta descrições sobre o periódico, pois não encontrou exemplares para análises. 

Entretanto em Cunha há um destaque para O Feirense de 1866
7
 como o primeiro jornal 

produzido em Feira de Santana.  

                                                           
4
 SILVA, Carla Luciana. Estudando a imprensa para produzir história. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
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5
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6
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7
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Símbolo da efervescência do ideal de modernidade tomado pela República
8
, a 

imprensa tomou impulso, em comunhão com os ideais políticos que movimentavam a cidade. 

Assim, diversos outros títulos foram fundados entre o fim do século XIX e os primeiros anos 

do século XX, são alguns: O Município (1892 – 1895), O Propulsor (1895 – 1909), O 

Progresso (1900-1909), A República (1905 – 1906), um segundo periódico com o título O 

Município (1908 – 1911), mas que não possuía relações com o anterior, O Republicano 

(1912), e o Folha do Norte que foi fundado em 1909 e atua até os dias de hoje, pertencendo, 

na atualidade, à família Navarro.   

Objeto de estudo deste trabalho, o jornal Folha do Norte, é o periódico mais antigo do 

interior da Bahia ainda ativo. Fundado por Tito Ruy Bacelar, surge para fazer oposição ao 

governo do coronel Abdon Alves de Abreu, que tinha o apoio do jornal O Município, após o 

fechamento do O Propulsor e O Progresso.  O coronel Tito Ruy Bacelar, era pecuarista, ex-

intendente municipal e membro do Partido Republicano Brasileiro (PRB). Foi redator do 

jornal O Progresso, com o encerramento das atividades desse jornal fundou o Folha do Norte.  

Durante sua gestão como Intendente Municipal, entre os anos de 1904 a 1906, o 

coronel Tito Ruy Bacelar utilizou os meios de comunicação com o intuito de promover as 

ações de seu governo, defendendo as alianças do PRB (Partido Republicano Brasileiro) e 

respondendo os noticiários dos jornais que se opunham à sua gestão. Nesse sentido, o próprio 

Coronel anunciou, em 1905: 

 

 Assumindo a chefia redactorial do O’Progresso não tive outro escopo 

se não continuar na defesa do Partido Republicano a que desde muito nos 

todos pertencemos com o maior devotamento e lealdade, pugnando pelos 

interesses deste florescente município, e prestando o nosso franco apoio ao 

benemérito Governo do Estado. No campo trevoso da calunia e da ambição 

sempre insaciável, surgiu a barraca dos operários do mal, estes, infelizmente 

em numero limitado, arvorando um falso pavilhão de combate, com a 

pretensão de chegar á culminância do poder local, como se pela escada 

apodrecida da exploração torpe do Governador do Estado. Para a defesa 

desses assaltos ao nosso pujante partido é que tomei nos meus ombros essa 

tarefa superior
9
. 

 

A nota escrita faz menção a “barraca dos operários do mal” em resposta as ofensas 

feitas pelo jornal A República a sua pessoa e gestão. Em apoio a Abdon Alves de Abreu então 

Conselheiro Municipal, mas com pretensões ao cargo executivo, Requião (genro de Abdon) 

era proprietário do jornal A República que fazia claramente oposição ao governo municipal. 

As matérias compunham sentidos e silenciamentos intencionais de parte de quem as escrevia, 

                                                           
8
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9
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reforçando concepções políticas. O corpo editorial que formava essa dualidade política entre 

Tito Ruy Bacelar e Abdon Alves de Abreu era preenchido por membros familiares e 

companheiros partidários, que promoviam nos noticiários um verdadeiro campo de batalha no 

intuito de ganhar notoriedade na cidade. Os espaços dos noticiários foram preenchidos por 

esse tipo de competição política. Espaços de críticas fervorosas e de respostas a essas críticas, 

engendradas pelas práticas de poder local.  

Caminhando para a construção de uma identidade feirense civilizada, a imprensa 

busca consolidar os projetos modernizadores que ganham notoriedade com o advento do novo 

século. Faz-se necessário pontuar que a sociedade feirense tinha alto índice de analfabetismo, 

a precariedade da educação escolar era uma realidade problemática, já que se tinha “a cultura 

escrita como forma exclusiva de saber”
10

. Na luta contra a ignorância diante o exercício 

público as leituras dos jornais eram feitas de maneira socializada
11

. A questão do 

analfabetismo se fazia um problema durante a Primeira República, pois a conquista do direito 

de votar estava intimamente ligada ao conhecimento das letras e dos números. Portando se 

trata de uma dupla questão: a conquista do eleitorado e de leitores, possíveis assinantes do 

jornal, questões estas que demarcam a busca por uma sociedade letrada.  

Para Foucault não existe poder, mas relações e práticas de poder, portanto a 

manutenção e reprodução do poder se dá através da relação de força, coagindo, disciplinando 

e controlando os indivíduos
12

. A imprensa exercita essas relações de força quando “instrui, 

fiscaliza, critica, orienta e doutrina como uma bússola segura e firme”
13

. Essa firmeza é dada 

com bases nos desejos e ideais propagados pelo alinhamento com as classes privilegiadas. 

Como possível fonte para a compreensão da história, o jornal necessita de um tratamento 

específico. O jornal não é um campo isolado, mais do que notícias de um determinado 

período, é possível inúmeras outras descobertas, no estudo dos periódicos. Identificar o 

discurso de quem produz o jornal quanto às questões sociais, a defesa ou oposição a algum 

projeto lançado são algumas possibilidades. Portanto, como observa Cruz: 

 

[...] a imprensa como linguagem constitutiva do social, que detém 

uma historicidade e peculiaridades próprias, e requer ser trabalhada e 

compreendida como tal, desvendando, a cada momento, as relações 
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imprensa/sociedade, e os movimentos de constituição e instituição do social 

que esta relação propõe
14

. 
 

Os jornais ainda hoje têm como mercadoria principal a informação, e ainda veiculam a 

ideologia da classe à qual seu grupo editorial pertence. Sendo os jornais espaços de disputa de 

poder, faz-se necessário efetuar um estudo acerca dos discursos da mídia e refletir sobre sua 

legitimidade, tendo em vista os interesses de grupos que condicionam esse tipo de fonte.  

 

1.2 UM SEMANÁRIO DE COMBATE
15

 

 

Fonte requisitada quando o assunto é Feira de Santana, o semanário Folha do Norte 

atravessa grande parte do século XX, possibilitando o estudo de inúmeros assuntos sobre a 

cidade e a região. Não restam dúvidas de que o jornal é de extrema importância, pois 

apresenta na perspectiva de uma parte da elite feirense as questões mais relevantes para a 

cidade. Nesse tópico, o propósito é analisar a fundação do jornal em 1909, apresentando o 

periódico através de alguns combates encontrados em suas páginas, da qual é possível 

compreender alguns dos princípios que norteavam a criação e os discursos defendidos no 

jornal.  

A instalação da República, iniciada em 1889, carregava o ideal de progresso não só 

estampado em sua bandeira, mas também nos projetos políticos que buscavam a inserção do 

Brasil no capitalismo internacional por meio de um processo de industrialização que 

começava a ascender. Tal projeto era visto com bons olhos pelos fazendeiros e comerciantes 

de Feira de Santana, pois com a proposta do federalismo de autonomia dos estados, 

expandiriam seus negócios e inseriam seus nomes na política
16

. Durante a Primeira República, 

o coronelismo dominava os municípios em todo o país, e dali comandavam os “líderes que ao 

longo de sua vida política conquistaram força firmando redutos eleitorais e interferindo nas 

decisões políticas de sua área. Dentro do seu campo de controle, o coronel exercia também 

uma larga influência sobre seus dependentes”
17

. Em Feira de Santana não foi diferente, o 

comando da política municipal estava nas mãos e sob responsabilidade das elites agrária e 

comercial, que utilizavam de seu prestígio e influência para difundir seus projetos e 

perspectivas pessoais, tornando-os públicas através das páginas dos jornais. Um caso 

                                                           
14

 CRUZ, Heloisa de Faria e PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre 
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apropriado para exemplificar essa proposição nos é apresentado por Boaventura, ao 

rememorar o trajeto do Coronel Tito Rui Bacelar, pois que,  

 

[...] inicia a República na dianteira das forças políticas das fazendas 

feirenses. É político fidalgo, ainda nos últimos tempos, nos derradeiros 

instantes da época robusta do pastoreio, antes do descalabro moral que a 

revolução de trinta implantou
18

. 

 

O poeta Eurico Alves, membro de uma das famílias abastardas da cidade
19

, que 

compunham o cenário de fazendeiros e comerciantes feirenses, por isso critica as mudanças 

advindas com a tomada de poder por Getúlio Vargas em 1930. Em Fidalgos e Vaqueiros, de 

1989, este apresenta Tito Ruy Bacelar, descrevendo sua força política nos primeiros anos do 

século XX. Ruy Bacelar é personagem importante para a compreensão da história de Feira de 

Santana., como já apresentado anteriormente, ocupou cadeiras políticas importantes no 

município, como Conselheiro Municipal e Intendente Municipal em (1904 – 1907) e no 

estado como Deputado Estadual, foi jornalista no periódico O Progresso entre 1900 a 1909, 

com o fechamento desse jornal funda sua própria tipografia, agora proprietário e redator-chefe 

do jornal Folha do Norte, de sua fundação em 1909 até 1922 ano de seu falecimento. Sem 

filhos, sua esposa Regina Adelina Passos Bacelar é a única herdeira, e vende a tipografia para 

os irmãos Silva (Arnold e Dálvaro)
20

, que continuam com o propósito do jornal. 

A primeira edição do Folha do Norte foi publicada em 17 de setembro de 1909. O 

semanário era composto por quatro folhas, cuja organização e esquematização seguiam o 

padrão tradicional dos periódicos da época, com uma forma de 55 cm por 36 cm. Nas três 

primeiras folhas estavam os noticiários, nos quais eram apresentadas as questões sociais, 

econômicas, políticas e culturais ocorridas em Feira de Santana e região. A última folha era 

destinada às propagandas
21

. Como já sinalizamos, os jornais que circulavam no início do 

século XX eram instrumentos de veiculação para os grupos políticos, sendo muitas vezes seus 

proprietários e redatores os próprios intendentes, conselheiros municipais ou pessoas ligadas 

aos partidos políticos e até mesmo familiares, que lançavam nas folhas dos periódicos a 

exaltação de gestões e governos estaduais e federais que apoiavam ou faziam oposição aos 

seus adversários.   

Em sua primeira edição o Folha do Norte identificava Ruy Bacelar como redator-

chefe, João Vital como redator e Arnold Silva como secretário. Trazia na primeira página uma 
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coluna de apresentação do jornal, em que este é identificado como: “[...] um órgão da 

Imprensa Baiana, com ideias declaradas, comprometendo-se a defendê-las e a combater por 

elas, aspirando viver do apoio e auxílio das classes que se empenham pelo progresso do 

País”
22

. O intuito declarado do jornal é salvaguardar e proteger os ideais apoiados pelos 

sujeitos que erguiam a bandeira do progresso, ou seja, da República, sendo Feira de Santana 

uma cidade agrária e comercial, sua elite é composta por sujeitos fazendeiros e comerciantes, 

pelos quais o Folha do Norte faria defesa dos seus planos na cidade. Na terceira página da 

edição inaugural são ainda descritos os objetivos de sua fundação, sob o título de “Boletim 

Programa”. Constam ali, os aspectos políticos, econômicos e de defesa dos direitos tomados 

pelo corpo editorial do semanário que acabara de nascer. Os temas que não tivessem 

relevância para o povo, para a coletividade, segundo seus idealizadores, não estariam nas 

folhas do periódico, como é possível verificar na nota “Rota a seguir”: 

 

 [...] evitaremos, quanto possível, discussões pessoais que degeneram 

sempre em loéstos, próprios dos espíritos apaixonados, sem proveito algum 

para a coletividade, ofensivos ao respeito que devemos aos nossos 

semelhantes. Bastar-nos-emos intemeratos pela causa que esposarmos, seja 

ou não política, com a convicção d’aqueles que trabalham franca e 

desinteressadamente pelo bem estar de seus concidadãos, combatendo os 

erros e desvios dos governantes ou fazendo-lhes a devida justiça, quando os 

seus atos merecerem os aplausos públicos
23

. 

 

Ainda na primeira edição, verifica-se sua questão norteadora, sua real 

intencionalidade: fazer combate ao então Intendente Municipal Abdon de Abreu e ao partido 

dissidente. Abdon, apadrinhado por Rui Bacelar, contrariou sua vontade quando ansiou o 

cargo de Intendente Municipal em 1908, tornando-se um dissidente político
24

, o que produziu 

uma das disputas mais acirradas na política republicana feirense do início do século XX. Essa 

rivalidade foi perceptivelmente o motor das publicações do Folha do Norte e do O Município 

até 1913, quando este último parou de circular na cidade. Durante esses aproximadamente 

quatro anos, “período em que circularam concomitantemente a Folha do Norte e O Município, 

os principais artigos publicados eram de ataques, críticas de um ao outro e a defesa de seus 

periódicos”
25

. O espírito de combate na imprensa feirense não era novidade, eram heranças 

dos jornais O Progresso (1900 – 1909) e A República (1905 – 1906), que já se pautavam na 

mesma relação de embate. Faz-se necessário frisar que essa política de combate entre os 
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jornais apresentados aqui era composta pelos mesmos sujeitos, Tito Ruy Bacelar e Abdon de 

Abreu, que disputavam os espaços políticos, a difusão de ideais de sociabilidade e de 

civilidade para Feira de Santana. A mudança se verifica no status do periódico, pois, o Folha 

do Norte é um jornal de oposição no momento de sua criação e O Município era governista, 

apoiava o então Intendente Municipal Abdon de Abreu de 1908 a 1912, mas nos outros 

noticiários apresentados no parágrafo acima a situação era contrária, O Progresso enaltecia a 

gestão e respondia os ataques feitos a Ruy Bacelar, já o jornal A República fazia o papel de 

oposição.  

Nas primeiras páginas do jornal Folha do Norte, na primeira coluna, como notícias em 

evidência estão os ataques e enfrentamentos ao periódico rival, utilizando termos como: 

“grupinho”, “jornaléco”, “jornalzinho” sempre no diminutivo. Reportagens como: “Incômodo 

e perigoso”
26

 e “Cortem as unhas e tirem os viscos”
27

 são exemplos de reportagens que 

representam esse campo de batalha político e ideológico. Na primeira reportagem destacada, 

há a acusação de descaso do poder público municipal, problemas com a iluminação das ruas 

da cidade considerada pelo jornal “tão mesquinha e porca que às dez horas da noite não se 

pode mais transitar pelas ruas desta localidade sem a visão assustadora de escuridão 

tenebrosa!!!”. Na montagem do texto os redatores fazem uma jogada de discurso, ao mesmo 

tempo em que criticam a gestão atual pela situação da iluminação pública, não perdem a 

chance de fazer uma alusão ao passado do município de forma positiva, quando este era 

administrado por Ruy Bacelar, como vemos: 

 

Em tempos idos, que não vão muito longe, quando havia mais 

esmero, mais gosto e dedicação pelo zelo do bem estar público, mais 

convicção dos deveres que assistem a uma administração municipal, a nossa 

cidade adormecia nos braços da luz e despertava sentindo ainda os reflexos 

dos seus lampiões, dos quais desprendia-se luz vigorosa e límpida 

proporcionando nos seus habitantes, a qualquer hora da noite, esplendida 

travessia pelas ruas da nossa cidade
28

.  

 

Os redatores fazem essa relação em sua notícia de passado e presente, apelando para a 

memória dos seus leitores, no intuito de compararem as gestões de Ruy Bacelar (passado) e 

Abdon de Abreu (presente). Sabemos que a articulação das informações na nota busca 

influenciar essa comparação, pois propõem-se induzir a conclusão do leitor, apresentando 

como responsável pelo problema o então Intendente Municipal, por descaso e abandono das 

necessidades da população.   
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A coluna “Corre por aí...”, presente na maioria das edições dos primeiros anos do 

jornal Folha do Norte, trata-se de outro espaço marcado pelo conflito entre esses noticiários e 

os líderes políticos. As notas vinham repletas de (in)diretas, nas quais jogavam ao ar sem 

problematizações extensas, para o conhecimento e perturbação de seus leitores, questões que 

circulavam na cidade, mas que não se tinham demasiadas informações. Dados negativos 

quanto à gestão de Abdon e seus apoiadores políticos, sempre por via de críticas ao jornal O 

Município, resumem o assunto tratado na coluna, cuja temática frequente girava em torno de 

questões como os problemas como a segurança, iluminação pública, coleta de lixo, animais 

soltos na rua, dentre outros.  

O ideal de civilidade em Feira de Santana no início do século XX, foi durante anos 

sustentado pelos periódicos que circulavam na cidade, buscando mostrar Feira de Santana 

como cidade salubre, urbanizada e civilizada, como argumenta Silva
29

. Porém no caso da 

reportagem analisada acima, o discurso de civilidade e urbanização, foi abandonado pelo 

jornal Folha do Norte. Mesmos as questões mais caras, como o discurso de progresso tão 

difundido no início do século XX, cede para dar espaço ao cumprimento do papel de oposição 

do semanário e assim desqualificar o seu opositor.    

Essa rivalidade entre os jornais era evidente, porém não eram maiores que os 

interesses políticos de quem os mantinham. Como se observa na nota: 

 

Um acordo foi realizado entre as forças políticas deste município, 

representadas de um lado pelo nosso distinto, leal e querido correligionário 

coronel Agostinho Fróes da Motta e de outro lado pelo ilustre coronel Abdon 

Alves. Por este acordo solene, que dignifica a ambas as partes pelo 

desprendimento e abnegação de quaisquer interesses pessoais, pois 

unicamente visa o levantamento deste município, ficou determinado dividir-

se as posições políticas da Feira de Sant’ Anna, que caberão a seis membros 

de cada partido, sendo que nosso partido dará o intendente ficando indicado 

o coronel Fróes da Motta e cinco membros do concelho e dará o partido 

situacionista os restantes seis membros para o concelho municipal. Como se 

vê este acordo honra a Feira e seus filhos
30

. 

 

A nota faz menção ao acordo feito entre Agostinho Fróes da Mota e Abdon de Abreu 

para as eleições de 1911, sendo este último caracterizado então como seu principal inimigo 

como “ilustre”, evidenciando que as rivalidades políticas se apresentavam apenas quando seus 

interesses estavam em jogo. A rivalidade, portanto, era baseada nos jogos de interesses 
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políticos dos grupos que “mandavam” na Feira, que se alteravam conforme suas estratégias 

para a manutenção da influência e do poder na cidade.  

Até aqui percebemos o caráter político dos combates travados pelo jornal Folha do 

Norte, porém as rivalidades não estavam restritas apenas ao aspecto político, o âmbito social e 

cultural também foram alvo dos embates presentes nas páginas do periódico. Muitas vezes os 

aspectos se relacionavam, os sujeitos políticos utilizavam as questões sociais como meio para 

atingir seus opositores políticos, demarcando a rivalidade que já apresentamos nesse capítulo. 

Pode-se perceber tal uso na nota a seguir, em que o Folha do Norte relaciona Lucas da Feira 

(o arquétipo local do bandido) com seu opositor político, Abdon, caracterizando-os como: 

 

[...] dois bandoleiros cujos nomes envergonham, enodoam e 

desonram a história de Feira de Sant’Anna. Ambos por aqui passaram como 

cataclismos, deixando rastros de desolação e infortúnio. Ambos relembram 

gênios extraviados desses planetas bárbaros de que fala o espiritismo, ainda 

muito abaixo desde mundo na escala da perfeição
31

. 

 

Através da leitura desta nota identificamos dois motivos de combate característicos do 

jornal Folha do Norte no período temporal analisado: os inimigos políticos, representado na 

figura de Abdon e da presença negra na cidade feirense, representada pelo escravo Lucas da 

Feira. Propor uma relação entre um branco pertencente à elite e um escravo rompia com a 

ideia da superioridade dos brancos em relação aos negros, tão acreditada no período, essa 

estratégia de combate do jornal para atacar a moral de Abdon, nos imprime informações 

importantes sobre o pensamento racial feirense.  

Sujeito do século XIX, Lucas Evangelista dos Santos, conhecido como Lucas da Feira, 

posteriormente representado como símbolo de resistência escrava em Feira de Santana, mas 

até então visto como bandido e escravo fugido, o texto do jornal apresenta-o como “o 

salteador preto, ladrão, assassino e sátiro, foi solto nos matos como uma besta, o crime-

instinto”
32

, ou seja, um criminoso e desordeiro. Faz-se necessário perceber que o jornal 

apresenta os crimes cometidos por Lucas como “crime-instinto”, como se a criminalidade 

fosse inerente a sua raça. Tal associação era comum para o pensamento intelectual do início 

do século XX que apontam para a degenerescência do negro ao crime, ideia defendida no 

Brasil, por exemplo, por nomes como Nina Rodrigues. Vários estudos já foram realizados 

sobre essa temática, como a análise da mudança do Código Penal em 1890, que será exposto 

de forma breve no próximo capítulo.  

                                                           
31

 Lucas e Abdon. Folha do Norte, 16 mai. 1914, p. 1.  
32

 Idem. 
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Consolidar seus espaços de poder significava também reproduzir uma base moral e 

ideológica adequada aos anseios das classes hegemônicas. Reeducar a população com bases 

no ideal político, urbano e social dos países europeus foi um dos propósitos da elite 

republicana em todo o país, que buscavam a civilização como essência para o século XX, e 

essa essência, segundo Silva, 

 
[...] então em voga, em todo Brasil, [...] associa[va] (dentre outros 

aspectos) o ‘nível civilizatório’ de uma sociedade à sua condição étnica. Tal 

noção (de civilização) se traduzia na ausência ou à minimização da presença 

de raças inferiores (negros, indígenas e orientais) ou degeneradas, isto é, 

mestiços de qualquer tipo, mas, sobretudo, os de características negroides
33

. 

  

O projeto modernizador baseou-se na racionalidade cientifica e na reprodução das 

características dos países europeus, principalmente Paris. Tornar a cidade industrializada, 

urbanizada e branca se tornou o ideal, portanto os jornais tomam a função de divulgar os 

indicativos feirenses de incivilização e apresentar caminhos para viabilizar o projeto 

civilizador. 

Compreender os embates feitos pelo jornal Folha do Norte quanto aos aspectos físicos 

e culturais da população negra na cidade é de suma importância, para então entender as 

investidas do projeto modernizador em Feira de Santana, em especial o embranquecimento da 

população e de seus costumes. É através da imprensa que podemos perceber a difusão de tais 

ideias e suas características em Feira de Santana, pois os periódicos do início do século XX 

tomam para si o papel de difusores dos novos princípios da modernidade
34

. Com o intuito de 

reeducar a população para novo projeto de sociedade, os embates ficam evidentes nas páginas 

dos jornais quanto aos aspectos que remetiam ao atraso dos costumes, condições de vida e 

mesmo da natureza mestiça do município.  

Com base nesta expectativa de embranquecimento ou desafricanização os jornais 

desencadearam uma campanha ferrenha contra as casas de Candomblé. Tratam-se de notas em 

que ficam evidentes as perseguições e a violência contra as religiões de matrizes africanas, 

como pode ser visto em: 

 

Candinha põe um crucifixo sobre um pano preto, estendido no chão, 

entre velas accesas, e, depois duma invocação a Deus, começa por 

condennar o tratamento medico a que, porventura, já se tenha submettido o 

enfermo e termina por lhe administrar toda a sorte de beberagens e 

garrafada
35

.  
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Conter os cultos afro-brasileiros era uma forma de apresentar a superioridade branca, 

pois mesmo com a Constituição de 1891 instituindo a liberdade de culto, as simbologias 

religiosas de matrizes africanas continuaram sendo identificadas como feitiçaria, bruxaria e 

charlatanismo
36

. Nesse cenário, grande parte da população, principalmente a elite feirense, 

tinham o catolicismo como religião oficial, e carregavam-na como “verdadeira e única fé”
37

. 

O próprio Tito Ruy Bacelar era católico praticante e participou por diversas vezes da 

comissão da Festa de Senhora Santana, padroeira da cidade
38

, fato este que vai além da 

questão religiosa, tendo referência direta na participação política e social. Além das notícias 

que combatiam as religiões de matrizes africanas, que objetivavam homogeneizar o espírito 

público dentro dos moldes da civilidade e da moral branca, haviam também notas sobre as 

expectativas com a imigração europeia e a miscigenação no jornal Folha do Norte. Este nos 

apresenta os posicionamentos defendidos pelo corpo editorial sobre as questões raciais e 

indícios do projeto de branqueamento social e racial na cidade.  

Sendo a imprensa utilizada como instrumento nesse jogo de poderes, tornando pública 

a opinião e os enfrentamentos entre os grupos políticos, “os responsáveis da imprensa 

possuem plena consciência da importância de sua “função” para a consolidação da República 

e, por extensão, para a condução da sociedade à civilização”
39

. Não sobram dúvidas quanto 

aos princípios que nortearam a criação do Jornal Folha do Norte: o combate político e social 

em defesa de seus planos políticos e pessoais. Mural de exposições, os periódicos refletiam 

com clareza os embates entre os sujeitos que compunham o cenário político feirense. O poder 

em Feira de Santana durante a Primeira República esteve relacionado a questões familiares e 

de compadrio
40

, baseado nos interesses dos grupos que dominavam a economia local e 

regional, basicamente a pecuária e o varejo
41

 e que lançavam suas perspectivas para nortear a 

opinião pública na cidade através das folhas dos jornais locais, combatendo tudo e todos que 

os contrariavam.   
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2. O 13 DE MAIO E A ‘INVENÇÃO’ DA LIBERDADE 

 

No meio daquela onda imensa de povo, notavam-se os homens 

negros, os ex-escravos, resplandecentes da luz da liberdade, 

fraternizando com a multidão que os recebia de braços abertos. 

Tinham a atitude ereta dos que já ousavam olhar para o céu [...] e dos 

lábios entreabertos a escapar-se-lhes este grito ingente: - Viva a 

liberdade
1
. 

 

 Viva a liberdade! Esse grito ecoou em diversos festejos por todo o país, quando o 

Ministério da Agricultura anunciou o fim da escravidão em 1888, grito este guardado na 

garganta de muita gente de cor que já esperavam pelo fim do cativeiro. A lei não trouxe 

surpresas, pois o número de libertos através das alforrias aumentava a cada ano, era evidente a 

decadência do sistema escravista.  

O discurso do deputado A. Bahia, na Assembleia Legislativa, em 14 de maio de 1888, 

apresenta parte do significado da lei 3.353, entendendo-a como a conquista da liberdade e a 

ideia de que a dignidade e igualdade acompanhariam juntos os negros à liberdade. Uma visão 

um tanto romântica, pois a presença negra nas ruas nas comemorações foi acompanhada por 

parte da população já livre. Ainda assim a nova realidade, trouxe temor à população senhorial 

que anunciavam perigos e receio do aumento da criminalidade. No Código Penal de 1890 fica 

evidente o intuito de “encarcerar o filho de ex-escravos ou negros”
2
, pois após a lei Áurea, 

houve a redução da maioridade penal, cujo “a inimputabilidade penal passou a ser, em 

presunção absoluta, aos 9 anos de idade”, justamente pelo crescente receio no pós-abolição 

dos negros livres nas ruas. Percebe-se que durante a Primeira República os documentos 

jurídicos possuem um tratamento desigual entre os sujeitos, buscam a criminalização e o 

controle social dos negros e de sua cultura, tais documentos se basearam nos princípios da 

sociedade escravista e posteriormente na criminologia lombrosiana. Sendo assim, mesmo com 

a conquista da liberdade, a efetiva inserção dos negros na sociedade como cidadãos não foi 

imediata, já que, como observa Fraga Filho, “a ideia de liberdade fundia-se perigosamente 

com a noção de igualdade”
3
, princípio que a sociedade de mentalidade escravagista não estava 

preparada para aceitar. 

De qualquer modo o dia 13 de maio de 1888 é o princípio de uma nova era na história 

brasileira, marco legal importante na construção e legitimação da liberdade dos negros. Para 
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além da proibição do trabalho escravo no Brasil, o fim da escravidão teve um significado 

ainda maior, pois coloca em questão a configuração jurídica e social do escravismo. A ordem 

social mantida pelo poder senhorial e a submissão do escravo estava ameaçada, o fim da 

sujeição do cativo e a sua inserção como cidadão livre na sociedade rompia com essa tradição 

secular, o que ocasionou medo e tensão entre os ex-senhores, dando ênfase às tensões 

baseadas nas diferenças raciais no país. Assim, observa Albuquerque, “o desfecho do 

processo emancipacionista brasileiro primou por evidenciar a importância conferida à ideia de 

raça”
4
.  

Diante essas reflexões acerca da construção da cidadania e da efetivação da liberdade 

no pós-abolição, entender os significados atribuídos ao 13 de maio são os interesses desse 

capítulo. Analisar os discursos defendidos pelo Folha do Norte sobre a memória ligada a 

abolição da escravidão, que caminha desde o entusiasmo e simbolismo que essa data 

representou durante as primeiras décadas do século XX até os efeitos do decreto 19.488 de 

1930, assinado por Getúlio Vargas, que retirou o 13 de maio da lista de feriados do calendário 

nacional causando o esvaziamento das comemorações e homenagens a esse marco histórico 

no periódico.  

 

2.1 O ENTUSIASMO CÍVICO E OS SIGNIFICADOS DO 13 DE MAIO:  

 

  [...] a pátria, confraternizada formando um só todo, e entre 

frenéticas ovações recebe no dia 13 de Maio de 1888 que ora passa, a 

lei Áurea, que libertou o resto dos nossos irmãos cativos, podendo ela 

então figurar entre as nações cultas e civilizadas
5
. 

 

 Esse pequeno trecho selecionado da nota do Folha do Norte, sintetiza o que havia de 

mais comum nos discursos produzidos e no imaginário social sobre o 13 de maio e apresenta 

de forma resumida as análises que desenvolveremos nessa parte do trabalho. Os significados 

conferidos no periódico ao 13 de maio apontam para a necessidade de se manter viva a 

memória desse importante episódio da história brasileira. Através das reportagens que tinham 

o intuito de enaltecer a conquista da abolição da escravidão, foram identificados cinco pontos 

reincidentes nas reportagens comemorativas do jornal, tais como: o valor cívico, a escravidão 

como marca obscura, princípios humanitários e cristãos, a abolição como sinal de progresso e 
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civilidade e a construção da memória dos sujeitos responsáveis pelo projeto e aprovação da lei 

Áurea.      

As reportagens comemorativas ao 13 de maio no Folha do Norte têm tendências 

comuns aos discursos de outros jornais, como pode ser percebido no caso do Rio de Janeiro 

com a tese As festas da abolição: o 13 de maio e seus significados no Rio de Janeiro de 

Renata Moraes defendida em 2012, bem como no artigo publicado pelo professor Petrônio 

José Domingues na Revista Brasileira de História analisando a relação de São Paulo com essa 

data. Ambos os autores apresentam os múltiplos sentidos da celebração da abolição e da 

liberdade e os significados que o 13 de maio recebeu durante os anos posteriores a assinatura 

da lei Áurea. Os trabalhos compartilham o objetivo de entender a lógica simbólica em torno 

das celebrações da passagem do 13 de maio ao longo dos anos. Seguindo essa pretensão, de 

forma simples buscamos reconstruir a experiência feirense com o 13 de Maio através dos 

significados adotados ao longo de 1910 a 1933 nas páginas do jornal Folha do Norte. 

Percebe-se que ao longo desse recorte temporal os significados atribuídos a abolição da 

escravidão são variados, mesmo numa só reportagem podem ser identificadas várias 

motivações e bandeiras levantadas para homenagear a passagem da data e para comemorar a 

nova era de liberdade.  

Uma primeira percepção quanto aos seus significados é a de que o 13 de Maio 

carregou um peso patriótico, um caráter cívico que buscava apresentar a esperança de um 

novo tempo. Um divisor de águas na história brasileira, pois escravidão era apresentada como 

obstáculo para o desenvolvimento da civilização aos moldes das grandes nações europeias, 

desenvolvimento este tão desejado pela República. Portanto, a abolição é apresentada nas 

páginas do jornal de forma entusiasmada, com um olhar esperançoso e afirmativo do início de 

uma nova era, sendo visto com demasiada importância a celebração em memória a essa data.  

As comemorações tinham como finalidade “reviver de forma coletiva a memória de 

um acontecimento avalizado como ato fundador”
6
, portanto caracterizada pelo seu teor cívico, 

inúmeros adjetivos buscavam legitimar a importância das mudanças que essa revolução social 

propunha, consagrando o tempo de fraternidade dos brasileiros, agora iguais perante a lei. 

Programações intensas eram planejadas para o dia em comemoração à passagem do 13 de 

maio, que iam desde o caráter religioso e político, com missas e sessões de discursos, até 
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festas animadas com samba e batuque
7
. Nesses eventos é perceptível a “tentativa de fazer um 

meio de ensinamento de uma ordem cívica e de amor à pátria”
8
. 

Em Feira de Santana não foi diferente, os jornais homenageavam a passagem dessa 

data em notas na primeira página, como podemos observar na edição de 1912. A abolição foi 

então apresentada como a “iluminação da nação”, um evento “que envaidece a alma de um 

povo”, portanto merecedora de glórias e comemorações. O jornalista coloca o 13 de maio 

“entre as datas que a nossa Pátria consagra, venera e cultua. Nenhuma se avantaja em brilho, 

em gloria, a essa que passou”
9
. Percebe-se o entusiasmo e o brilho envaidecido direcionado a 

esse evento, pois aponta essa data como principal marco nacional, até mesmo acima do 7 de 

setembro e do 15 de novembro, pois a abolição da escravidão significava a independência de 

todos os povos no Brasil, como podemos ver na reportagem do ano seguinte, do professor 

Geminiano Costa, quando ele analisa e valoriza a bandeira republicana defendida pela 

Inconfidência Mineira e o desejo de uma liberdade completa e sem restrições, a qual para ele 

só foi alcançada com a assinatura da lei Áurea.  

 
 Liberdade ainda mesmo tarde. Era esta a legenda com que os 

inconfidentes de Minas, inspirados pelo mais vivo patriotismo pretendiam 

humanitariamente adotar para divisa da bandeira republicana, que sonhavam 

desfraldar nesta Terra do Cruzeiro; pelo que se chega a conclusão lógica de 

que eles queriam liberdade completa, e sem restrições, isto é, libertar a pátria 

e seus naturais do jugo português e do seu mesmo e não se dissimulando 

como se dissimulou na sua emancipação [...]
10

 

 

Motivo de festas e glórias, o valor cívico do 13 de Maio é percebido nessas 

reportagens, que têm como objetivo construir um discurso de valorização da abolição e, para 

isso fazem críticas fervorosas à escravidão como meio de exaltar o feito da Lei Áurea, 

fazendo com que ela se legitime como ato que deu fim a esse período secular. Como podemos 

ver em nota de 1922, Alberto Campos descreve o cenário da escravidão no Brasil: 

 

[...] Resguardados pela lei ensolberbecidos e pela lei ainda isentos de 

punição, aqueles déspotas de antanho tratavam os seus cativos, fatores 

diretos dos seus bens pecuniários, com a mesma crueza com que tratavam os 

animais sob o seu jugo. [...] O açoite exercia papel primordial, nesses tempos 

nefandos. Mas não era apenas o açoite. Por dá cá aquela palha, o escravo 

suava no eito dezesseis a dezoito horas consecutivas. Por um furto 

insignificante, moíam-no de pancada, até, por vezes, prostra-lo sem sentidos. 
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E si acaso sucedia um ato de rebelião, amarravam-no ao cepo ou atava-no 

com cordas, para assim, comodamente lhe retalharem as ancas descarnadas.  

Ao lado destes outros processos de suplício. E deste modo, cerca de três 

milhões de servos, ou talvez mais, viviam vida de brutos, chafurdados na 

mais negra ignominia.  

Direito nenhum lhes assistia; nem mesmo o direito natural de escolherem 

companheira, visto que esta lhes imposta pelo amo, agradece-lhes ou não 

quase sempre após satisfazer seus apetites bestiais. Condenados, em suma, a 

toda sorte de caprichos, tendo ração misérrima, eles as mais das vezes, 

succumbiam [...]
11

. 

 

O trecho destaca-se pelo olhar do Alberto Campos sob a escravidão, que apresenta 

como uma “página triste da nossa história”
12

, delineando o sofrimento dos cativos e a 

crueldade dos senhores, um período que para o autor “a perversidade não tinha limites”
13

. Os 

escravos foram descritos, nessa mesma reportagem, como “pobres criaturas sem direitos nem 

valia arrancadas as plagas do seu berço, para virem, no Brasil, desempenhar as funções de 

machinas humanas, eram entes nossos semelhantes, subjugados pelos piratas europeus para 

serem vendidos em nossa pátria”
14

. Para tecer um discurso crítico e enfatizar as mazelas da 

escravidão, o jornalista através de um olhar dramático busca enfatizar sua perspectiva 

fraternal em relação aos cativos, minimizando estes sujeitos à passividade do horror 

escravista. Assim, defende a tese de que a escravidão foi um crime contra a humanidade em 

nome da ganância e egoísmo do homem, trazendo os castigos e açoites como argumento, 

definindo tais ações como “malvadez [que] tocava os raios do inverossímil”
15

.  Desta visão, 

percebe-se que a escravidão é reportada na memória desse colaborador do Folha do Norte 

como uma mancha na história nacional. Não só ele, bem como inúmeros outros escritores 

apontaram a escravidão como símbolo negativo da nossa história, como podemos observar no 

trecho: 

 

 O cativeiro introduzido entre nós pela ambição e o orgulho dos nossos 

colonizadores, era o mais abominável crime, diante do direito e da caridade, 

que repelem semelhante absurdo, que a mesma lei natural ou o próprio 

instinto de conservação também não tolera: o homem propriedade do 

homem. Possuída de tão divina inspiração, dá a nação golpe mortal no 

monstro que atrofia todas as suas forças
16

.  

 

Em nota de 1910 também são descritos os açoites e sofrimento do povo negro 

escravizado, “enquanto estalava-lhe na cara o chicote do senhor de engenho e sofria todas as 
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desgraças e os aviltamentos todos; os gemidos dos desgraçados haviam de ecoar na alma 

nacional”
17

. A repulsa ao cativeiro e a crueldade sem limites do escravismo, aparecem 

frequentemente nas notas do jornal, descrevendo e problematizando as atrocidades da 

escravidão, percebidos nos trechos citados, que nos permite perceber que a escravidão era 

apresentada como um período obscuro da nação, ideia marcante no discurso do Folha do 

Norte, que “servia para manter viva as imagens e representações da escravidão na sociedade 

brasileira”
18

 

Este passado escravocrata deveria ser relembrado, para que não caíssem no 

esquecimento as friezas e crueldades cometidas na relação senhor-escravo, bem como em 

todo o sistema escravista, deixando viva as marcas desse passado. Em se tratando de um 

período abominável, fazia-se então necessário lhe pôr um fim, sendo assim a abolição da 

escravidão vem como “[...] um golpe único na instituição nefanda”
19

, triunfando em meio a 

infelicidade do cativo, cujo os escravos eram tratados como “animais desprezíveis”
20

. Desse 

modo, a liberdade conquistada em 1888 ganhava valor simbólico, sendo o ponto final desse 

mal.  

“O sol da fraternidade humana rasgou, na terra brasileira, a treva das senzalas”
21

 Com 

a passagem do 13 de Maio os jornais representavam esse período escravista para enaltecer o 

significado e a glória da lei Áurea. Com o triunfo da liberdade sobre as mazelas da 

escravidão, o 13 de Maio se torna, em 1890 com o decreto 155-B de 14 de janeiro, o dia de 

fraternidade brasileira, feriado nacional que buscava representar o novo tempo de liberdade e 

de fraternidade entre os brasileiros, consolidando um discurso fraterno do pós-abolição 

frequente nos jornais do período. Tal fraternidade, percebida na ‘semelhança’ destacada por 

Alberto Campos em trecho citado anteriormente, demonstra um discurso baseado nos 

princípios de humanidade e irmandade, que foram comuns nas reportagens comemorativas ao 

treze de maio. Como podemos perceber no trecho “Ansiávamos por liberdade para os nossos 

irmãos e a nossa ânsia não era motivada por interesses pequeninos como o de outras nações. 

Queríamos a abolição porque os escravos eram tão humanos quanto nós”
22

. Os ex-escravos 
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sob o olhar de seres humanizados e irmãos daqueles que tempos atrás o escravizava, como 

fica evidente no trecho “entre risos e flores aclamações triunfais demos o braço ao nosso 

irmão, que fora nosso escravo”
23

, escravo esse sujeitado ao sistema em nome do egoísmo e 

crueldade do homem que não se lembrou que a humanidade fazia deles, senhor-escravo, 

irmãos.  

O discurso de irmandade deu vida a um sentimento fraterno entre estes sujeitos, que 

enalteciam o caráter criminoso e cruel da escravidão, para legitimar a importância da 

abolição, que quebrou “os grilhões que oprimiam aos nossos irmãozinhos”
24

. Essa visão 

fraternal destaca a abolição como fato responsável pela unificação dos povos brasileiros, 

portanto raiz da igualdade no país. Todavia, esses trechos que apresentam um discurso de 

igualdade são sobretudo formais, pois a abolição como sinal de igualdade aparece apenas no 

discurso e na lei, no cotidiano não era bem a realidade.  

“[...] inicia-se a campanha em prol da abolição, tendo à frente os mais ilustres homens 

d’aquela época”
25

. O Jornal Folha do Norte em suas reportagens construía uma memória aos 

sujeitos que se engajaram na luta contra a escravidão, mencionando e relacionando-os ao 

grande feito da abolição no país. Em meio as reportagens em comemoração ao 13 de maio 

estão evidentes o jogo pelo reconhecimento dos sujeitos que estiveram envolvidos na 

conquista da lei 3353, e estes são citados para serem eternizados como herois da nação, 

“autores da nova fase nacional”
26

, como aponta Albuquerque.  

Com a bandeira da liberdade envolta pela euforia do povo, todos aqueles que 

sustentaram a luta contra a escravidão teriam a gratidão da população e o título de herois 

nacionais.  A lei Áurea assinada pela princesa Isabel possibilitou a associação direta da 

regente com a liberdade conquistada. Como um “[...] ato de nobreza”
27

, a visão de que a 

conquista da abolição foi um presente dado pela realeza à população de cor, repleta de 

intencionalidades essa visão foi construída no intuito de enaltecer a monarquia e a princesa 

regente. Em agradecimento ao grande feito, a princesa recebe o título de redentora dos 

escravos, aquela que trouxe a salvação dos cativos, como destaca Geminiano Costa em nota: 

“[...] ocupando o trono imperial D. Izabel Princesa Regente, hoje no exilio, e a presidência do 

concelho de ministros, o cons. João Alfredo Correia d’Oliveira, valendo à primeira pelo nobre 
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feito o título de Redentora”
28

. O propósito de construir a figura da princesa Isabel como 

benfeitora da abolição é uma estratégia política, como analisa Albuquerque “buscava-se 

imprimir à imagem da Princesa Isabel o mérito de ter redimido a população de cor do 

cativeiro. Construir simbolicamente a associação entre a regente, a abolição e o terceiro 

reinado foi a tentativa auto salvadora da última monarquia das Américas”
29

.  

Não só a princesa regente disputou pela glória do 13 de maio, “a abolição da 

escravatura conquistada, palmo a palmo, na grande e incruenta luta que imortalizou José do 

Patrocínio, Joaquim Nabuco e outros muitos heróis do jornal, do livro e da tribuna”
30

. Em 

meio às alegrias e a euforia pela conquista da liberdade, o Movimento Abolicionista também 

recebe grandes honras no jornal, os intelectuais, jornalistas e políticos eram citados nas 

reportagens, como em: “Nabuco, esse grande homem [...] começou a tribuna a desterir os 

maiores ataques à escravidão. Patrocínio escreveu no jornalismo a mais brilhantes páginas de 

sua vida. Ruy Barbosa faz seu talento aos serviços da nobre causa”
31

. Os nomes mais citados 

no jornal são os de José do Patrocínio, Ruy Barbosa e principalmente a figura de Joaquim 

Nabuco, “[...] o melhor dos exórdios”
32

, como define Affonso Celso em nota dedicada 

exclusivamente a Nabuco publicada no Folha do Norte em 1923.  

Relacionando-os ao auge da questão abolicionista no país, o jornal publica textos 

autorais desses sujeitos, dando voz aos discursos e ideais por eles defendidos. Na edição do 

jornal de 1924, textos de Joaquim Nabuco e de José do Patrocínio são expostos em primeira 

página, discutindo a importância da abolição, bem como os caminhos seguidos pelo 

movimento abolicionista na busca pelo fim do cativeiro, além de mencionar os companheiros 

que lutaram contra a escravidão no país.  

Para além da construção de uma memória dos “herois e heroina” dessa data e do 

caráter fraternal atribuído a abolição pelo jornal, a civilidade tão idealizada pela República 

teve como marco o fim da escravidão no Brasil. Segundo Rinaldo Leite,  

 
Civilizar, progredir, modernizar eram as palavras de ordem adotadas 

por certos segmentos sociais mais ilustrados e elitizados, entre os quais 

podem ser citados os dirigentes políticos, médicos sanitaristas e higienistas, 

educadores e jornalistas. Toda uma preocupação civilizadora, progressista, 

modernizadora ganhou força neste momento, passando a orientar as 
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intervenções, transformações, reordenações que deveriam se realizar na 

cidade
33

. 

  

Portanto, a ideia de caminhar em direção ao progresso foi um princípio da recém 

instaurada nação republicana, que buscava se orientar pelas características das grandes 

cidades europeias e propunha transformações rumo à modernidade. O 13 de Maio aparece no 

Folha do Norte como “ato grandíloquo foi o de mais importância para a América, uma 

verdadeira lição de patriotismo ao mundo pelo novel Brasil”
34

, pois a abolição é apresentada 

como evento que inicia as reordenações no país, pois foi “caminhando daí em diante, a passos 

agigantados a pátria para a estrada do progresso e da civilização”
35

.  

Um dado relevante é que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, 

sinal de vergonha e atraso, o que Geminiano Costa chama atenção, “em 13 de Maio de 1888 é 

decretada a extinção total do elemento servil no meio de risos e flores e o entusiasmo em 

todos os pontos da nação atingiu a loucura! Já o Brasil não é mais objeto de vexame no 

estrangeiro, como nação escravista, é nação livre e independente”
36

. Portanto, a abolição é 

reconhecida como evento preponderante do progresso, símbolo de civilidade, como destaca 

Bernardo Coelho em 1933: “Certo é que a abolição do escravismo foi um dos fatores mais 

preponderantes da nossa civilização. [...] Alguns países cultos admitiam a lei da escravatura; 

mas com o correr do tempo os factos a nefanda instituição foi abolida neles”
37

.  

Na tentativa de minimizar o atraso da abolição da escravidão no Brasil, Alberto 

Campos em nota de 1922, faz uma comparação com a abolição realizada nos Estados Unidos 

em 1863, “Verdade é que entre nós este gesto patriótico não deu lugar, como na América do 

Norte, a tanta luta e tanto fratricídio. Ali, no seio daquele povo essencialmente egoísta, cinco 

anos foram sangue e mortandade”
38

. O autor apresenta o processo abolicionista estadunidense 

como deprimente, já que alcançaram a liberdade através de derramamento de sangue, 

enquanto no Brasil o caminho abolicionista triunfou por vias pacíficas, através dos meios 

jurídicos, políticos e de resistência da população de cor.    

A abolição foi tratada, portanto, como a porta de entrada para a modernidade. Percebe-

se que no discurso dos jornalistas aparecem a ideia evolucionista enfatizada, de que os países 

cultos tiveram em seu passado a marca da escravidão, porém pela necessidade de evoluir 
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passariam por níveis ou “degraus”
39

 para assim alcançar o status de civilidade, e assim “o 

velho mundo vai desabando lentamente, para ceder lugar a outro mundo mais belo e 

equitativo”
40

.   

A inserção na modernidade, contudo, exigia ‘cuidados extras’ de uma sociedade cuja 

boa parte de seus integrantes estivera até então subjugada. Assim, no contexto da nova 

realidade republicana, foi sancionado um novo Código Penal, elaborado com o intuito de 

impor tais princípios, bem como para manter o controle social. Com o Código Penal datado 

de 1890, “esperava-se que [...] consolidasse os valores políticos e sociais do novo regime e 

ainda respondesse às novas necessidades de controle social colocadas pelas transformações da 

sociedade”
41

. A elaboração de novas bases penais para o país está intimamente ligada a 

abolição da escravidão, pois com o fim do poder senhorial em relação aos seus ex-cativos, era 

necessário para “constituir uma sociedade organizada nos moldes jurídico-político 

contratuais, que colocasse o país na linha do progresso trilhado pelas demais nações 

civilizadas, e as particularidades históricas, raciais e sociais do contexto nacional”
42

. Portanto 

era preciso manter um controle da população negra livre que agora toma as ruas, bem como 

silenciar toda manifestação cultural não inadequada, em nome do branqueamento sociorracial 

desejado pela República.  

 

2.2 COMEMORAÇÕES E ESVAZIAMENTO EM FEIRA DE SANTANA:  

 

[...] A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta 

das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 

indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos 

de manipulação da memória coletiva
43

 

  

O trecho da obra “História e Memória” de Le Goff permite compreender a memória 

coletiva como espaço de disputa, pois nelas são efetivadas ideologias dos grupos que as 

constroem. Portanto, faz-se necessário compreender que os discursos de ênfase do Folha do 

Norte quanto aos júbilos da abolição estão repletos de intencionalidades dos grupos sociais da 
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qual o jornal representa, bem como os ‘silenciamentos e esquecimentos’. Após alguns anos de 

enaltecimento e reportagens anuais sobre o 13 de maio houve o esvaziamento das 

comemorações e das reportagens que celebravam o aniversário da abolição da escravidão. 

Entender esse esvaziamento e em certas edições o silenciamento como uma atitude política é 

fundamental, pois trata-se de uma mudança de propósito e pensamento que possivelmente 

alteraram o significado que a população feirense atribuía ao 13 de maio.  

Durante a leitura e análise do jornal foram identificadas poucas referências a festejos 

na cidade de Feira de Santana pela passagem do 13 de maio, geralmente instituições escolares 

e religiosos que prestavam homenagens. Além de apontar para esses poucos eventos 

comemorativos, analisaremos os possíveis motivos que levaram o esvaziamento das 

celebrações e das reportagens nas edições do Folha do Norte, a partir do ano de 1925, cujo as 

reportagens se tornam esporádicas até o seu desaparecimento.  

 

Dia da fraternidade brasileira, o 13 de maio passaria entre nós, por inteiro 

despercebido, si não houvera uma festa de caráter religioso promovida pela 

infância escolar. A notável indiferença do povo feirense para com as magnas 

datas nacionais dá um atestado tristíssimo de nossa cultura cívica. Porque o 

comercio local não fecha suas portas nos grandes dias a Pátria?
44

  

 

A nota de 1920 apresenta a situação da passagem do 13 de maio em Feira de Santana. 

O entusiasmo e civismo de outros tempos não são mais os mesmos, as comemorações ficam 

restritas aos espaços escolares e religiosos. O atestado do redator do jornal sobre a triste 

ausência de uma cultura cívica na cidade, com o passar dos anos ficará cada vez mais comum. 

O discurso do jornal apresenta a nova era da liberdade, em uma nota curta e crítica, para 

lançar a população a luz da reflexão sobre a importância de manter viva a memória das 

grandes datas que marcam a nação. Diante os sentidos polissêmicos que as reportagens do 

jornal Folha do Norte atribuíam ao 13 de maio e o evidente esvaziamento das comemorações 

em torno da passagem dessa data, cabe entender como se deu esse processo de esgotamento. 

Nesse sentido, vale observar a nota seguinte: 

 
E ao passar dos anos, a data de 13 de maio, recebemo-la também entre 

aclamações entre flores e risos. Ainda ontem, quando tremulava aos ares o 

sagrado pavilhão da pátria, contemplando-o, daqui, de nossa tenda de 

trabalho, aclamamos e atiramos flores. Não houve festas, é verdade. Mas em 

festas estava nossa alma
45

.  
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 De acordo com o articulista, a passagem do 13 de maio era outrora marcada pelas 

aclamações da população entre flores e risos. Mas os tempos eram outros, evidente na 

indicação do abandono de tal comemoração, como aponta a nota. A ausência de eventos 

oficiais é claramente um sinal do fim iminente das comemorações ao aniversário da abolição.  

E de fato, poucas foram as vezes, que o jornal faz menção a eventos cívicos na cidade em 

comemoração à passagem do aniversário da lei Áurea. Em edição de 1917, a frase destacada 

pelo redator manifesta isso: “’O dia de amanhã não passará despercebido nessa cidade’. Em 

comemoração à gloriosa data o 310° de atiradores desfilará pelas 16 horas até o campo 

General Câmara onde executará numa série de evoluções, marchando em seguida, pelas 

principais ruas da urbe”
46

. O jornalista enfatiza de forma entusiasmada o evento dos 

atiradores, que findou naquele ano com a inexistência de movimentos na cidade em prestígio 

ao 13 de maio.  

A próxima reportagem a citar uma movimentação cívica ocorreu em 25 de maio de 

1929, quando a Escola Normal de Feira de Santana organizou um momento solene com 

apresentações, leituras de poesia e discursos de professores e estudantes.  

 

Na Escola Normal de Feira de Santana teve condigna comemoração talvez a 

única celebrada na cidade em lembrança da grande data, esquecida até por 

aqueles que, por um sentimento de gratidão, assaz explicável, deviam 

festeja-la sempre o 41ª aniversário da Lei Áurea, extinguindo o elemento 

servil [...]
47

. 

 

 O autor destaca a singularidade do evento como uma crítica para a população como 

um todo, porém enfatiza a crítica à população de cor, que não se mobilizava para fazer os 

devidos festejos e rememorações ao fim do cativeiro no Brasil. As instituições escolares 

tomam para si, através da educação cívica, a responsabilidade de deixar viva a memória do 13 

de maio. Em nota de 1932 é noticiada passeatas feitas pelas escolas com esse objetivo,  

 

Felizmente este ano a áurea data, o dia da redenção dos escravos no Brasil 

não passou despercebido. A Escola Maria Quitéria desta cidade, realizou 

pela manhã garbosa passeata nas principais artérias urbanas, visitando várias 

instituições, autoridades e a imprensa local.  [...]. Também o corpo docente 

do Ginásio Donato de Souza, sob a direção do esforçado preceptor de que 

tem o nome, realizou bonita passeata cívico-militar
48

. 
 

A partir de 1930 as reportagens sobre o 13 de maio perdem espaço nas pautas do 

jornal Folha do Norte, possivelmente pelo combate ao estrangeirismo e o regionalismo, que 
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em nome da construção da identidade nacional da política do presidente Getúlio Vargas, 

propunha o fortalecimento da nacionalidade sob o comando do Estado. Símbolo desse 

fenômeno, a cerimônia de queima bandeiras “marca, a nível simbólico, o enfraquecimento do 

poder regional e estadual e pode ser vista como um ritual de unificação da nação sob a égide 

do Estado”
49

. A mudança também é visível na Constituição de 1937, que em seu segundo 

artigo aponta que “a lei regulará o uso dos símbolos nacionais", portanto pode ter influenciado 

o esvaziamento das comemorações ao 13 de maio.  

Além da construção de uma identidade nacional efetiva da política varguista, através 

do decreto de 19.488 de 1930, o presidente Vargas retira o 13 de maio (dia da fraternidade dos 

povos) do calendário de feriados nacionais, na busca de reduzir o número de feriados e assim 

favorecer o trabalho nacional
50

, o que também contribui para a desvalorização da data e a 

ausência de notas comemorativas no jornal.  

Sendo assim as reportagens sobre o 13 de maio se tornaram esporádicas, a oscilação 

entre ter e não ter uma reportagem ficou maior a partir de 1926, da qual entre esse ano e o 

final do recorte temporal estudado por este trabalho, 1933, apenas três edições tiveram textos 

sobre o 13 de maio. Esse esvaziamento fica evidente em duas edições do mês de maio de 

1934, da qual o jornal de 5 de maio faz menção apenas a visita de Manuel Sapucaia Sobrinho 

a Feira de Santana para a divulgação de uma edição especial do Diário da Bahia sobre o 13 de 

maio. E em outro de 26 de maio aponta para o 13 de maio como o dia do automóvel. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o propósito de identificar como o Folha do Norte discorria em suas páginas sobre 

o 13 de maio, além de compreender os significados e representações defendidos pelo 

periódico feirense sobre a passagem desta data durante os anos de 1910 a 1933, foram os 

objetivos desse trabalho. Como fonte e objeto de estudo, o semanário foi interpretado com 

algumas ênfases, no âmbito de sua gênese, apontando os sujeitos e bandeiras levantadas no 

período de sua criação, como também através da sua experiência com uma data específica, 

observando como construiu e fortaleceu o sentido atribuído ao 13 de maio, dando significado 

e legitimando sua importância, como também fez o caminho inverso, da perda de sentido e 

estima. 

Principal fonte periódica citada nos estudos sobre Feira de Santana, atravessou todo o 

século XX, apresentando e discutindo os principais eventos da cidade e região até os dias de 

hoje, possibilitando uma análise ampla das transformações ao longo do tempo de inúmeros 

fatores. Portanto, está presente na maioria dos trabalhos em diversas áreas do conhecimento 

que tenham Feira de Santana ou os municípios mais próximos como objeto de estudo. Visto a 

sua importância, uma análise sobre os motivos que levaram a sua criação em 1909 e os 

discursos que foram construídos em suas páginas, fez concluir que o jornal Folha do Norte 

tem em seu cerne de criação o caráter de combate.  

Com a contribuição de diversos intelectuais foi possível perceber que o discurso 

jornalístico é cercado de intencionalidades dos sujeitos e grupos sociais que os constrói. 

Considerado o “quarto poder”, a mídia tem autoridade quanto ao pensamento da população, 

pois autentifica discursos e desqualifica outros, que influenciam direta ou indiretamente na 

forma que seus leitores se relacionam com o fato. Formadora de opinião, os grupos sociais, 

principalmente os grupos hegemônicos, se utilizam dessa ferramenta para consolidar seus 

projetos políticos e sociais.  
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Em meio a experiência de Feira de Santana, percebe-se a intima relação dos periódicos 

com os partidos políticos, os líderes locais eram, geralmente, os proprietários e redatores das 

tipografias da cidade. Utilizado como meio de exposição dos ideais políticos os jornais 

feirenses canalizavam suas colunas e páginas no objetivo de enaltecer seus projetos políticos e 

ideológicos, bem como desfavorecer os discursos e projetos de seus opositores.  Exemplo 

disto é o Folha do Norte, iniciado por Tito Rui Bacelar em 1909 com o objetivo de fazer 

oposição direta ao jornal O Município, que engendrava elogios à gestão de Abdon Abreu, seu 

inimigo político. Em suas páginas fica evidente esse combate no intuito de fazer a 

manutenção de sua posição política e de seu grupo na cidade, bem como participar do jogo de 

ping pong, fazendo e respondendo ofensas e críticas aos seus opositores, tudo em nome dos 

interesses políticos. Esses entraves políticos ocorreram durante a Primeira República (1889 – 

1930), caracterizada pela política de cartas marcadas entre o clientelismo e os coronéis, o que 

favoreceu ainda mais esse cenário.  

Para além dos embates políticos, os jornais também se preocupavam com os princípios 

de sociabilidade. Em meio ao advento da República, as principais cidades do país buscaram 

seguir o lema do progresso, inspirados nos grandes centros urbanos iniciaram um projeto 

modernizador, que buscava a civilização aos moldes europeus. Portanto, foi pensada uma 

série de ações necessárias para transformar o país em uma nação industrial, saneada e branca. 

Feira de Santana caminha sob esses meus pretextos nas primeiras décadas do século XX.  

A necessidade de modernizar a cidade está presente nas páginas do Folha do Norte, 

então notas em nome do progresso foram pautados nas colunas do jornal, em combate as 

marcas do atraso feirense no caminho da civilidade. Com ênfase ao projeto de branqueamento 

sociorracial, destacamos a alteração do Código Penal em 1890, que entre outras questões 

reduzia a maioridade penal para nove ano, como a Constituição de 1891 que criminalizava 

elementos da cultura afro-brasileira. Através dessas alterações é possível perceber o receio da 

sociedade diante a nova realidade: a abolição da escravidão. A lei Áurea tornou todos os 

sujeitos iguais, ao menos juridicamente. A população de cor nas ruas, agora livres das amarras 

da escravidão, gerou receio e medo entre os ex-senhores e as mudanças apresentadas acima 

são sinais evidentes disso.   

A abolição da escravidão é apresentada pelo Folha do Norte como uma data especial, 

que merece todas as honras e glorificações, já que trouxe a liberdade, mesmo que tardia, para 

todos. Sendo assim, anualmente o jornal preparava colunas em primeira página para dar 

júbilos a passagem do 13 de maio. Através dessas reportagens percebemos que os articulistas 

reproduziam significações, bem como os jornais de outros estados como Rio de Janeiro e São 
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Paulo. Esses significados foram o ponto fundamental analisado por esse trabalho, pois 

apresentam as visões que os jornais e seus colaboradores tinham sobre a escravidão e a 

abolição.  

As comemorações no jornal pelo aniversário da lei Áurea eram produzidas com 

entusiasmo, afirmando a importância da abolição para a construção da nação civilizada e 

moderna. Tais reportagens carregavam a esperança de um novo tempo para a nação. O teor 

cívico fica evidente com os inúmeros adjetivos atribuídos ao 13 de maio, visto pelo jornal 

como a data mais importante da história nacional, porque acabou com a escravidão e deu 

início a um período de prosperidade e fraternidade entre os povos, que inclusive se tornou 

feriado nacional em 1890, dia da fraternidade brasileira.  

O princípio de fraternidade é comum nas reportagens, a abolição é vista como ato de 

humanidade e irmandade, já que possibilitou a liberdade e assim a igualdade entre os povos. 

Estudado por muitos intelectuais do período da pós-abolição, faz-se necessário destacar que 

esse discurso de igualdade é romântico. O mesmo jornal que enaltecia a “igualdade” 

conquistada com a abolição, noticiava em suas páginas policiais as perseguições aos cultos de 

matrizes africanas, por exemplo.  

Deixar as marcas da escravidão vivas foi outro propósito do jornal. A crueldade do 

sistema escravista foi por diversas vezes relatadas, caracterizando os açoites, jornadas de 

trabalho e condição do escravo como atrocidade, injustiça e um crime contra a humanidade. 

Além desse olhar em negação ao passado, a escravidão era vista como um símbolo de atraso, 

um empecilho para a modernização do país, já que o Brasil foi o último país da América a 

abolir a escravidão. Por esses motivos deveriam acabar e quando acabou deveria ser 

comemorado e festejado.   

Diante a necessidade de comemorar e memorar a passagem do 13 de maio, foi 

necessário também construir a memória dos sujeitos que estão relacionados a lei 3353. A 

princesa Isabel, princesa regente que assina a lei que liberta os escravos, é considerada a 

redentora dos escravos, aquela que trouxe a salvação não só para a população de cor, mas para 

toda a nação, já que deu fim à escravidão que prendia a nação a incivilidade. Além da 

princesa, outros sujeitos eram identificados como responsáveis do processo abolicionista 

brasileiro, como os intelectuais Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e José do Patrocínio, que 

ganham espaço nas colunas, como também tem textos autorais publicados nas páginas do 

periódico.  

Do entusiasmo ao declínio, as comemorações a passagem do 13 de maio ao longo dos 

anos foi perdendo espaço. O Folha do Norte questionava a ausência de eventos oficiais na 
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cidade, e quando havia tinha o entusiasmo em relatar a programação e a importância das 

celebrações. Entretanto, o próprio jornal abandona as reportagens comemorativas, desde 1925 

elas se tornaram pontuais, chegando a desaparecer entre os anos de 1935 a 1937. Buscando 

compreender os motivos que levaram ao esvaziamento das comemorações foram apontadas 

como possibilidade, a retirada do 13 de maio do calendário de feriados nacionais é uma das 

hipóteses, além da proposta nacionalista, da formação de uma identidade nacional produzida 

pelo presidente Getúlio Vargas.  
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