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INTRODUÇÃO:
O estudo das religiões está crescendo muito nos últimos anos. Desse modo, são
evidentes as possibilidades de estudos quanto a essas abordagens, sendo possível a
proposição do presente estudo, voltado às crenças, que mobilizará as fontes da
imprensa espírita do município de Passo Fundo.
Este trabalho resulta do desenvolvimento do projeto “Religiões e Religiosidades:
possibilidade de pesquisa”, que tem como problemática analisar o discurso acerca da
mulher no periódico espírita Orientador de Passo Fundo, entre 1948 - ano de fundação
do jornal - e 1958, em razão deste ser o primeiro período de publicação regular. Tal
problemática nos interessa não apenas em função do que está explícito no jornal, da
maneira como são tratados os temas ou os termos que foram utilizados em referência
às mulheres, mas também o que se encontra implícito, interdito, as zonas de silêncio
no que tange à mulher nas páginas d’ Orientador.

DESENVOLVIMENTO:
Desde os primórdios do século XX, o espiritismo fora mobilizador de adeptos e
importante vetor doutrinário, assistencial, cultural e intelectual no Brasil e também no
estado e no Planalto Norte, espaço de nossa pesquisa. Considerando-se não só as raras
pesquisas acadêmicas que tratam dessa matriz religiosa, como também a ausência na
historiografia passofundense de análises que versem acerca do espiritismo, buscou-se,
por meio desse trabalho, contribuir na construção de uma narrativa que dê voz à
influência da doutrina espírita e seus desdobramentos na região.

De acordo com a narrativa histórica sobre o espiritismo, em Passo Fundo, “entre 1902
e 1903, foi fundado o primeiro núcleo espírita local, daí vemos a proliferação de
núcleos e centros e consolidação da doutrina na cidade” (ZANOTTO; SILVA;
GASTALDON, 2013, p.49). Cabe salientar que espiritismo em Passo Fundo esteve
atrelado a figuras importantes do cenário político, econômico e social do município,
como fora o caso de Antonina Xavier e Oliveira, que foi uma das primeiras jornalistas
da cidade, publicando não somente no Orientador, como também n ́O Nacional, n’ A
voz da serra e n’A Época, quando o preconceito entre a profissão e a mulher ainda era
expressivo. Externa-se a permeabilidade do espiritismo por entre a elite intelectual e,
inclusive, em meio a figuras femininas que se destacaram em âmbito regional, apesar
de serem sempre consideradas coadjuvantes nos cenários político, social e religioso da
época.
Para essa pesquisa necessário fez-se, além de uma revisão teórica a cerca do
espiritismo, da imprensa espírita e das mulheres, a escolha do material produzido para
passar pelas observações e análises, a fonte, sendo dessa pesquisa o jornal Orientador.
O acervo original desse periódico encontra-se no Centro Espírita de Caridade Dias da
Cruz e também possui uma versão digital, encontrada no Arquivo Histórico Regional de
Passo Fundo.
Do mesmo modo que tratamos inicialmente do procedimento de pensamento dessa
pesquisa com a teorização, nesse momento associamos a metodologia à maneira que
agimos perante a fonte em questão, o jornal Orientador. A partir disso fora feito um
mapeamento, delimitando entre os anos de 1948 e 1958, sendo o período de maior
regularidade d’Orientador. O mapeamento realizou-se no intuito de fazer-se uma
seleção de artigos e notícias, que enfocassem no tema da representação da condição
feminina. Dessa forma, a metodologia adotada nessa pesquisa fora determinada pela
proposta de mobilização de categorias referenciais da análise do discurso. Entretanto
houve um confronto com teorias já pressupostas sobre o tema e uma contextualização
e decodificação dos textos analisados, bem como o estudo do contexto temporal,
político, social e cultural imersos nas narrativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Até o momento analisamos parte da documentação, visto que a pesquisa ainda está
em andamento. Identifica-se até o momento, que o discurso empregado por esse
periódico acerca do tema limitou-se em aparecer em datas rememorativas
relacionadas ao feminino,sobretudo no dia das mães, assumindo nos artigos
analisados uma posição conservadora, atrelando o papel da mulher à incumbência de
mãe e esposa.

REFERÊNCIAS:
ORIENTADOR. Passo Fundo (1948–1952). Acervo disponível para consulta no Arquivo
Histórico Regional (AHR/UPF).

ZANOTTO, Gizele; SILVA, Antônio Augusto Pereira da; GASTALDON, Daiana Brachak.
“Orientador sai do prélo”: a difusão do Espiritismo nas paginas da imprensa prosélita
de Passo Fundo. In: WEBER, Beatriz Teixeira, ZANOTTO, Gizele (orgs); Religiões e
Religiosidades no Rio Grande do Sul: espiritismo e religiões mediúnicas. São Paulo:
ANPUH, 2013.
GEHM, Delma Rosendo. Passo Fundo Através do Tempo. Passo Fundo: Prefeitura
Municipal de Passo Fundo, 1982.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: princípios & procedimentos. 8. ed.
Campinas: Pontes, 2009.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):

ANEXOS:

