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As questões apresentadas nesse artigo são conclusões parciais de um projeto 

de iniciação científica, intitulado “A Igreja Católica e os meios de comunicação: um 

estudo de caso em Maringá a partir do jornal Folha do Norte do Paraná”. Nele 

buscamos analisar como a Igreja Católica de Maringá se utiliza dos meios de 

comunicação para propagar o discurso institucional. Através dos artigos do referido 

jornal, percebemos a forma com que esse discurso é construído e de que maneira ele 

busca falar em nome da sociedade maringaense.           

Muitos são os fatores que atestam a importância do jornal para a história local e, 

em termos mais específicos, para a história da Instituição Católica em Maringá. De 

início basta mencionar que foi o primeiro jornal da cidade e que, portanto, 

desempenhou a função de veiculador dos principais acontecimentos ocorridos no 

período de formação da cidade. Contudo, sua importância maior, ao menos no que nos 

tange, não diz respeito ao seu pioneirismo mas à forma como expressou a atuação do 

catolicismo em Maringá.   

 De início é preciso ter em mente a necessidade de investigar nossa fonte, uma 

vez que a análise crítica do documento é o que caracteriza o ofício do historiador. 

Neste sentido não podemos encarar o jornal como narrativa destituída de historicidade 

pois ele atua como porta-voz de seu tempo: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade 
que o fabricou segundo as relações de força que aí detinham o poder. Só a análise do documento 
enquanto monumento permite “a memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usa-lo cientificamente, 
isto é, com pleno conhecimento de causa.1 

Enxergamos a Folha do Norte do Paraná nesta perspectiva: trata-se de um 

documento produzido por determinados agentes e que por isso mesmo expressa um 

conjunto delimitado de interesses e idéias. 

Aqui é válido fazer uso do conceito de lugar social de Michel de Certeau. 

Segundo o autor todo indivíduo produtor de um discurso parte de um lugar social, logo 

sua fala está impregnada de valores próprios deste lugar. Numa perspectiva mais 

                                                
1 1 Le Goff, Jacques. Documento/Monumento. In: Histór ia e Memór ia. Trad. Irene Ferreira. Campinas: Editora 
Unicamp, pp. 535-536. 
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ampla, ao analisarmos um discurso é possível percebermos determinados sistemas de 

idéias.  

Os artigos da Folha do Norte do Paraná expressam as idéias da instituição 

católica maringaense próprias do período em que o jornal foi publicado, de 1962 a 

1979. Em outras palavras a publicação está inserida num determinado contexto 

histórico e é portadora de um discurso: o discurso da Igreja Católica de Maringá. 

Percebemos aí a constituição de um lugar social que delimita a atuação do periódico e 

delineia o direcionamento de suas matérias. 

 A noção de lugar social nos auxilia na elucidação do discurso do jornal, ele trata 

de um contexto histórico e está inserido neste mesmo contexto histórico.Segundo 

Certeau: 

Sublinhar a singularidade de cada análise é questionar a possibilidade de uma sistematização 

totalizante, e considerar como essencial ao problema a necessidade de uma discussão proporcionada a 

uma pluralidade de procedimentos científicos, de funções sociais e de convicções fundamentais. Por aí 

se encontra, já esboçada, a função dos discursos que podem esclarecer a questão, e que se inscrevem, 

eles próprios em seguimento a ou ao lado de muitos outros: enquanto falam da história, estão situados 

na história.2 

A postura adotada pelo periódico é determinada pelo lugar social de seus 

produtores. O discurso presente nele é o discurso da instituição católica, que busca 

veicular uma ideologia própria , e desta maneira ditar as práticas não só de seus fiéis 

mas da sociedade de um modo geral. Quanto maior a esfera de atuação que este 

discurso consegue atingir, e por conseguinte suas práticas, mais forte se torna a 

instituição.  

Por outro lado não podemos desvincular a Igreja Católica de Maringá da 

Instituição Católica. A primeira é uma célula desta embora possua características 

próprias. É necessário ter isto em conta, pois o ideário propagado pela Arquidiocese de 

Maringá está em consonância com o discurso da Igreja Católica deste momento 

histórico.  

A iniciativa de publicação do jornal está vinculada a todo um sistema de 

iniciativas da Igreja que buscava a modernização, atingir o maior número de fiéis e 

inserir-se na vivência. Daí a importância em propagar um discurso que pudesse 

direcionar as práticas.  

                                                
2 Certeau, Michel de. A escrita da Histór ia. Trad. Maria de lourdes Meneses. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 32. 
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Temos aí uma relação de via dupla, pois na medida em que a Instituição 

Católica propagava suas idéias por meio do jornal ela buscava também moldar os 

valores da sociedade maringaense. Estabeleceu uma relação com a sociedade que ao 

mesmo tempo   legitimava institucionalmente o catolicismo e localizava a instituição em 

seu  contexto social. Em outras palavras, esta relação cumpria a função de 

identificação e legitimação institucional.. 

A noção de campo de Bourdieu, esse espaço relativamente autônomo, esse 

microcosmo dotado de suas leis próprias3 se mostra útil no entendimento das leis de 

funcionamento da Igreja Católica. Tal categoria é válida ainda para identificar o alcance 

externo da Instituição, como suas idéias se propagam no meio social. 

 A noção de campo se mostra importante, pois suporta em seu interior ao mesmo 

tempo estabilidade e elasticidade. Explica-se: o campo se institui historicamente 

construindo suas próprias normas e leis de funcionamento, estas, por sua vez, atuam 

como agentes que identificam e legitimam a instituição. Segundo Bourdieu todos os 

campos comportam ambigüidades, “mesmo os mais puros, pelo fato de fazerem 

coexistir princípios internos e específicos e princípios externos e puramente sociais de 

dominação ou de hierarquização”. 4 

 Transpondo o conceito de campo para nossa pesquisa, os artigos do jornal eram 

dirigidos à sociedade ao mesmo tempo que expressavam os interesses de um grupo 

fechado, de uma Instituição. Esta instituição se estruturou interna e externamente por 

meio de seu discurso e de suas práticas. O jornal foi o veículo por meio do qual os 

agentes religiosos, representando o catolicismo em Maringá, construíram seu campo 

de atuação. Os artigos expressavam um projeto de catolicismo propagado pela Igreja 

Católica.  

 Novamente vale utilizar a noção de campo para compreender a maneira como a 

Instituição Católica se expressava por intermédio do jornal. Enxergamos aí um 

mecanismo utilizado pelos especialistas deste campo religioso a fim de manter o 

monopólio do sagrado e legitimar sua produção ideológica. 5 

 Por meio da Folha do Norte do Paraná foi instituído um conjunto de idéias que 

ditava normas de conduta, o periódico expressava um modelo de vivência católica a 

ser seguido. Desta forma a Instituição Católica em Maringá se sedimentou 

                                                
3 Bourdieu, Pierre. Os usos da ciência: por  uma sociologia clínica do campo religioso. Trad. Denice Bárbara 
Catani. São Paulo: UNESP, 2004. p. 20.  
4 Bourdieu, Pierre. Idem p. 48. 
5 Bourdieu, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1988. 
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internamente ao passo que detinha poder de trânsito nas diversas esferas sociais, 

estendendo sobremaneira seu poder de atuação.  

Esta tendência pode ser vinculada ao projeto de catolicismo instituído pelo 

Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, que buscava tornar a religiosidade 

presente em todos os aspectos da vida do fiel, o catolicismo deveria ser sentido na 

vivência. Foi por intermédio do Vaticano II que a Igreja Católica assumiu um 

compromisso evangelizador que visava atingir fiéis de diferentes realidades, neste 

sentido assistimos a Instituição se voltar para os chamados países subdesenvolvidos, 

dentro dos quais o Brasil se enquadra. 

Nesta perspectiva, as Conferências Episcopais Latino Americanas (surgiram 

como uma maneira de se voltar para fiéis inseridos num contexto histórico de 

subdesenvolvimento. Vejamos o que diz documento da III CELAM, ocorrida em Puebla 

em 1979: 

Para realizar eficazmente esta missão, a Igreja sente a necessidade de conhecer o povo latino-

americano em seu contexto histórico, com suas variadas circunstâncias. É mister que esse povo 

continue  a ser evangelizado como herdeiro de um passado, como protagonista de um presente, como 

construtor de um futuro, como peregrino em busca do Reino definitivo.6 

 Trata-se, portanto, de uma mudança de perspectiva da Instituição a fim de 

pensar o homem moderno inserido em seu contexto histórico. O jornal Folha do Norte 

realiza bem esta tarefa, de inclusão do catolicismo na vivência, pois, como já foi dito, 

seus artigos estão permeados pela moralidade cristã. 

Aqui mais uma vez podemos pensar na atuação do jornal sobre o prisma do 

“lugar social”. O discurso construído pelo periódico indica o lugar social dos agentes 

que o produziram. Ainda que não fale explicitamente em nome da Instituição Católica, 

acabou por solidificar o sistema de idéias e valores defendido por esta. Conforme 

Certeau: 

O discurso assume uma cor de parede: “neutra”. Transforma-se mesmo numa maneira de  

defender lugares ao invés de ser o enunciado de causas “capazes”  de articular um desejo. Ele não pode 

mais falar daquilo que o determina: um labirinto de posições a respeitar e de influências a solicitar.7 

Percebemos então que o jornal expressava o direcionamento ideológico da 

Instituição Católica do momento histórico em que ele foi produzido. 

Pierre Bourdieu define poder simbólico8 como sendo aquele em que as relações 

de poder se dão de forma implícita. O poder simbólico só pode ser apreendido onde 

                                                
6  Documento da III Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla, 1979. 
7 Certeau, Idem p. 76. 
8 Bourdieu, Pierre. O poder  simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 



 5 

não quer se mostrar, faz parte de sua própria natureza estar camuflado nas diferentes 

relações sociais. Conforme o próprio autor: 

No entanto, num estado do campo em que se vê o poder por toda parte, como em outros tempos 

não se queria reconhece-lo nas situações em que ele entrava pelos olhos dentro, não é inútil lembrar 

que (...)é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente 

ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem.9  

Tratando do tema dentro da categoria de campo de Bourdieu, podemos enxergar 

a Instituição Católica como um campo que se estabelece no seio da sociedade e trava 

relações com estas ao mesmo tempo que sustenta relações internas. Neste sentido o 

jornal assume a função de veículo propagador da ideologia da instituição, pois seus 

artigos expressam, ainda que de forma velada, a moral e os valores católicos. 

 Cabe ressaltar mais uma vez que o estabelecimento deste discurso tem duplo 

caráter: se sustenta internamente e mantém relações com a sociedade. O conjunto de 

idéias propalado pelo jornal, ainda que em primeira instância expresse o discurso 

institucional, é dirigido a toda sociedade. É esta mesma sociedade que acaba por 

legitimar este discurso, que adquire mais poder simbólico à medida que extravasa o 

campo social em que teve origem e repercute nas demais esferas sociais.  

Nas palavras de Bourdieu, a estrutura de uma ideologia é duplamente 

determinada:  

As ideologias devem a sua estrutura e as funções mais específicas às condições sociais da sua 

produção e da sua circulação, quer dizer, às funções que elas cumprem, em primeiro lugar, para os 

especialistas em concorrência pelo monopólio da competência considerada (religiosa, artística, etc.)e, 

em segundo lugar e por acréscimo, para os não-especialistas.10 

Traçando um paralelo entre os dizeres de Bourdieu e nosso objeto de estudo 

percebemos que o jornal é produzido por especialistas, e, portanto, expressa o sistema 

de idéias próprio deste corpo de especialistas. Por outro lado, o jornal é dirigido à 

sociedade, aos não-especialistas. Além disso, é produzido segundo as leis e normas 

colocadas pelo meio social. Em seus artigos o jornal trata de questões de diversas 

naturezas, como política e economia, e não apenas de assuntos que dizem respeito à 

Igreja Católica.  

O conjunto de idéias que o jornal expressa acaba por constituir o “sistema 

simbólico” da Instituição Católica em Maringá,pois, por meio dos artigos, os 

                                                
9  Bourdieu, Pierre. Idem. p. 7-8. 
10 Bourdieu, Pierre. Ibid. p. 13. 
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especialistas da instituição impõe os valores católicos e se dirigem a toda a sociedade. 

Ao mesmo tempo em que o discurso católico distingue-se de outros, pois é 

determinado pelo corpo institucional que o produz, ele acaba sendo incorporado e 

perpassando outras esferas do social como o campo da política. 

A Folha do Norte do Paraná atuou como veículo de propagação do sistema de 

idéias da Igreja sem deixar de ser um meio de comunicação que, como outros, veicula 

assuntos de varias ordens. Podemos enxergar o jornal como uma estratégia de 

atuação da Igreja Católica a fim de propagar seu ideário e atingir o maior número 

possível de fiéis. 

O caso que analisamos, do jornal Folha do Norte do Paraná guarda suas 

peculiaridades por conta do processo histórico que leva à sua criação. Entretanto, não 

se trata de um caso isolado uma vez que a Instituição Católica outras vezes se utilizou 

de instrumentos de mídia a fim de disseminar suas idéias. Em Discursos sobre a 

leitura: 1880-1980 Anne-Marie Chartier e Jean Hébrard falam das características que o 

jornal deve ter para atuar como meio de propagação da moral católica: 

O jornal deve, pois, ser barato e anunciar sua religião; deve visar (...) a “massa”, e não a elite, 
mesmo que naturalmente se pense que é nesse viveiro que serão recrutados os futuros militantes da 
Ação Católica, jovens ou adultos. Deve ser um reservatório de atividades postas à disposição de todos 
(concursos, jogos) e, sobretudo, deve comportar páginas regionais, onde se possa exprimir a vida de 
todos os grupos, com suas reuniões, suas festas, seus relatos das iniciativas. Em tudo isso, a escolha 
das histórias tem pouca importância. Para que a meta seja atingida, basta que elas tenham toda garantia 
de moralidade, sejam lidas com prazer por todos e façam parte das referências compartilhadas pelo 
grupo. 11 

Podemos identificar na Folha do Norte do Paraná estas características, que o 

tornam importante instrumento de ação da Igreja Católica em Maringá. Ele colabora na 

expansão do catolicismo na cidade e em seu entorno. Mostra-se um método rápido e 

eficaz na disseminação de idéias e valores. Das características assinaladas por 

Chartier e Hébrard vale chamar a atenção para o caráter regional que o jornal deve 

conter. O jornal Folha do Norte do Paraná não só contém este caráter regional como 

colabora, ele próprio, para o fortalecimento da identidade regional na cidade recém 

fundada.12 

Percebemos que mesmo a estrutura do jornal e a maneira como estão dispostos 

seus artigos são relevantes para o alcance que ele busca ter. É importante analisarmos 

                                                
11 Chartier, Anne-Marie e Hébrard, Jean. Os discursos da Igreja In: Discursos sobre a leitura: 1880-1980. Trad. 
Osvaldo Biato e Sérgio Bath. São Paulo: Ática, 1995. p. 92 
 
12 A data oficial da fundação de Maringá é 10 de maio de 1947, quando do lançamento de sua pedra fundamental 
pela Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná. A este respeito ver: Andrade, Arthur. Maringá, ontem, 
hoje e amanhã. Maringá: S. E., 1979. 
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estes aspectos a fim de entender o modo como a Igreja utilizou o jornal com o veículo 

ideológico e até que ponto ele foi eficaz.  

Vale observar aqui que a sedimentação da Instituição Católica e a formação de 

uma identidade maringaense foram processos que ocorreram simultaneamente. Isto 

ocorreu devido à forte presença da Igreja nos mais diversos setores da sociedade 

maringaense. A própria a criação do jornal pelo então arcebispo D. Jaime Coelho fez 

parte de seu plano de governo diocesano que incluiu outras medidas tais como a 

fundação de uma Faculdade (Faculdade Estadual de Ciências Econômicas que deu 

origem à Universidade Estadual de Maringá), um canal de televisão (Televisão Cultura 

de Maringá) e de um movimento em defesa dos pequenos proprietários rurais (a Frente 

Agrária Paranaense).  

Estas iniciativas acima listadas podem ser enquadradas na tendência 

modernizadora da Igreja Católica do período, a que já nos referimos 

anteriormente.Vimos um contexto em que a instituição cada vez mais buscava 

aproximar-se do fiel e estar presente na vivência social, não mais atuando em espaços 

e momentos reservados. Por meio destas medidas a Igreja ganha espaço em 

diferentes campos de atuação: ela se insere na política, na economia, na educação , na 

arte e na mídia entre outros. 

Scott Mainwaring faz um estudo onde traça as relações entre a Igreja Católica e 

política por meio de uma análise institucional:  

A idéia básica da análise institucional é que podemos compreender as mudanças nas 
instituições como uma tentativa de defender seus interesses e de expandir sua influência. A organização 
muda principalmente porque seus interesses a obrigam a mudanças que estejam de acordo com as 
transformações da sociedade como um todo. Esse tipo de análise enfatiza o estudo da instituição 
propriamente dita, embora não exclua as condições sociais que a afetam. 13 

De acordo com este tipo de análise, que investiga tanto as relações no interior 

da instituição como seu alcance em outras esferas, podemos compreender a Igreja 

católica em Maringá.  

Embora exista um discurso identitário da Igreja Católica, ela busca o tempo todo 

inserir-se na sociedade. Há, no seio da instituição, mudanças e permanências que 

dizem respeito a sua sobrevivência e propagação. Para que possa sobreviver ela 

necessita de um discurso que não somente a sustente como possibilite a busca de 

novos espaços. Nesta direção, o uso do jornal revela coerência com a tendência 

modernizante do catolicismo num momento histórico em que ele buscava inserir-se 

cada vez mais na vida cotidiana. 

                                                
13 Mainwaring. Igreja Católica e política no Brasil – 1916-1985. Trad. Heloisa Braz de Oliveira Prieto. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. 
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Por fim cumpre ressaltar que estes resultados têm caráter parcial pois a 

pesquisa segue ainda em andamento. 
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