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Essa pesquisa utilizou uma perspectiva histórica e sociológica, centrada no 

período 1956-1985, tendo por foco a Igreja Católica em São Paulo, a partir da análise 

dos meios de comunicação de massa católicos ligados à Arquidiocese de São Paulo, 

enfatizando o semanário O São Paulo1. 

Por se tratar de um olhar sob o prisma do semanário da Arquidiocese, a partir da 

análise documental das edições do semanário O São Paulo e do estudo de entrevistas 

orais com sujeitos que compuseram o clero da Arquidiocese de São Paulo, que 

estavam associados aos meios de comunicação social (MCS) católicos locais, foi 

possível responder à problemática a seguir, que instigou esse processo de pesquisa:  

Quais foram as matrizes ideológicas assumidas pela Arquidiocese de São Paulo 

expressas nas edições d’O São Paulo, do seu primeiro exemplar (publicado em 25 de 

janeiro em 1956) até o fim da ditadura militar, em 1985?  

Qual foi a orientação e atuação dos arcebispos nesse período junto aos MCS da 

Igreja Católica de São Paulo?  

Como os posicionamentos dos arcebispos influenciaram a linha editorial d’O São 

Paulo? 

 Como era a relação estabelecida entre os MCS da Arquidiocese, especialmente 

O São Paulo, o Estado e a sociedade paulistana?  

E, por último, qual a concepção da Igreja Católica paulistana2 sobre o papel dos 

meios de comunicação de massa a partir das publicações do referido semanário? 

Dessa forma, a pesquisa procurou, como objetivo geral, analisar as matrizes 

ideológicas utilizadas pelos arcebispos – Dom Agnelo Rossi e Dom Paulo Evaristo Arns 

– frente à Fundação Metropolitana Paulista, mantenedora do jornal O São Paulo, e sua 

influência na Igreja Católica e na sociedade, no período da ditadura militar, revisitando 

                                                
1 A referida pesquisa está vinculada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do prof. Dr. Luiz Eduardo W. Wanderley, 
como exigência parcial para a obtenção do título de doutor em Ciências Sociais em 2006. 
2 Ao se referir à Igreja Católica de São Paulo, é necessário indicar que não é exeqüível tratá-la na sua 
totalidade, que pode ser compreendida desde os sujeitos envolvidos em ações pastorais ou sociais nas 
mais distantes periferias metropolitanas até o alto clero, composto pelos bispos auxiliares e o arcebispo. 
Com esta ressalva, ao longo do trabalho que se segue, houve a adoção das referidas terminologias: 
Igreja Católica de São Paulo, Arquidiocese de São Paulo, Igreja paulistana, entre outras, utilizadas em 
uma perspectiva ampla associada à sua estrutura hierárquica oficial, porém não se procurou abarcar a 
sua totalidade histórica nos últimos 450 anos em São Paulo. 
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o período anterior, de Dom Carmelo V. Motta. Para dar conta dessa proposta de 

investigação, o trabalho foi norteado pela técnica da história oral e da pesquisa 

documental. 

Frente à necessidade de melhor compreender o universo da pesquisa realizada 

a partir do órgão oficial da imprensa da Arquidiocese, O São Paulo, que comemorou 

em 2006 o cinqüentenário de sua primeira publicação, a indicação abaixo revela 

informações essenciais: 

O SÃO PAULO, semanário oficial da Arquidiocese, celebrará o jubileu de ouro 
de sua fundação em 2006. No dia 25 de janeiro de 1956, o então arcebispo da 
cidade. cardeal Motta. lançou a primeira edição de um jornal que nascia “com 
o nome e sob os auspícios do apóstolo e doutor dos Gentios” [...]. Costuma-se 
dizer que não basta celebrar datas importantes, é preciso refleti-las para que 
novos compromissos sejam assumidos. (ALBERTO, 21 set. 2005, p. 12) 
 

Em meados do século XX, no advento do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica 

da Arquidiocese de São Paulo era dirigida por cardeal D. Carlos Carmelo Vasconcelos 

Motta. Na época, já se percebia a necessidade de atuar junto aos MCS de uma forma 

mais efetiva; por isso, ela passou a buscar 

uma maior presença junto à população [...]. Foi então que a sensibilidade de 
alguns religiosos e o apoio do cardeal [...] tornaram possível a instituição de 
uma fundação que proporcionasse à missão pastoral da Igreja Paulista o 
inestimável concurso dos meios de comunicação social (PEREIRA, 1982, p. 
145). 

 

Essa “maior presença” junto à sociedade, segundo Montero, indica a 

atuação continuada e em permanente mutação da Igreja no campo das idéias 
[que] apoiou-se de maneira mais ou menos sistemática, e com graus variáveis 
de eficiência, na divulgação impressa em livros, jornais ou revistas – de seus 
posicionamentos e interpretações (1992, p. 145). 
 

Dessa forma, cardeal Motta instituiu a Fundação Metropolitana Paulista, que 

tinha como proposta, segundo os Estatutos da Fundação Metropolitana Paulista, art. 

2º, 

propugnar pela formação cívica, moral, cultural e religiosa do povo brasileiro, 
através da divulgação escrita, falada e televisiva, dentro do espírito democrático 
e cristão da nacionalidade brasileira, mantendo, para tanto, excluindo qualquer 
intuito lucrativo, jornais, rádios emissoras, serviço de televisão, agência 
noticiosa e similares (apud PEREIRA, 1982, p. 145).  

 
Assim, em 1954, a Fundação mantinha a Rádio Nove de Julho e, em 25 de 

janeiro de 1956, era editado o primeiro exemplar do semanário católico “destinado a 

ser o órgão oficioso da Arquidiocese”, com o título O São Paulo, que passava a 

intensificar o papel formador da Igreja junto às lideranças da época (PEREIRA, 1982, p. 

145).  
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O São Paulo é um meio de comunicação católico, que discute em suas edições 

a realidade vivida pela Igreja Católica e sua relação com o contexto político e social 

brasileiro. Padre Antônio Aparecido Pereira, que está na equipe de edição desde 1982, 

afirma: 

dentro daquele espírito que animou os idealizadores da Fundação 
Metropolitana Paulista, que devemos entender a criação do semanário “O São 
Paulo”: um instrumento de comunicação dedicado a refletir os acontecimentos 
à luz da doutrina da Igreja e das linhas de pastoral da CNBB e, particularmente, 
da Igreja que está em São Paulo (PEREIRA, 1982, p. 146, grifos nossos). 

 

É possível identificar a relevância de O São Paulo, tendo em vista que a edição 

e a abrangência do semanário não se restringiram à Região Metropolitana, mas 

atingiram a esfera nacional, estando em consonância com a expansão das editoras e 

publicações católicas (MONTERO, 1992, pp. 151-3), inclusive durante a gestão do 

arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns houve um grande salto na quantidade de 

assinantes do referido semanário, chegando em um breve período a 50 mil exemplares 

(ARNS, 2001).  

A história d’O São Paulo, segundo o Pe. Antônio Aparecido Pereira (2001), foi 

marcada por mudanças ao longo de sua trajetória editorial, aspecto relacionado 

também às diversas conjunturas da política nacional. 

 

 

É necessário compreender que o referido processo de coleta de dados e análise 

foi direcionado por uma perspectiva qualitativa e considerando o fato de que a pesquisa 

documental nas edições d’O São Paulo refere-se ao período de 1956 a 1985. Desta 

forma, para viabilizar este trabalho de investigação, privilegiou-se a análise das 

matérias da primeira página e dos editoriais.  

Essa delimitação do universo de pesquisa documental permitiu não reincidir nas 

dificuldades indicadas por Anamaria Fadul em sua tese de Livre-Docência, 

apresentada à ECA/USP, intitulada Os Meios de Comunicação de Massa: um desafio 

para a Igreja (“O São Paulo” – 1979-1985): 

Do ponto de vista qualitativo, buscou-se apreender as chaves e os conceitos 
fundamentais na articulação do discurso sobre os meios, isto é, apreender 
quem são os interlocutores, os atores e os objetivos visados pelo jornal. 
Nesse sentido, não se dispensou nenhuma pista do jornal. Tanto as cartas de 
leitores como as respostas de redação, os anúncios sobre festas, livros, os 
editoriais, as reportagens, as transcrições de matérias de outros jornais. 
Essa opção apresentou muitas dificuldades, pois ampliou consideravelmente o 
universo da pesquisa e por outro lado introduziu muitos temas e variáveis que, 
em princípio não deveriam entrar nesse trabalho. (FADUL, 1986, p. 28, grifos 
nossos) 
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Outro aspecto indicado por Fadul no que se refere ao processo de investigação 

a partir das edições d’O São Paulo, em consonância com a pesquisa apresentada nos 

próximos capítulos, é que não se trata de  

realizar uma pesquisa de imprensa no sentido tradicional, também não houve 
uma preocupação com as teorias do discurso na análise das mensagens [...] 
[porque se valeu das contribuições das pesquisas] na área das ciências 
sociais, especialmente de história e ciência política, que não se utilizam de 
uma metodologia quantitativa, mas sim de uma análise das mensagens 
ideológicas dos jornais analisados (FADUL, 1986, pp. 22-3). 
 

Nesse sentido, para a constituição do corpus analítico, a pesquisa documental 

nas edições do semanário procurou selecionar matérias encontradas nas primeiras 

páginas e nos editoriais que contribuíssem, a partir da análise com enfoque qualitativo, 

para a elucidação da problemática e alcance do objetivo geral. Esse processo de 

análise qualitativa, composto por leituras e releituras, em conformidade com os 

problemas e objetivos da pesquisa, permitiu evitar a efetivação de leituras 

impressionistas das fontes documentais. 

Ainda no sentido de tornar exeqüível a pesquisa documental nas edições d’O 

São Paulo de 1956 a 1985, foi elaborada uma periodização, a partir de uma 

investigação preliminar, que colaborou no sentido direcionar os estudos e análises. 

Neste sentido, o primeiro período, de 1956 a 1966, envolve a fase final do 

arcebispado3 de cardeal Motta, quando ocorreu a fundação d’O São Paulo, e parte do 

arcebispado4 de cardeal Agnelo Rossi. O segundo período, de 1966 a 1970, 

representou uma fase de transição entre a predominância conservadora e uma 

perspectiva progressista na gestão arcebispal da Arquidiocese de São Paulo, bem 

como envolveu as discussões oriundas do Concílio Vaticano II, o início das torturas e 

mortes dos opositores da ditadura militar, entre outras dimensões, coincidindo com a 

chegada do então bispo auxiliar Dom Paulo Evaristo Arns. O terceiro período, de 1970 

a 1985, compreende o momento marcado pela ruptura ao apoio dado anteriormente 

aos governantes militares. Esta etapa esteve em consonância com a nomeação de 

Dom Arns à condição de arcebispo e cardeal. Este período se encerra com o fim da 

censura prévia ao semanário, tendo em vista o processo de abertura política e 

redemocratização.  

Após a seleção das matérias e dos editoriais que compuseram o corpus de 

análise, a interpretação do material coletado contou com a adoção das contribuições da 

                                                
3 De 1944 a 1964.  
4 De 1964 a 1970. 
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análise de conteúdo5 em sua tendência contemporânea, vinculada à perspectiva 

qualitativa, tendo em vista que  

atualmente, embora seja considerada uma técnica híbrida por fazer a ponte 
entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa de matérias [...], a análise 
de conteúdo oscila entre esses dois pólos, ora valorizando o aspecto 
quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do 
pesquisador (FONSECA JR., 2005, p. 285). 
 

A adoção das contribuições da análise de conteúdo para o desenvolvimento 

dessa pesquisa está em consonância com a indicação teórica, a seguir, adotada por 

Chiaradia Pereira, ao afirmar que 

nos primórdios a análise de conteúdo tinha um enfoque quantitativo “que lhe 
atribuía um alcance meramente descritivo. A análise das mensagens então se 
efetuava por meio do simples cálculo de freqüências” [...]. Mas a necessidade 
de interpretação dos dados encontrados fez com que a análise qualitativa 
também tivesse lugar dentro da técnica. A autora continua o raciocínio dizendo 
que a análise de conteúdo qualitativa ocorre quando o pesquisador busca 
identificar informações incutidas nas mensagens estudadas. “O esforço do 
analista é, então, duplo: entender o sentido da comunicação, como se fosse o 
receptor normal, e principalmente, desviar o olhar, buscando outra 
significação, outra mensagem, passível de se enxergar por meio ou ao lado da 
primeira” (GODOY apud CHIARADIA PEREIRA, 2005, p. 13). 
 

A partir dos aspectos indicados sobre o processo de pesquisa e interpretação 

dos dados no interior da problemática e do objetivo já indicados, é necessário 

compreender que 

o material escrito necessita ser cuidadosamente analisado: frases, palavras, 
adjetivos, concatenação de idéias, sentido geral do texto. Bakhtin nos lembra 
algumas regras metodológicas fundamentais: (1) não separar a ideologia da 
realidade material do signo; (2) não dissociar o signo das formas concretas de 
comunicação (entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de 
comunicação social organizado); (3) não dissociar a comunicação e suas 
formas de sua base material (infra-estrutura). 
Realizando-se no processo de relação social, todo signo ideológico, portanto, 
também é um signo lingüístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma 
época e de um grupo social determinado. Embora as classes sociais 
diferentes sirvam-se de uma só e mesma língua, a palavra também se torna a 
arena onde se desenvolve a luta de classes. A análise dos signos 
(substantivos, verbos, adjetivos etc.) seja no seu sentido de tema ou forma, 
deve ser orientada pela certeza das contradições que aí se ocultam (BAKHTIN 
apud MINAYO, 2000, p. 234). 
  

Com as contribuições da análise de conteúdo, associadas às indicações de 

Bakhtin transcritas acima, obteve-se uma rica possibilidade de interpretação dos dados 

e elaboração escrita a partir das edições d’O São Paulo. 

                                                
5 Cf. Fonseca Jr., “a Análise de Conteúdo (AC), em concepção ampla, se refere a um método das 
ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias 
técnicas de pesquisa. Esse conjunto de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, 
vem sendo utilizado, pelo menos, desde o século XVIII” (2005, p. 280).  
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Como a história oral trabalha com critérios qualitativos, a pesquisa dispensou a 

utilização de técnicas estatísticas de amostragem para determinar quais e quantos 

serão os depoentes que permitirão a constituição do corpus de análise. 

Os depoentes foram selecionados tendo em vista o fato de terem composto ou 

ainda compor o clero, secular ou regular, e terem estabelecido vínculos diretos ou 

indiretos com os MCS da Arquidiocese de São Paulo no período já indicado. 

As entrevistas realizadas com o arcebispo emérito cardeal Dom Paulo Evaristo 

Arns, com Pe. Antônio Aparecido Pereira, com Frei Carlos Josaphat, Prof. Dr. 

Fernando Altemeyer6, Dom Angélico Bernardino Sândalo, Dom Antônio Celso de 

Queiroz e Dom Benedicto Ulhôa Vieira7 apresentaram-se como uma importante 

contribuição no desenvolvimento do processo de pesquisa e análises.  

Como a história oral trabalha com critérios qualitativos, a pesquisa dispensou a 

utilização de técnicas estatísticas de amostragem para determinar quais e quantos 

serão os depoentes que permitiram a constituição do corpus de análise.  

O processo de pesquisa oral – por meio das entrevistas com um roteiro semi-

estruturado, a partir do registro em fita cassete do discurso-memória – permitiu 

valorizar participantes históricos não privilegiados até então pela historiografia. Ainda 

cabe ressaltar que os depoentes foram elevados à condição de sujeitos históricos que 

saíram do anonimato e que, a partir de suas vidas e suas experiências relacionadas à 

história d’O São Paulo ou com a mídia católica na Arquidiocese, contribuíram para esta 

investigação sociológica8. 

Matriz ideológica: marcos analíticos 

As análises das fontes documentais (extraídas das edições d’O São Paulo) e 

orais (a partir dos depoentes entrevistados) partiram do princípio de que a Igreja 

Católica pode ser vista como um sujeito coletivo9 que possui um discurso frente às 

correlações de forças que envolvem o Estado e a sociedade paulistana. Essas análises 

partiram do referencial teórico elaborado por Sader (1988): 

                                                
6 Atuou como sacerdote na Arquidiocese de São Paulo, atualmente é professor da PUC SP na condição 
de leigo. 
7 Os três últimos depoentes, assim como a primeira entrevista realizada com cardeal Arns, compuseram 
o processo de pesquisa realizado para a dissertação de Mestrado junto à FHDSS – UNESP – Franca, 
sob orientação do prof. Dr. Ivan Ap. Manoel, concluída em 2001. 
8 Inúmeras discussões teóricas têm contribuído nas formulações a respeito da pesquisa oral e das suas 
relações com a memória, em especial das pessoas idosas. Para um maior aprofundamento, ver: Bosi, 
Ecléa Memória e Sociedade: lembranças de velhos 7. ed. São Paulo, Companhia das Letras, 1999.  
9 Para Vilhena e Passos, “A Igreja, todavia, como sujeito coletivo inserido na história, aglutina e abriga 
sujeitos históricos que, situados no tempo, no espaço e na estrutura social, são portadores de 
mentalidades, interesses próprios e fidelidades as mais variadas possíveis” (2005, p. 557).  



 7 

quando nos referimos a um discurso estamos pensando no uso ordenado da 
linguagem, numa fala ou num texto em que um sujeito se dirige a um público 
(ou, no limite, a uma segunda pessoa). Os diversos discursos que lemos ou 
escutamos numa sociedade num dado período – falas do Lula, sermões de 
Dom Paulo, discursos presidenciais – podem ser remetidos a matrizes 
discursivas que compõem, nessa sociedade e nesse tempo, um modo – e 
suas variações – de nomear seus problemas, objetivos, valores. Embora se 
expressem, através dos discursos, os antagonismos e mecanismos de poder 
que constituem as lutas sociais, não iremos encontrar sistemas 
compartimentados que separem de modo absoluto modelos discursivos de 
uns e outros (SADER, 1988, p. 59). 
 

De acordo com a perspectiva conceitual elaborada por Sader em seu trabalho 

sobre os movimentos sociais dos trabalhadores da Região Metropolitana de São Paulo 

entre 1970 e 1980, foi adotado o conceito de sujeito coletivo porque: 

um primeiro motivo para o uso dessa noção consiste no fato de que os 
agentes dos movimentos sociais aqui tratados expressam uma insistente 
preocupação na elaboração das identidades coletivas, como forma de 
exercício de sua autonomias. Neste momento, portanto, o termo aparece mais 
como objeto de análise do que como instrumento conceitual. Assim, na 
famosa assembléia do Movimento do Custo de Vida, realizada a 20 de junho 
de 1976, Dom Mauro Morelli, bispo da região Sul, proclamava que “nós 
devemos ser sujeitos da nossa própria história” (SADER, 1988, pp. 50-1). 
 

Ao pensar a Igreja Católica de São Paulo como um sujeito coletivo, a partir 

desse referencial, existe um “traço comum que é o fato de a noção de ‘sujeito’ vir 

associada a um projeto, a partir de uma realidade cujos contornos não estão 

plenamente dados e em cujo devir o próprio analista projeta suas perspectivas e faz 

suas apostas” (SADER, 1988, p. 53). 

Partindo desse recorte teórico em que a Igreja Católica se constitui enquanto 

sujeito coletivo e expressa seu projeto frente ao contexto sociohistórico relacionado 

com a análise das edições d’O São Paulo, é necessário entender que a pesquisa 

buscou identificar as matrizes ideológicas expressadas nas referidas publicações 

semanais. O conceito de matriz ideológica é entendido como a base do “discurso que 

revela a ação [e] revela também o sujeito”. Por isso, a matriz ideológica permite “a 

atribuição de sentido às coisas”, ela é expressa no discurso (oral e escrito) (SADER, 

1988, p. 57). 

Dessa forma, foi possível identificar, a partir das entrevistas orais, matérias e 

editoriais d’O São Paulo, as matrizes ideológicas expressas, “tendo em vista que a 

linguagem não é um mero instrumento neutro que serve para comunicar alguma coisa 

que já existisse independente dela” (SADER, 1988, p. 57). 
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 A adoção do termo matriz ideológica também está em consonância com a 

definição conceitual de Bruneau (1974), ao propor a distinção dos termos “teologia” e 

“ideologia”. Dessa forma,  

teologia parece indicar um conjunto de princípios gerais, abstratos, do outro 
mundo, que permanecem eternos apenas nas aplicações mais amplas. 
Ideologia, por outro lado, implica mais coerência interna, racionalidade de 
intenção, sistemática aplicação particular, que comanda ações definidas. 
Pode-se dizer, é claro, que o modelo de cristandade, ou o de neocristandade, 
incluía uma ideologia, [... há] a orientação da ideologia para a ação, 
intencional e planejada, na Igreja pós-1950. Melhor ainda, era uma formulação 
particular de elementos tirados de uma teologia católica mais vasta, com 
relação a, ou com particular relevância para o Brasil, num momento histórico 
especial. A ideologia formulada num processo de questionamento: 
questionamento do papel da Igreja no passado, da natureza da mudança na 
sociedade brasileira e do papel próprio da Igreja (BRUNEAU, 1974, p. 147). 
 

Com as contribuições acima, associadas às indicações de Sader (1988), há um 

reforço do conceito de matriz ideológica expressa nos discursos, ao afirmar não ser 

possível que  

todos os discursos sejam iguais nem mesmo que derivem de uma mesma 
matriz discursiva. Mas, tendo de interpelar um dado público, todo discurso é 
obrigado a lançar mão de um sistema de referências compartido - pelo que 
fala e por seus ouvintes. Constitui-se um novo sujeito político quando emerge 
uma matriz discursiva capaz de reordenar os enunciados, nomear aspirações 
difusas ou articulá-las de outro modo, logrando que indivíduos se reconheçam 
nesses novos significados. É assim que, formados no campo comum do 
imaginário de uma sociedade, emergem matrizes discursivas que expressam 
as divisões e os antagonismos dessa sociedade (SADER, 1988, pp. 59-60). 
 

Nesse sentido, foi possível identificar que a matriz ideológica adotada nos 

discursos da Igreja Católica de São Paulo, expressa nas edições d’O São Paulo, sofreu 

drásticas transformações no final da década de 1960 e início da seguinte.  
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