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RESUMO
A presente pesquisa possui como temática a imprensa católica e o seu recorte espaço-temporal é o Paraná entre 1926 á
1931. O objetivo dessa investigação é analisar a atuação da chamada “boa imprensa” no Paraná a partir de um periódico
específico,  a revista  mensal  A Cruzada criada em 1926 na cidade de Curitiba.  Além disso,  busca-se identificar as
temáticas mais recorrentes presentes no periódico.  A coleta das edições da revista ocorreu no Círculo de Estudos
Bandeirantes  de  Curitiba  por  meio  da  fotografia  do  acervo.  Após  a  etapa  da  coleta,  foi  realizada  a  leitura  e  a
sistematização dos dados identificados por meio de uma tabela criada no Word. Buscamos analisar esse periódico a
partir dos aportes metodológicos de Luca (2008) e Cruz e Peixoto (2007). Com a leitura dos dados coletados foi possível
identificar as seguintes temáticas presentes na A Cruzada: a doutrina católica; a imprensa e a leitura; o combate a outras
religiões; a moda feminina e a família. Visando o período de pesquisa e a profundidade necessária para a análise, optou-
se por trabalhar com o tema da imprensa e da leitura, que são tratados intrinsecamente ligados nos textos e artigos do
periódico. A análise da temática escolhida como foco da pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Imprensa; Leitura; Igreja Católica; Paraná.

1 INTRODUÇÃO

O cenário brasileiro da imprensa no final do século XIX e início do XX era composto por
variadas publicações de todos os tipos com revistas, jornais, almanaques, folhetos de divulgação e
também de variadas temáticas, como políticas, esportivas, econômicas, noticiosas e entre elas as
religiosas, das quais a Igreja Católica por causa do seu poder possuía grande parte do espaço
editorial. (MARTINS, 2003) Vista como um perigo, a Igreja Católica irá utilizar a força da imprensa ao
seu favor. Se existiam em circulação periódicos da “má imprensa”, que publicavam ideias laicas ou
anticlericais, a proposta foi a criação e a disseminação no país de uma leitura sadia e recomendável
aos leitores católicos, ou seja, uma “boa imprensa”. Em um momento de reorganização do espaço
da Igreja Católica no Brasil e de recristianização da população, a imprensa seria mais uma arma,
aliada a missão de levar aos católicos leitores a doutrina católica e alertar contra aos perigos dos
inimigos. 

A partir dessa temática, buscamos analisar a sua ocorrência no Paraná no início do século
XX, para isso, utilizamos como fonte a revista A Cruzada criada em Curitiba em 1926 e que circulou
até 1934. O recorte temporal dessa investigação se restringe aos anos de 1926 á 1931, período de
circulação mensal. Essa revista esteve ligada ao Centro da Boa Imprensa criado em 1910 no Rio de
Janeiro,  para  auxiliar  na  expansão  de  periódicos  que  se  propunham  a  defender  uma  missão
cristã/católica. 

Variadas pesquisas têm buscado estudar a imprensa católica no Brasil  com enfoques em
determinadas temáticas tais como os padrões para a família, para a mulher, o conflito e o combate
com outras denominações religiosas entre outras. Podemos destacar as pesquisas de Ribas (2009)
quanto aos discursos produzidos sobre a família e a mulher pelo jornal católico  O Apóstolo nas
décadas de 1929 á 1959 em Florianópolis/SC, e também o estudo de Campos (2010) que a partir de
diversos  periódicos  produzidos  em  Curitiba,  entre  eles  a  revista  A  Cruzada,  também  fonte  da
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presente pesquisa, buscou analisar a atuação dos intelectuais envolvidos nas redações periódicas
no processo formativo da Igreja Católica no Paraná.

Mediante ao cenário de pesquisas já produzidas e que auxiliam no desenvolvimento desse
estudo,  traçamos os seguintes  objetivos:  a)  Analisar  a  atuação da revista  A Cruzada como um
representante da “boa imprensa” no Paraná; b) Identificar as temáticas recorrentes que circularam
entre  os  anos  de 1926  á  1931 e  c)  Eleger  uma temática  para  análise  mais  pormenorizada.  A
importância dessa investigação se justifica por compreendermos que a imprensa foi um dos meios
de comunicação utilizados por diversos grupos sejam eles políticos, culturais, sociais e religiosos
para disseminar suas ideias, e ao analisarmos a produção desses discursos podemos ressaltar as
configurações da sociedade em um determinado período da história. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

É válido ressaltar  que o recorte  espaço-temporal  da  pesquisa  corresponde ao estado do
Paraná e os anos de 1926 á 1931 e a fonte escolhida para desenvolver os objetivos indicados na
seção anterior foi a revista A Cruzada, uma publicação católica do início do século XX. Para o seu
desenvolvimento essa investigação passou pelas seguintes etapas: a) Identificação do acervo da
revista; b) Coleta das edições disponíveis; c) Sistematização das edições coletadas; d) Leitura e
tabulação; e) Análise dos dados. 

A primeira etapa da pesquisa foi à identificação do acervo da revista através de plataformas
online de duas instituições: a Biblioteca Pública do Paraná e o Círculo de Estudos Bandeirantes/CEB
(ligado ao curso de História da PUC-PR), ambas da cidade de Curitiba, onde foi possível identificar a
existência do acervo material das edições entre 1926 á 1934. O contato ocorreu com o CEB que
disponibilizou o acervo existente para a coleta, uma vez que não havia sua versão digital. Passou-
se, portanto, para a segunda etapa que envolveu a coleta das edições por meio fotográfico e com a
utilização de luvas para preservar o acervo. 

A terceira etapa foi a de sistematização das edições da revista, que foram transferidas para o
computador e organizadas em pastas por ano e mês e cada arquivo nomeado por suas páginas
correspondentes. Tal trabalho foi necessário para o melhor acesso e consulta as edições. Foram
coletadas 55 edições da revista A Cruzada, entre essas 37 estão completas com capa, contra capa
e páginas internas numeradas em sequencia, as outras 18 edições possuem a falta de capa ou
algumas páginas internas, que não chegam a descaracterizar o periódico ou prejudicar a pesquisa.

 A etapa seguinte envolveu a leitura e a coleta das informações por meio de uma tabela criada
no Word e que continha as seguintes especificações para cada edição: 1. Data; 2. Edição/Número
da revista;  3.  Subtítulo;  4.  Endereço da redação; 5.  Tipografia;  6.  Redator-chefe; 7.  Gerente;  8.
Diretor; 9. Capa; 10. Aspectos gráficos (fonte, cor, dimensões e etc.), 11. Número de páginas; 12.
Colunas/Seções; 13. Autores/Colaboradores; 14. Número de artigos e textos; 15. Número e tipo de
imagens;  16.  Tipos  de  comercialização/preço  da  revista;  19.  Preço  das  publicidades;  20.
Publicidades; 21. Temáticas recorrentes e 22. Análise por página.

Por fim, a etapa em andamento da pesquisa tem sido a análise das informações coletadas e
dispostas nas tabulações. Cruz e Peixoto (2007) apresentam aspectos importantes que precisam ser
pensados durante o processo de utilização de periódicos na pesquisa em história:

Transformar um jornal ou revista em fonte histórica é um operação de escolha e seleção feita
pelo  historiador  e  que  supõe  seu  tratamento  teórico  e  metodológico  no  decorrer  de  toda
pesquisa desde a definição do tema à redação final. A Imprensa é linguagem constitutiva do
social,  detém  uma  historicidade  e  peculiaridades  próprias,  e  requer  ser  trabalhada  e
compreendida como tal, desvendando, a cada momento, as relações imprensa/sociedade, e os
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movimentos de constituição e instituição do social que esta relação propõe (CRUZ; PEIXOTO,
2007, p. 260).

Os objetivos de criação e os temas veiculados nos periódicos são, portanto, condicionados ao
meio social  em que circulavam ou que buscava que suas ideias alcancem,  por  esse motivo,  a
análise  do  periódico,  assim  como  de  todas  as  tipologias  de  fonte,  devem  ser  analisadas  em
associação com o contexto histórico de sua produção. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A partir da etapa da leitura e tabulação foi possível traçar um panorama dos envolvidos na
criação e redação da revista e uma caracterização de aspectos comerciais tais como circulação e
venda e elementos gráficos e estruturais. A revista A Cruzada foi criada em 19 de março de 1926,
dia de São José, escolhido padrinho da revista. Foi lançado como Revista da Mocidade Católica
Paranaense, grupo formado por jovens acadêmicos e recém formados, principalmente em direito e
medicina, que tinham ligação com a Igreja Católica e participavam da Congregação Mariana e da
União  de  Moços  Católicos  de  Curitiba,  também  criado  em  1926,  mas  posterior  a  criação  do
periódico. Apesar de ter uma quantidade enorme de leigos, a revista tinha tutela de clérigos, tanto na
redação como a União de Moços, essa presença legitimava a atuação da A Cruzada.

A revista apresentava como responsáveis dois jovens leigos, Rosario Farani Mansur (Redator
chefe) e Frederico Carlos Allende (Gerente), e entre os clérigos que participavam do periódico o
nome de maior destaque é o do Padre Antonio Mazzarotto (Diretor). 

A venda ocorria por meio de assinaturas anuais e semestrais e também de edições avulsas.
Sua circulação não era limitada a Curitiba ou ao estado do Paraná, apesar desse possuir o maior
número  de  agentes  responsáveis  por  angariar  assinaturas,  mas  outros  6  estados  do  sul  e  do
sudeste também possuíam agentes (Santa Catarina; Rio Grande do Sul; São Paulo; Rio de Janeiro;
Minas Gerais e Espírito Santo). A estrutura da revista era composta por, capa ilustrada, uma média
de 28 páginas por edição e publicidades nas páginas iniciais e finais. O seu formato foi de 15 cm por
22 cm e após 1928 de 17,5 cm por 26,5 cm. 

Imagem 1: Capa da primeira edição da revista A Cruzada.
Fonte: Revista A Cruzada, ano 1, edição 1, 19 de março de 1926.
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Outro resultado já alcançado foi  a identificação das temáticas recorrentes nas edições do
periódico,  são  eles:  1.  A  doutrina  católica,  sendo  destacadas  questões  sobre  a  fé  católica,  o
cristianismo, o calendário religioso como as celebrações da Páscoa, do Corpus Christi, do Natal e os
dias  dedicados  a  santos;  2.  A  Imprensa  e  a  leitura,  intrinsecamente  ligadas  nos  artigos  que
buscavam definir  os  limites  entre  sua “boa”  versão e  sua “má”  versão;  3.  O combate  a  outras
religiões,  pautado  em  um  discurso  sobre  “ignorância  religiosa”  e  contra  o  espiritismo  e  o
protestantismo; 4. A moda, apontada como um dos perigos da modernidade para as mulheres; e 5)
A família, com os padrões de comportamento e de estruturação das famílias católicas. Segundo
Tânia Regina de Luca (2008) “A ênfase em certos temas, a linguagem e a natureza do conteúdo
tampouco se dissociam do público que o jornal ou revista pretende atingir.” (LUCA, 2008, p. 140)

Visando o período de pesquisa do mestrado e objetivando construir uma narrativa que se
aprofunde nas questões selecionadas para o estudo, foi escolhido uma das temáticas para o foco da
pesquisa. Por causa da ênfase atribuída a importância da imprensa no período do início do século
XX para a Igreja, optou-se por trabalhar com essa temática. Chartier e Hébrard (1995) ao analisarem
a busca por uma tutela por parte da Igreja Católica quanto à leitura apontam que: 

Não cabe, portanto, ao leitor ordinário discriminar entre os bons e os maus livros; assim como o
espectador ingênuo se encanta ou se espanta com os monstros que vê no teatro, sem procurar
conhecer o artifício que lhes dá vida, assim também o leitor se abandona ao livro que excita
sua imaginação ou toca seus sentimentos. A escolha é uma responsabilidade do doutor, que
conhece as armadilhas da escrita e delas se esquiva, além de saber guardar sua fé na mais
estrita ortodoxia, porque está mais próximo da Igreja, guardiã infalível do dogma. (CHARTIER;
HÉBRARD, 1995, p. 21 – 22)

A Igreja Católica julgava que os leitores do final do século XIX e início do XX não estavam
preparados para alguns tipos de leitura. As chamadas “más leituras” teriam ideias que poderiam
contaminar os leitores ordinários e por isso deveriam ser evitadas e substituídas por “boas leituras”,
essas seriam as indicadas por clérigos que possuindo a capacidade de guardar sua fé, conseguiriam
identificar as armadilhas de alguns livros ou da imprensa e possuiriam o dever de alertar os leitores
católicos do que deveria ser lido ou evitado. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do exposto é possível apontar que a revista  A Cruzada foi um relevante periódico a
serviço  da Igreja  Católica  no Paraná,  tendo buscado divulgar  as  doutrinas  do catolicismo e  de
combater as ideias anticlericais, laicas ou amorais de acordo com o pensamento da instituição. A
leitura das suas edições elucida suas motivações e objetivos perante a sociedade paranaense do
início do século XX. 

O periódico apesar de ser do seguimento religioso católico não apresenta apenas questões
ligadas a doutrina e a fé, apesar dessa ser a temática mais recorrente, mas trás ao leitor diversos
artigos que buscam esclarecer qual deveria ser o posicionamento do católico perante a variados
assuntos, como a moda, a leitura, as outras religiões e a formação familiar, portanto, esses temas
são construídos a partir de um discurso católico. 

Em vista do período de pesquisa do mestrado não é possível analisar todos os temas que se
apresentam na revista, sendo esse um dos motivos pela opção por uma temática. Ao limitarmos a
pesquisa  a  uma  temática  específica,  nesse  caso  a  imprensa  e  a  leitura,  tratadas  juntas  pelo
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periódico,  também  nos  colocamos  na  possibilidade  de  realizar  um  trabalho  mais  aprofundado,
atentando para a complexidade do assunto no período em que foi produzido e relacionando com os
contextos históricos do Brasil e do Paraná. A fonte periódica é muito rica nessa questão, diversos
caminhos de análise podem ser tomados a partir de um mesmo jornal ou revista, por esse motivo, a
revista A Cruzada ainda poderá ser estudada com outros enfoques no futuro.

REFERÊNCIAS

A CRUZADA. Revista da Mocidade Católica Paranaense. Mensal. Edições de 1926 á 1931.

CAMPOS, Névio de. Intelectuais e a Igreja Católica no Paraná (1926-1938). Ponta Grossa: 
Editora UEPG, 2010.

CHARTIER, Anne-Marie; HÉBRARD, Jean. Discursos sobre a leitura (1880 – 1980). São Paulo: 
Editora Ática, 1995.

CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas
sobre história e imprensa. Projeto história. São Paulo, n. 35, jul./dez., p. 253 - 270, 2007. 

LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi 
(org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008, p. 111 – 153. 

MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia á história: folheando páginas revisteiras. História. São Paulo, n. 
22, v. 1, p. 59 - 79, 2003.

RIBAS, Ana Claudia. A “boa imprensa” e a “sagrada família”: sexualidade, casamento e moral 
nos discursos da imprensa católica em Florianópolis – 1929-1959. 2009. 250 f.. Dissertação 
(Mestrado em História) Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Florianópolis, 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

