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RESUMO
Os papéis de comportamento feminino e masculino não são naturais, mas sim construídos pela sociedade e pela cultura,
e entre as instituições que delimitam e disseminam esses padrões e modelos de conduta está a Igreja Católica. Em
sintonia com essa concepção, a presente pesquisa buscou analisar as representações da mulher veiculadas no jornal
Folha do Norte do Paraná no ano de 1974. Esse meio de comunicação impresso se caracterizou como um dos principais
veículos da Igreja Católica na região norte do Paraná entre 1960 e 1970. Após o processo de digitalização e tabulação
dos  conteúdos  do  jornal  que  faziam menção  à  mulher,  foram criados  cinco  eixos  temáticos  a  fim  de  analisar  as
representações contidas no periódico: Coluna feminina; Trabalho; Publicidade; Conflitos e Religião. Para esse artigo foi
proposto apresentar resumidamente os quatro primeiros temas e dar maior enfoque a relação entre o discurso religioso e
as representações da mulher.

PALAVRAS-CHAVE: Imprensa; Igreja Católica; Mulher; Maringá.

1 INTRODUÇÃO

A presente  pesquisa  foi  desenvolvida  durante  a  graduação  em História  na  Universidade
Estadual  do  Paraná  –  Unespar,  campus  de  Campo  Mourão  e  esteve  ligada  ao  Programa
Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  –  PIBIC  contando  com  o  auxílio  financeiro  da
Fundação Araucária.  Essa pesquisa é um recorte de uma investigação mais ampla que buscou
analisar as representações da mulher no jornal Folha do Norte do Paraná editado na cidade de
Maringá entre sua criação em 1962 até 1979, a partir de uma perspectiva interdisciplinar no Grupo
de Pesquisa Cultura e Relações de Poder2. O recorte temporal desse estudo realizado na iniciação
científica foi do ano de 1974, concomitantemente outros alunos e alunas se dedicaram a análise de
outros anos de circulação desse periódico diário.

O jornal Folha do Norte do Paraná possuía forte influência da Igreja Católica, por causa da
sua ligação com o bispo Dom Jaime Luiz Coelho, envolvido na criação do periódico e que possuía
uma coluna  no  mesmo.  Assim como Junqueira  (2011)  destaca a  “[...]  Igreja  Católica  utilizou  a
imprensa tanto como recurso produtor de sentidos e identidades quanto espaço de sustentação de
um projeto cultural mais amplo, ou seja, como espaço de sedimentação e legitimação do ideário
católico na sociedade brasileira.” (JUNQUEIRA, 2011, p. 3) A partir disso, nos propomos a analisar
quais foram os discursos produzidos pelo jornal em relação à mulher e a influência do catolicismo
para a legitimação dos padrões identificados.

Duas  discussões  são  importantes  nessa  proposta  da  pesquisa:  o  jornal  enquanto  fonte
histórica e as representações da mulher a partir do conceito de gênero. Quanto à primeira questão é
importante ressaltar o papel da terceira geração do  movimento dos Annales, na década de 1970,
que propôs uma ampliação de temas e de fontes para a pesquisa histórica, incluindo o jornal, que
até então era visto ora como instrumento neutro e imparcial,  ora como detentor de interesses e

1 Atualmente aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá –
UEM. Bolsista da Capes.
2 Essa pesquisa de Iniciação Científica  foi  orientada pela  prof.  Dra.  Cristina Satiê  de Oliveira  Pátaro.  Docente do
Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná – Unespar. Email de contato: crispataro@gmail.com
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paixões.  Quando  a  concepção  de  que  todos  os  documentos  possuem  influências,  objetivos  e
intenções e que faz parte do oficio do historiador analisá-lo a partir dessas questões, os periódicos
começam a ganhar notoriedade em pesquisas da área da história de tal modo que hoje é quase
impossível mensurar a quantidade de estudos que utilizam essa tipologia de fonte. Segundo Luca
(2008) ao utilizarmos jornais e revistas enquanto fonte é necessário historicizar a sua criação e
circulação, aponta ainda que:

De fato, jornais e revistas não são, no mais das vezes, obras solitárias, mas empreendimentos
que reúnem um conjunto  de  indivíduos,  o  que  os  torna  projetos  coletivos,  por  agregarem
pessoas em torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra
escrita. [...] Daí a importância de se identificar cuidadosamente o grupo responsável pela linha
editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha do título e para
os textos programáticos, que dão conta das intenções e expectativas, além de fornecer pistas a
respeito  da leitura  de passado e de futuro compartilhada por seus propugnadores. (LUCA,
2008, p. 140)

Mediante o exposto, torna-se necessário para a análise apontar como ocorreu a criação do
jornal em questão, os envolvidos, os objetivos do impresso e ressaltar como estava composta a
equipe editorial em 1974. O jornal Folha do Norte do Paraná foi fundado em 1962 pelo bispo Dom
Jaime Luiz Coelho3, na cidade de Maringá/PR e encerrou as atividades em 1979. Apesar de ser um
jornal intitulado laico e comercial, a presença do bispo na sua organização atribuía a ele um caráter
religioso, ou, minimamente, simpático às posições eclesiásticas, conforme assegura Paula (2010) ao
afirmar que “[...]  os principais objetivos da Folha do Norte era propagar a fé cristã e combater o
comunismo.”  (PAULA,  2010,  p.  27)  Entre  os  anos de 1964 á 1973 o jornal  foi  arrendado para
Joaquim  Dutra4.  Já  em  1974  a  direção  passa  para  o  jornalista  e  advogado  Jorge  Fregadolli,
momento no qual o jornal passa a contar com publicações diárias e a concorrer com outros jornais
locais e regionais, além de brigar pelo espaço que cada vez mais se abria para o rádio e a televisão.

Em relação à segunda questão apontada acima – as discussões sobre gênero –, é válido
mencionar, segundo Conceição (2009), que os estudos feministas até os anos de 1970 tinham como
objetivo central “a mulher” no singular, na busca por compreender as causas da opressão feminina e
da subordinação da mulher na história do patriarcado. A partir dessa mesma década, há a mudança
do enfoque: de mulher para mulheres, compreendendo-as enquanto um grupo heterogêneo. O autor
prossegue  ao  indicar  que  “É  nos  fins  dos  anos  70  que  o  conceito  de  gênero  é  elaborado  e
conceituado  como  a  construção  social  de  identidades  sexuais  e  como  objeto  de  estudo.”
(CONCEIÇÃO, 2009, p. 720) Portanto, “[...] a emergência da história das mulheres como um campo
de estudo envolve, nesta interpretação, uma evolução do feminismo para as mulheres e daí para o
gênero; ou seja, da política, para a história especializada e daí para a análise.” (SCOTT, 2011, p. 67)
Sobre a discussão de gênero, Soihet e Pedro (2007) apontam que:

‘gênero’ dá ênfase ao caráter fundamentalmente social, cultural, das distinções baseadas no
sexo, afastando o fantasma da naturalização; dá precisão à ideia de assimetria e de hierarquia
nas relações entre  homens e  mulheres,  incorporando a  dimensão das  relações de  poder.
(SOIHET; PEDRO, 2007, p. 288)

3 Dom Jaime Luiz Coelho foi o primeiro bispo de Maringá (1956) e também o primeiro arcebispo (1980) da mesma
cidade. 
4 Joaquim Dutra foi um importante personagem maringaense na área da comunicação, tendo arrendado o jornal Folha
do Norte do Paraná no ano de 1964 até 1973, quando após um desentendimento com D. Jaime, deixou o jornal para
criar o concorrente Diário do Norte do Paraná em 1974.
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As  questões  discutidas  acima  formam o  embasamento  teórico  e  metodológico  que  essa
pesquisa se sustenta. A fonte escolhida faz parte de um crescente campo de investigação, que
busca  analisar  aspectos  da  sociedade  a  partir  das  páginas  dos  jornais  produzidos  na  época
pesquisada, no caso dessa análise, a conduta idealizada para as mulheres e disseminada pelo
periódico Folha do Norte do Paraná no ano de 1974. O conceito de gênero, exposto nesse artigo,
vem atender ao objetivo da pesquisa, que além de apontar os discursos da Igreja Católica por meio
do jornal, também busca analisar essas recorrências como construções de modos de agir e pensar
em um processo de relações de poder.

Alguns apontamentos sobre o contexto histórico da década de 1970 são relevantes para
compreendermos o cenário dos discursos produzidos pelo jornal, fonte dessa pesquisa. Na década
de 1970, a Folha já estava consolidada como um dos principais veículos de informação impressa de
Maringá e região.  Podemos evidenciar que a política do país passava pelo período do Regime Civil
Militar, com a intervenção na imprensa e com a economia brasileira e especialmente a paranaense
no  auge  do  processo  de  industrialização  e  com  uma  consequente  urbanização.  Dentro  desse
contexto  há  também  o  fortalecimento  do  feminismo  brasileiro,  influenciado  pelo  movimento  da
contracultura  e  pela  explosão  de  movimentos  feministas  no  cenário  mundial.  Quanto  à  Igreja
Católica, em nível mundial, o momento era de mudanças impulsionadas pelo Concílio Vaticano II
(1962 - 1965), enquanto que, em nível nacional, as discussões sobre o divórcio voltaram com força
e, em nível local, a diocese de Maringá estava em plena ampliação dos serviços religiosos com a
organização de capelas e paróquias nas vinte cidades a ela pertencentes. 

Os objetivos da pesquisa são identificar todas as menções à mulher veiculadas no ano de
1974 no jornal Folha do Norte do Paraná, em forma de matérias, colunas, anúncios, propagandas e
imagens e analisar essas recorrências a partir de cinco eixos temáticos: Coluna feminina; Trabalho;
Publicidade; Conflitos e Religião. Para o presente artigo, propusemos apresentar um panorama de
cada eixo temático e dar maior enfoque ao que versa sobre a relação entre a religião e os discursos
produzidos sobre a mulher. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento  dessa  pesquisa  ocorreu  a  partir  das  seguintes  etapas:  1.  Coleta  das
edições; 2. Sistematização dos arquivos; 3. Leitura e tabulação e 4. Análise dos dados coletados. A
primeira etapa da pesquisa ocorreu com o contato entre o Grupo de Pesquisa Cultura e Relações de
Poder da Universidade Estadual do Paraná com o Centro Paranaense de Documentação e Pesquisa
(CPDP) da Universidade Estadual de Maringá. O CPDP possuía uma grande quantidade de acervo
material do jornal  Folha do Norte do Paraná entre os anos de 1962 á 1979, mas as edições não
possuíam versão digital. Ao Grupo de Pesquisa foi emprestado o acervo material para que fosse
realizada a digitalização dos mesmos, que ocorreu por meio fotográfico. Foram contabilizados no
final da coleta 4.447 arquivos fotográficos referentes ao ano de 19745.

A etapa seguinte envolveu a transferência dos arquivos da câmera digital para o computador
para que eles fossem organizados em pastas nomeadas por mês e dia, e também organizados pela
sequencia das páginas. Esse trabalho se faz necessário para facilitar a tabulação dos dados e para
tornar a consulta a determinadas páginas mais acessível. 

A  terceira  etapa da  pesquisa  foi  a  realização da leitura  dos arquivos e  a  tabulação das
menções a mulher em uma tabela criada no Excel e que continha os seguintes elementos a serem
destacados: 1. Nome do arquivo; 2. Número da página; 3. Data; 4. Coluna; 5. Título do artigo; 6.

5 Atualmente o acervo do jornal  Folha do Norte do Paraná é disponibilizado para consulta pelo Grupo de Pesquisa
Cultura e Relações de Poder com sede na Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão.
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Autor; 7. Observações; 8. Descrição de imagens; 9. Tamanho da imagem; 10. Posição em relação a
página. 

A última etapa foi a de análise das menções identificadas sobre a mulher nas edições diárias
do jornal  Folha do Norte do Paraná. Em primeiro lugar, buscou-se enquadrar os textos, artigos e
colunas  dentro  dos  eixos  temáticos  já  citados  anteriormente,  para  ser  analisado  o  discurso
recorrente de acordo com cada seguimento. Abaixo apresentamos a imagem da primeira capa do
ano de 1974 (Imagem 1).

Figura 1: Capa da primeira edição de 1974 do jornal Folha do Norte do Paraná.
Fonte: Folha do Norte do Paraná (01/01/1974)

No tópico a seguir apresentamos os resultados e as discussões quanto ao material analisado
a partir  dos eixos temáticos:  Coluna feminina; Trabalho; Publicidade; Conflitos e Religião. Como
mencionado anteriormente, para esse artigo buscamos dar maior enfoque a questão das relações
entre as representações construídas sobre a mulher e o discurso religioso. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DOS EIXOS TEMÁTICOS DA PESQUISA

Para conseguirmos analisar o material coletado do jornal Folha do Norte do Paraná reunimos
os dados identificados nos cinco eixos temáticos já citados. Passamos a partir de agora apresentar
alguns apontamentos sobre esses temas e após daremos maior destaque para as relações entre
religião e a mulher construídos no início da década de 1970 na imprensa maringaense. 

No primeiro eixo temático, a Coluna Feminina, foram identificados as colunas “Feminina” e
“Mulher”, a primeira circulou diariamente em quase todos os meses de 1974, já a segunda passou a
fazer parte do jornal no mês de junho, e permaneceu até o final do ano, com frequência variada.
Foram  identificadas  195  matérias  nessa  categoria,  177  da  coluna  “Feminina”  e  18  na  coluna
“Mulher”; as matérias de ambas as colunas não são assinadas.
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Na  coluna  “Feminina” eram  publicados  dicas  de  moda,  beleza,  cuidados  com  a  casa  e
receitas que eram tratadas de forma sucinta, com a utilização de imagens para ilustrar o assunto
central da matéria. Já na coluna “Mulher” além dos assuntos tratados na coluna anterior, trazia como
novidade matérias sobre comportamento, cuidado com os filhos e até mesmo uma edição sobre
moda masculina. Os temas são expostos de forma mais extensa, e continha no mínimo três matérias
por edição e com maior utilização de imagens.

Com base nas matérias analisadas nas colunas “Feminina” e “Mulher”, é possível identificar
que os assuntos determinados como interesse feminino vão ao encontro da tríade esposa, mãe e
dona  de  casa,  mas  que  há  também uma  abertura  de  espaço  para  assuntos  de  seu  interesse
individual, como a beleza.

Trabalho foi o segundo eixo temático da pesquisa onde foram analisadas as recorrências de
matérias que indicam duas situações: a mulher enquanto responsável pelo cuidado com a casa e a
mulher no mercado de trabalho. Na década de 1970 começa a ser ainda mais evidente a mulher em
uma dupla jornada, que envolve o trabalho no espaço privado, dentro de casa, e o trabalho no
espaço público. As representações mais recorrentes, ainda, são aquelas que posicionam a mulher
como “rainha do lar”, embora seja possível observar algumas mudanças sutis nesse cenário.

O trabalho realizado pela mulher em casa na “[...] maioria das vezes não é reconhecido como
trabalho,  é  coisa de mulher.”  (MELLO, 2011,  p.  211)  De modo a ocorrer  uma naturalização do
trabalho doméstico feminino,  já que a mulher é apontada como possuidora de habilidades, que
facilitam a realização dos trabalhos de casa. O que ocorre realmente, conforme Mello (2011) é um
treinamento e uma qualificação da mulher que se inicia ainda criança com o “brincar de casinha” e
não, advindo de dom natural.

O terceiro eixo temático foi o relacionado ás Publicidades, nesse eixo, aproximadamente 70
propagandas foram identificadas como dirigidas ao público feminino, que fazem menção á mulher ou
que utilizam a sua imagem. As propagandas estão dispostas em todos os cadernos do jornal e são
relacionadas  a  serviços,  lojas  (eletrodomésticos,  roupas),  carros,  pneus,  revistas,  institutos  de
beleza, filmes em cartaz no cinema, supermercados, entre outras. Beleli (2007) indica que “[...] uma
propaganda  eficaz  é  aquela  que  oferece  a  sensação  de  que  o  consumidor  está  escolhendo
livremente um modo de ser.” (BELELI, 2007, p. 194) Apesar disso, percebemos que elas são usadas
como meios difusores de uma cultura determinada para ser comprada pelos consumidores.

As propagandas publicadas no jornal podem ser divididas em duas categorias: as que são
direcionadas  ao  homem  e  mencionam  ou  utilizam  a  imagem  da  mulher;  e  as  propagandas
direcionadas propriamente ao público feminino. Na categoria de propagandas direcionadas à mulher,
deve-se ressaltar a sua progressiva entrada no mercado de trabalho, que a torna consumidora em
potencial  para produtos que facilitem sua dupla jornada (eletrodomésticos,  alimentos) e também
para produtos de cuidado pessoal (roupas, produtos de beleza).

O quarto eixo temático tratou sobre os conflitos policiais que envolvem mulheres. As matérias
veiculadas na página policial e na página de acontecimentos locais, de modo geral, sinalizam para
duas categorias de mulher: a  vítima (espancada, assassinada pelo companheiro ou marido) e a
agressora (ladras, contrabandistas, assassinas e prostitutas).

3.2 O DISCURSO RELIGIOSO SOBRE A MULHER

Por fim, apresentamos de forma mais detalhada, o quinto eixo temático que versa sobre a
relação entre o discurso religioso e a mulher nas páginas do jornal Folha do Norte do Paraná. Nesse
eixo foram analisados colunas e textos publicados no jornal de autoria ou cunho religioso. O espaço
para  tais  publicações  se  encontrava  na  coluna  de  Dom Jaime,  situado  na  capa  do  jornal  aos
domingos, e na última página do segundo caderno, que também possuía características religiosas
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com textos de autoria de padres, bispos ou leigos em geral, intitulada de “Reconstruir o Mundo”. As
matérias, em sua grande maioria, versavam sobre a família, a igreja, a fé entre outros.

“A Folha foi o paladino da moral e dos bons costumes. Se a moral e os bons costumes são
termos subjetivos, que variam de lugar e de época, Dom Jaime foi, em Maringá, a objetividade para
definir estes conceitos.” (PAULA, 2010, p. 15) A Igreja Católica se configura como determinadora de
padrões de comportamentos masculinos e femininos a serem seguidos em nome da harmonia da
sociedade cristã. Por meio do jornal Folha do Norte do Paraná, a Igreja torna-se também divulgadora
desses modelos.  “O casamento  e  a  maternidade eram a salvação feminina;  honestas  eram as
esposas mães de família; desonradas eram as transgressoras que dessem livre curso aos desejos
sexuais ou tivessem comportamentos em desacordo com a moral cristã.” (ALMEIDA; GOMES, 2013,
p. 258)

 Parece que tais representações apontadas por Almeida e Gomes (2013) são muito próximas
daquelas  veiculadas  no  jornal  Folha  do  Norte  do  Paraná,  como  se  pode  constatar  na  coluna
“Reconstruir o Mundo” (imagem 2), publicada em 14 de fevereiro de 1974. Na matéria, indica-se que
a mulher que não nasce com a vocação de ser como Maria e servir à igreja, deve servir em sua
casa. Expressa um fragmento da matéria: “[...] eu não posso ser uma santa meditar continuamente a
vossos pés. [...] Só posso ser uma santa ao pé do meu fogão” (FOLHA DO NORTE DO PARANÁ,
1974, sem p.), além disso, aponta que a mulher deve ser submissa e aceitar seus deveres como
evidenciado em outro momento: “Que seu amor faça calar a minha vontade de me queixar”. (FOLHA
DO NORTE DO PARANÁ, 1974, sem p.)

Figura 2: Título de texto publicado no coluna “Reconstruir o mundo”
Fonte: Folha do Norte do Paraná (14/02/1974)

Em 1974, as discussões sobre a lei do divórcio6 se intensificaram, enquanto parte do Estado
pensava em modernizar as questões matrimoniais, a Igreja Católica iniciou uma campanha contra a
regulamentação da lei, ao se posicionar dizendo que “[...] o que Deus uniu, o homem não separa,
portanto, desfazer este sacramento indissolúvel tem o peso de um pecado imperdoável.” (FÁVERI,
2007, p. 337) A Folha do Norte do Paraná, diante dessa questão, não se manteve neutra e passou a
publicar  constantemente  matérias  principalmente  de  cunho  religioso  que  defendiam a  família  e
atacavam o divórcio, mostrando as suas mazelas para a sociedade. Como salienta Fáveri (2007):

Nesta  época,  o  desquite  era  a  única  possibilidade  de  separação  oficial  dos  casais,  e  as
mulheres desquitadas sofriam o preconceito da sociedade, cuja conduta estava sob constante
vigilância – sem a quebra do vínculo matrimonial,  os cônjuges continuavam casados sob a
ótica da Igreja e dos costumes aceitos, e pressupunha que os desquitados se abstivessem de
relações sexuais, mas eram as mulheres as mais vigiadas. (FÁVERI, 2007, p. 341)

6 A Lei do Divórcio no Brasil foi aprovada em 16 de julho de 1977 pelo Congresso Nacional e regulamentada pela lei
6.515/77 em 26 de dezembro do mesmo ano.
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A imagem 3, com o título “Carta-testemunho de uma esposa infeliz”, trás o testemunho de
uma  mulher  sobre  sua  separação  provocada  por  uma  aventura  amorosa  que  no  início  trouxe
felicidade, mas que depois restou apenas o sofrimento, como evidenciado no trecho: “[...] hoje vejo o
tão caro esta sendo o meu pecado.” (FOLHA DO NORTE DO PARANÁ, 1974, sem p.) A mulher se
arrepende de ter trocado de marido e ido viver no pecado, assegurando que: “Mulheres, o esposo
legítimo é o único capaz de preencher toda a felicidade de uma mulher cristã, humana e sobretudo
mãe”. (FOLHA DO NORTE DO PARANÁ, 1974, sem p.) O ex-marido é descrito na carta como uma
vítima dos caprichos da mulher, possuidor de uma conduta exemplar, foi deixado pela esposa por
causa de outro homem que a seduziu e foi  correspondido. Essa publicação faz parte de tantas
outras que serviram de campanha no jornal idealizado por Dom Jaime contra o divórcio no Brasil.

Figura 3: Título de publicação do jornal sobre o divórcio
Fonte: Folha do Norte do Paraná (11/06/1974)

4 CONCLUSÃO
 

A análise das representações da mulher nas publicações do jornal Folha do Norte do Paraná
no  ano  de  1974  possibilitou  a  identificação  de  padrões  de  comportamento  determinados  e
disseminados pela a imprensa católica no norte do Paraná, conforme destaca Fáveri (2007) “[...] o
olhar sobre os discursos publicados cuida de perceber a imprensa não como um veículo neutro, mas
como uma prática social produtora de sentidos.” (FÁVERI, 2007, p. 337)

Dentro  das  categorias  propostas  na  pesquisa  (Coluna  feminina,  Trabalho,  Propaganda,
Conflitos e Religião) é possível indicar, a partir do material analisado, que para a mulher ainda é
relegado os papéis de esposa, mãe e dona de casa, presentes de forma expressiva nas colunas
femininas e nos textos religiosos que buscam determinar um padrão de mulher ideal.

Os textos publicados de cunho religioso, além de indicarem os padrões de mulher aceitos na
sociedade, defendem uma formação ideal da família em resposta as investidas de leis divorcistas no
Brasil.  A  Folha do Norte,  nesse período, tornou-se porta-voz da campanha contra o divórcio ao
apontar em muitas ocasiões a situação difícil em que a mulher se encontrava após a decisão pela
separação.
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