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Resumo 

 A pesquisa analisou a presença intelectual e formativa 

da Cúria Diocesana de Ponta Grossa no jornal Diário 

dos Campos, entre 1965 e 1969, ao tomar como fonte 

primária a “Coluna Católica”. O estudo documental e 

bibliográfico ligado ao campo da História da Educação, 

empregou como categorias de análise conceitos do 

sociólogo francês Pierre Bourdieu. Verificou-se que a 

ação dos católicos na imprensa periódica, enquanto 

agentes do campo intelectual, pautou temáticas relativas 

às searas cultural, política e ideológica – de modo a 

influir sobre o espaço social. Nesses termos, intelectuais 

católicos ligados à Cúria Diocesana operaram como 

mediadores simbólicos, notadamente, por meio da 

difusão de valores e de modelos formativos.  

Introdução  

Esta pesquisa analisou a presença intelectual da Cúria 

Diocesana de Ponta Grossa no jornal Diário dos 

Campos, entre os anos de 1965 e 1969, ao tomar como 

fonte primária a “Coluna Católica” –  renomeada “Vida 

Católica”, em 22 de março de 1966. Nesse sentido, 

discutiram-se as relações existentes entre o campo 

religioso e o campo educacional no país, com destaque 

para o papel da imprensa periódica como instrumento de 

ação de intelectuais e instituições católicas na esfera 

formativa e cultural num sentido amplo. A interpretação 

do conteúdo das fontes primárias considerou que a 

“Coluna Católica” ultrapassava uma orientação restrita ao 

campo religioso e a suas demandas locais imediatas, 

tendo impactado a apropriação e o posicionamento de 

seus leitores frente às candentes questões políticas e 

culturais do espaço social. Ao empregar-se o conceito de 

habitus, conforme entendido por Pierre Bourdieu, foi 

possível verificar que, em alguma medida, por meio 

“Coluna Católica”, efetivava-se um braço da ação 

católica, que alcançava os agentes sociais contribuindo 

para a conformação de uma teoria da prática, algo que 

afetava o entendimento e a sensibilidade dos leitores em 

favor da perspectiva católica em variados campos. 

Material e Métodos 

A pesquisa selecionou como fonte primária a “Coluna 

Católica”, publicada no jornal Diário dos Campos, Ponta 

Grossa, delimitando-se o período de 1965 a 1969, de 

modo a contemplar os 5 primeiros anos do bispado de 

Dom Geraldo Pellanda. A coleta das fontes foi efetivada 

por meio de levantamento junto aos arquivos do Museu 

dos Campos Gerais. O material encontrado foi 

fotografado e, inicialmente, ordenado a partir do critério 

cronológico. Em um segundo momento, os arquivos 

foram organizados em grupos temáticos, a fim de 

alavancar as análises.  

Resultados e Discussão 

No ano de 1965 foi criada a “Coluna Católica”, espaço da 

Cúria Diocesana no Diário dos Campos. Ao longo do 

trabalho junto aos arquivos, efetivou-se uma compilação 

de colunas conforme a seguir: 128 no ano de 1965; 172 

no ano de 1966; 190 no ano de 1967; 208 no ano de 

1968; e 74 no ano de 1969. Totalizando 772 colunas. Em 

todos os anos foram encontradas pautas que 

ultrapassavam temáticas típicas do campo religioso, de 

modo que os valores católicos se espraiavam para 

temáticas seculares. Por meio da leitura, classificação e 

análise das fontes foi possível identificar os assuntos 

mais presentes e relevantes na “Coluna Católica”. A 

considerar os 5 anos contemplados, as categorias 

temáticas presentes em maior número foram: o combate 

ao comunismo; e a oposição à violência da guerra no 

Vietnã. É relevante o fato de temáticas ideológicas 

amplas e internacionais ganharem muita visibilidade em 

uma coluna local. Esse aspecto dá conta de uma 

característica importante da ação dos intelectuais 

católicos, a saber, a difusão de um modelo formativo 

ancorado em valores tomados por universais pela Santa 

Sé.  

Conclusão  

Verificou-se que os intelectuais católicos ligados à Cúria 

Diocesana de Ponta Grossa atuaram como mediadores 

simbólicos – a fim de difundir ideias e valores – 

concretizando uma ação formativa/educativa. O que 

permite entrever uma espécie de habitus desejável aos 

leitores da coluna. 
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