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INTRODUÇÃO:
O presente trabalho é resultado do desenvolvimento do projeto ¿Religiões e religiosidades: possibilidades de pesquisa¿ e
objetiva analisar como se deu a atuação do anticomunismo católico no município de Passo Fundo/RS, especificamente por
meio da análise dos textos publicados no jornal O Nacional, periódico com distribuição diária, fundado em 1925 e de grande
circulação no município e região. O anticomunismo católico teve grande atuação no Brasil durante o século XX, para além
das denominadas ondas elencadas e estudadas pelo pesquisador Rodrigo Motta. Ao analisar o periódico O Nacional,
percebemos um número significativo de reportagens, notícias e anúncios, tanto da região de Passo Fundo/RS, como do
estado e do Brasil, sendo discursos proferidos, convites para manifestações, reportagens sobre os mesmos, dentre outros,
que possuem algum vínculo com o anticomunismo católico, principalmente buscando reafirmar a autoridade e o poder do
catolicismo no imediato pós-segunda guerra mundial.

METODOLOGIA:
Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se o mapeamento e seleção das notícias no jornal. Em seguida, o material
selecionado foi analisado por meio da mobilização de categorias da análise do discurso, bem como as regras para
desvendá-lo, observando: quem se pronuncia e em nome de quem, além do caráter e conteúdo das notícias. Para tal,
tomamos a imprensa como fonte primária desta pesquisa juntamente com a revisão bibliográfica objetivando situar a ação
discursiva anticomunista difusa na cidade entre 1945 e 1947, do pós-guerra ao início da Guerra Fria ¿ período de
importantes transformações no cenário internacional e de esboço da bipolaridade que se configurará a partir do Plano
Marshall e da Doutrina Truman (ambas de 1947).



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Conforme o pesquisador Rodrigo Motta os anticomunistas ¿seriam os indivíduos e grupos dedicados à luta contra o
comunismo, pela palavra ou pela ação. A base de sua ação estaria centrada, portanto, numa atividade de recusa militante
ao projeto comunista. Ressalte-se comunismo entendido como a síntese marxista-leninista organizadora do bolchevismo e
do modelo soviético.¿ (MOTTA apud BERSTEIN; BECKER, 2002, p.XIX). E, dentre vários ¿anticomunismos¿, destacamos
o anticomunismo católico, pela sua difusão e importância ante o público fiel do país.
O comunismo foi visto pela Igreja Católica como desafio, pois a ¿filosofia comunista opunha-se aos postulados básicos do
catolicismo: negava-se a existência de Deus e professava o materialismo ateu; propunha a luta de classes violenta em
oposição ao amor e a caridade cristãs; pretendia substituir a moral cristã e destruir a instituição da família; defendia a
igualdade absoluta contra as noções de hierarquia e ordem, embasadas em Deus. No limite, o sucesso da pregação
comunista levaria ao desaparecimento da Igreja.¿ (MOTTA, 2002, p.20), mas que, como os demais, ela venceria também
estes.
Ao mapear as notícias do periódico O Nacional encontramos algumas notícias sobre manifestações anticomunistas
acontecidas em Passo Fundo, Carazinho, Porto Alegre e Pernambuco - geralmente tendo o envolvimento da Liga Eleitoral
Católica (LEC). No encontro em Passo Fundo, realizado no dia 23/09/45 e noticiado no dia seguinte, o jornal destaca que
estiveram presentes milhares de pessoas, com representações de nove localidades na região do município, conferindo à
¿parada cívico-religiosa¿, realizada em frente ao prédio em construção da catedral, grande destaque. Além de telegramas
recebidos por autoridades civis e eclesiásticas cumprimentando os participantes e organizadores.
Além disso, percebemos que apesar de a ICAR não apoiar nenhum partido abertamente nota-se claramente o repúdio ao
partido comunista, opondo a doutrina cristã à comunista.

CONCLUSÃO:
Considera-se que Passo Fundo, como importante reduto do catolicismo no norte do estado, teve papel importante no
combate ao comunismo, principalmente por meio de ação de seus clérigos, juntamente com os bispos do estado. Assim,
analisar os meios de difusão torna-se significativo para a compreensão de suas bases discursivas e doutrinárias.
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