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RESUMO 

 

O presente artigo trata do posicionamento da Igreja Católica no tocante a propagação e 

preservação da fé católica desde os primeiros séculos da era cristã através dos mais 

diversos suportes e meios de comunicação, surgidos desde então. A questão do livro e 

da imagem como forma de evangelizar os iletrados. O uso da censura como meio de 

coibir a propagação da Reforma Protestante e de filosofias consideradas contrárias à fé 

cristã católica no campo doutrinal, político, eclesial e cultural. Percorre os principais 

documentos da Igreja no século XX que norteiam o uso dos meios de comunicação de 

massa em favor da propagação da doutrina Católica por tais meios. E por fim a 

comunicação feita a partir de tecnologias digitais, estabelecida de forma mais popular 

no século XXI. Este trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica, a partir da qual foram 

levantados os documentos publicados pela Igreja Católica sobre a temática e 

fundamentados nas reflexões contidas nas obras de Alberto Manguel, Steven Roger 

Fischer, Febvre & Martin, Robert Bonfil, Ismar Soares, Lucia Inês Zolin e Joana Puntel. 

Conclui-se que a comunicação é uma conquista da humanidade e precisa estar ao 

alcance de todos. Seja qual for a sua forma ela desperta o interesse, embates, censura 

entre outras tantas reações. A evangelização continua sendo um desafio para a Igreja e a 

sociedade. 
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TEXTO  DO TRABALHO 

No início da era cristã, poucos eram aqueles que sabiam ler e escrever. Os chamados 

letrados viviam nas cortes, eram de famílias ricas ou da elite religiosa da época. No final 

do século IV, São Nilo de Ancira fundador de um mosteiro nos arredores de 

Constantinopla, autor de diversos tratados, escreveu algumas orientações sobre a 

decoração de uma igreja que estava sendo construída. O bispo Olimpidoro, desejava 

decorar a igreja com imagens de santos, pássaros, animais e cenas de caça. Em sua 

resposta ao questionamento do bispo, São Nilo aprova a representação de santos, mas 

condena as cenas de caça. A sugestão era para decorar a igreja com cenas do Antigo e 
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Novo Testamento “pintadas pela mão de um artista bem dotado”, estas cenas serviriam 

“como livros para os iletrados, ensinando-lhes a história bíblica e incutindo neles a 

crônica da misericórdia de Deus”. (MANGUEL, 1997, p. 116-117). 

Alberto Manguel acredita que São Nilo vislumbrasse os mais humildes identificando as 

imagens e fazendo a associação entre elas, podendo assim inventar histórias para eles 

mesmos ou associando essas imagens com os sermões que ouviam nas missas 

(MANGUEL, 1997, p. 117). No século VI o Papa Gregório, o Grande, retomaria as 

ideias de São Nilo, expressando-se da seguinte maneira: 

Uma coisa é adorar imagens, outra é aprender em profundidade, por meio de 

imagens, uma história venerável. Pois o que a escrita torna presente para o 

leitor, as imagens tornam presente para o analfabeto [...]. Portanto, 

especialmente para a gente comum, as imagens são equivalentes à leitura. 
(MANGUEL, 1997, p. 117). 

A presença de figuras decorativas nos espaços religiosos existe desde a antiguidade, o 

templo construído pelo Rei Salomão em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança que 

continha as Tábuas da Lei, foi decorado por artistas judeus. Apesar de o segundo 

mandamento da Lei de Deus proibir a confecção de imagens gravadas e figuras, 

conforme está escrito no livro do Êxodo capítulo 20, versículo 04: “Não farás para ti 

escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra ou 

nas águas, embaixo da terra”. Segundo a Bíblia Sagrada, este versículo faz referência à 

escultura que representa simbolicamente a Deus sob a forma de um astro, planta, 

homem ou qualquer espécie de animal. O que Deus proíbe não é a confecção de uma 

imagem religiosa qualquer do tipo anjos, santos, mas somente a representação figurada 

de sua pessoa como objeto de adoração. No capítulo 25 que apresenta-se prescrições 

litúrgicas de como deveria ser o local inclusive o mobiliário e os detalhes da decoração 

a ser feita com querubins
3
. Portanto, também o artista judeu sofria com a censura e 

tinham que recorrer à criatividade, colocavam, rosto de pássaro nas figuras humanas 

proibidas, para não representarem a face humana (MANGUEL, 1997, p. 118). 

Na Idade Média, por conta do excesso de liberdade dos pintores, aconteceram protestos 

por parte dos Iconoclastas que passaram a destruir imagens pintadas ou esculpidas. Tal 

proibição voltou à tona com o imperador Leão III e ameaçava dividir a Igreja, e seguiu 

                                                 
3 Cf. BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução do Centro Bíblico Católico. São Paulo: Ave Maria, 1985. Êxodo 

20, 4, Nota, p. 120. 
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com os imperadores iconoclastas Constantino V e Teófilo que acabaram por censurar a 

reprodução de imagens por todo o império, autorizando apenas a decoração geométrica, 

também usada pelos povos muçulmanos (FISCHER, 2006, p. 137). Alberto Manguel 

explica sobre a questão das imagens na antiguidade: 

Para os antigos romanos, o símbolo de um deus (águia para Júpiter, por 

exemplo) era um substituto do próprio deus. Não raros casos em que Júpiter é 

representado junto com sua águia, ela não é uma repetição da presença do 

deus, mas torna-se seu atributo, tal como o raio. Para os cristãos primitivos, 

os símbolos tinham essa dupla qualidade, não representando apenas os temas 

(a ovelha como Cristo, a pomba como o Espírito Santo), mas também 

aspectos específicos do tema (a ovelha como o Cristo sacrificado, a pomba 

como a promessa de libertação do Espírito Santo). (MANGUEL, 1997, p. 

118). 

Para nortear a questão do uso das imagens a Igreja decretou em 787, no sétimo 

Concílio
4
 acontecido em Nicéia, a seguinte determinação: 

A realização de pinturas não é uma invenção do pintor, mas uma 

proclamação reconhecida das leis e tradições da Igreja como um todo. Os 

padres antigos são os responsáveis por sua execução nas paredes das igrejas: 

é o pensamento e a tradição deles que vemos, mas não os do pintor. Ao 

pintor, a arte pertence, mas a ordem das pinturas pertence aos Padres da 

Igreja. (FISCHER, 2006, p. 137). 

Mas tanto em Bizâncio, como na Europa Ocidental, a proibição não vigorou plenamente 

“histórias pictóricas continuavam a entreter, educar e converter”, afirma Fischer (2006, 

p. 137). Assim, durante toda a Idade Média até o século XII, com o surgimento da Arte 

Gótica, as igrejas e catedrais construídas em estilo românico, tinham em grande parte, 

suas paredes ricamente decoradas “como bibliotecas de cenas bíblicas a serem ‘lidas’ 

por todos. Seguindo essa tendência que permanecia viva apesar da censura dos 

imperadores, o Sínodo
5
 de Arras, realizado em 1025, declarou que “aquilo que a gente 

simples não podia aprender lendo as escrituras poderia ser aprendido por meio da 

contemplação de imagens”(MANGUEL, 1997, p. 117-118). Steven Fischer (2006, p. 

137), explica que o analfabeto na Europa Ocidental, na Idade Média, não era alguém 

                                                 
4 Concílio: é a reunião de bispos e outros dignitários eclesiásticos, feita com regularidade, para tratar e legislar em 

matérias de interesse para as Igrejas de determinada região. Com o intuito de discutir algum tema doutrinário ou 

pastoral. Não há uma periodicidade para sua realização. É sempre convocado pelo Papa. Cf. CONCÍLIO. Disponível 

em: <http://www.snpcultura.org/o_que_e_um_concilio.html>. Acesso em: 02 mar. 2014. 

5
Sínodo é uma reunião plenária representativa que pode acontecer em nível diocesano, nacional, regional ou 

universal. Trata-se de uma série de encontros de representantes das diversas classes de fiéis para tratarem de assuntos 

propostos por quem convocou o Sínodo e proporem encaminhamentos para as questões discutidas. Um Sínodo 

acontece somente a partir da convocação do bispo, quando se realiza em uma Diocese ou do Papa, quando se realiza 

para tratar de assuntos relativos à Igreja Universal. Cf. SÍNODO. Disponível em: 

<http://sinodo.wordpress.com/about/>. Acesso em: 02 mar. 2014. 
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que não soubesse ler, mas sim aquele que não sabia latim, língua usada pela Igreja e 

para a educação na época. Os considerados litteratus eram apenas os que sabiam ler e 

compartilhar seus conhecimentos em latim (FISCHER, 2006, p. 138).  

A construção em estilo Gótico, que se firmou a partir do século XIII, trouxe a 

iconografia bíblica para as imensas janelas em vitrais e para as colunas esculpidas em 

madeira e pedra. No início do século XIV tais imagens tiveram novamente seus 

tamanhos reduzidos e foram reunidas em formato de livro (MANGUEL, 1997, p. 122-

123). Os livros manuscritos repletos de imagens se tornaram muito populares durante 

este século e continuaram até o final da Idade Média. Foram vários os formatos com 

desenhos que variavam de miniaturas meticulosas até aqueles que chegavam a ocupar a 

página inteira. Alberto Manguel explica que esses livros extraordinários ficaram 

conhecidos como Bibliae pauperum, ou Bíblias dos pobres (MANGUEL, 1997, p. 123). 

Essa Bíblia ficava exposta constantemente para o público nas igrejas, presa num atril e 

aberta na página correspondente à liturgia do dia. Manguel conclui assim: Era como se 

de repente as palavras sagradas, que até então pareciam ser de propriedade de uns 

poucos, [...] tivessem sido traduzidas numa língua que qualquer um, mesmo uma mulher 

“pobre e velha” e sem instrução [...] podia entender. (MANGUEL, 1997, p. 128-129). 

Em relação a  tradição judaica, Robert Bonfil recorda que durante toda a Alta Idade 

Média entre os judeus da Europa Ocidental ocorreu à socialização do livro comparável a 

ocorrida com as sociedades cristãs desta mesma época. O autor afirma, que:  

Também entre os judeus, o livro é compreendido mais como um objeto 

mágico-religioso do que como instrumento de comunicação pela leitura; 

como relíquia destinada à devota adoração contemplativa mais em função de 

sua carga sobrenatural[...] . (BONFIL, 2002, p. 186). 

Bonfil afirma ainda que este livro estava duplamente “fechado” ao acesso direto das 

pessoas comuns pela encadernação ou por estar guardado na arca.  Recorda a estrutura 

das sociedades desta época, que para transmitir a cultura se apoia em grupos elitistas 

rigidamente fechados e entende essa função como mediação entre o espaço “sagrado” e 

o espaço “profano” onde estão os indivíduos comuns que recebem somente os 

conteúdos dos livros de forma oral. O espaço sagrado é dominado por esta elite, que se 

arvora como guardiã e legítima intérprete dos livros, o mesmo ocorreu entre os cristãos 

e muçulmanos (BONFIL, 2002, p. 187).  
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Em relação à Igreja Católica, Ismar Soares (1988, p. 30) apresenta o estudo feito por 

Enrico Baragli que aponta 87 documentos oficiais publicados da época apostólica até a 

invenção da imprensa por Gutenberg. Soares esclarece sobre tais conteúdos: 

Esses documentos destinavam-se a normatizar a conduta dos imperadores, 

reis, bispos, e fiéis no que se referia ao uso dos escritos e livros, dos 

espetáculos teatrais e das imagens. Alguns poucos trataram da liberdade de 

pensamento e do direito de expressão. (SOARES 1988, p. 30). 

Segundo o mesmo estudo, nesta época existem poucos indícios de censura prévia e que 

geralmente, a avaliação da obra era feita após sua publicação, mesmo havendo 

recomendações para que os autores não publicassem as cópias até serem submetidas à 

aprovação eclesiástica (SOARES, 1988, p. 31). Por conseguinte, neste momento da 

história que antecedeu a criação da prensa por tipos móveis, a Igreja se manteve 

vigilante em relação à publicação de livros heréticos
6
, essas publicações foram 

condenadas ao fogo (ZOLIN, 2010, p. 54). Os autores de tais heresias foram julgados, 

alguns dos casos mais conhecidos são: de Ário (Arianismo) que negava a divindade de 

Cristo julgado pelo Concílio de Nicéia em 325; Macedonio (Macedonismo) que pregava 

que o Espírito Santo não era Deus, julgado no Concilio de Constantinopla I em 381 

(AQUINO, 2008, p. 18); Além da definição de que Cristo é uma só Pessoa com duas 

naturezas (humana e divina) e do dogma da maternidade divina de Maria contra 

Nestório pelo Concílio de Éfeso em 431; E ainda a condenação de Fócio e a 

confirmação do culto às imagens no Concílio de Constantinopla IV em 869 (AQUINO, 

1998, p. 54. 59). Do estudo de Ismar Soares (1988, p. 32) destaca-se, também, a questão 

da produção e exibição de imagens que aconteceu graças ao cristianismo, rompendo 

com a tradição judaica e islâmica, que era contra qualquer retratação da figura humana, 

mesmo que com o intuito educativo ou cultural. 

Febvre e Martin relatam que desde a Idade Média já havia grande quantidade de textos 

que estavam proibidos de serem lidos ou copiados pelos católicos e que no período da 

Reforma Protestante a inquietação da Igreja foi ainda maior, “ao ver os prelos 

colocarem-se a serviço de ideias heterodoxas” e julgaram necessário impedir a 

multiplicação dos maus livros nas tipografias (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 318). A 

                                                 
6 Em 496, num concílio romano, o Papa Gelásio I publicava uma lista de livros proibidos. Cf. ZOLIN, Lucia Inês U. 

V. A comunicação na perspectiva da Igreja Católica. Pelotas: RCC Brasil, 2010, p. 64. 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 6 

Reforma Protestante ganhou força na Alemanha com o uso da tipografia e ações foram 

tomadas pela Igreja Católica para conter este avanço, conforme nos conta os autores: 

Em 1475, a universidade de Colónia recebeu do Papa um privilégio 

autorizando-a a censurar os impressores, os editores, os autores, e mesmo os 

leitores de livros perniciosos. Em 1486, o arcebispo Bertoldo, de Mogúncia, 

embora muito favorável à nova arte, e agindo em obediência a uma bula de 

Inocêncio VIII, encarregava dois padres da catedral e dois doutores de 

examinar os livros; em 1496, proibia, sob pena de excomunhão, que qualquer 

livro fosse publicado se não estivesse munido da aprovação arquiepiscopal. 

Contudo, em 1491, na Itália, Nicolau Franco, arcebispo de Treviso e legado 

pontifício em Veneza, promulgara uma constituição segundo a qual toda a 

obra que tratasse de matéria de fé ou da autoridade da Igreja somente pudesse 

ser impressa com a autorização do bispo ou do vigário-geral da diocese. 

(FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 318). 

Foi no século XVI que a Igreja interviu mais arduamente, e as formas de censura se 

multiplicaram (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 318). Em 1487, o Papa Inocêncio VIII 

publica a Exortação Apostólica Inter multíplices que definia o pensamento da Igreja no 

que tange aos meios de comunicação escritos e como abordá-los (PUNTEL, 2008, p. 

118). Em 1515, o Papa Leão X, no Concílio de Latrão reafirmou a censura prévia e 

universal, ficando proibida a impressão de livros sem a devida licença das autoridades 

eclesiásticas, o imprimatur. A partir de então, estão censurados os livros contrários à fé 

ou de conteúdo difamatório. As punições seriam de caráter espiritual, a excomunhão, e 

de caráter temporal as multas, suspensão do direito de imprimir e queima de livros 

(ZOLIN, 2010, p. 62). 

A partir da segunda metade do século XVI o número de livros considerados impróprios 

para leitura aumenta tão depressa que é necessário refazer continuamente os índices que 

relacionavam os títulos principais. Segundo Febvre e Martin a censura nesta época não 

era algo exclusivo da Igreja, outros núcleos de poder adotaram esta prática: 

As autoridades eclesiásticas, em matéria de policiamento, pouco podiam 

fazer sem o apoio do braço secular. O Poder temporal, aliás, não podia deixar 

de se interessar por estas questões, uma vez que era essencial, também, 

proibir obras hostis ao príncipe ou ao governo. Em primeiro lugar, foi talvez 

o imperador que julgou indispensável intervir. (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 

319) 

Os autores relatam ainda que na Alemanha, os esforços para censurar os maus livros e 

entravar o comércio dos livreiros protestantes ao invés de coibir acabaram por favorecer 

o desenvolvimento das feiras de Frankfurt e Leipzig (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 

319). Na França, do século XVI, era a Universidade de Sorbone e o Supremo Tribunal 
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que faziam as inúmeras censuras, proibições e perseguições. O rei intervinha 

diretamente na questão da fiscalização do livro.  

Lucia Zolin (2010, p. 64) expõe em seu estudo alguns momentos da história, pós-

surgimento da imprensa, em que a Igreja Católica toma uma postura de controle. 

Segundo a autora, em 1559 a Igreja com o Papa Paulo IV acreditava que através da 

proibição da leitura “conseguiria frear a avalanche de publicações”. Tal controle se deu 

através da publicação de um índice que continha uma lista de autores e livros que não 

podiam ser editados ou lidos, dos quais os fiéis deveriam se precaver. Em 1564, os 

padres conciliares, reunidos em Trento, foram incumbidos de elaborar um catálogo de 

livros considerados heréticos ou prejudiciais à piedade e aos costumes. O catálogo foi 

entregue ao sucessor de Paulo IV, o Papa Pio IV, e se tornou público através da 

Constituição Dominici Gregis, publicada em março de 1559, que além de apresentar a 

lista de obras e autores considerados proibidos, trazia também regras que tinham o 

intuito de normatizar as interdições dos livros e as punições aos transgressores. A pena 

prevista para quem lesse ou possuísse tais obras proibidas era a excomunhão. A autora 

destaca as palavras do Papa na abertura do documento: 

Atento à salvação das almas e [...] visando a que os fiéis doravante não leiam 

os livros nem quaisquer impressos nele reprovados como heréticos ou 

suspeitos de heresia, inúteis à piedade ou honestidade dos costumes, ou 

precisando ao menos de alguma correção pela autoridade da presente 

constituição, aprovamos este índice, juntamente com as suas normas 

preliminares. (DOMINICI GREGIS, 1559, n.1, apud ZOLIN, 2010, p. 64). 

Em 1571 foi instituída através da Constituição In Apostolicis, do Papa Pio V a 

Congregação do Índice que atuou até 1917. Essa congregação foi responsável pelo 

exame, liberação ou condenação das obras publicadas tanto na Europa como em outros 

continentes. Ao longo de quatro séculos as normas foram seguidas e também 

aperfeiçoadas. Por exemplo, em 1753 com o Papa Bento XIV, foi retomada e 

completada a legislação sobre a proibição e censura dos livros através da Constituição 

Sollicita ac Provida. Nesta, o Papa que havia sido consultor do Santo Oficio demonstra 

certa preocupação sobre as condições com que eram avaliadas as obras, pois chegara 

para ele que muitas publicações de livros, especialmente de autores católicos, estavam 

sendo “injustamente postas em questão” e a partir daí ele operou de forma a criar regras 

e garantias para o julgamento mais justo das obras. O index ou catálogo de livros 

proibidos só foi extinto em 1966 com o Papa Paulo VI (ZOLIN, 2010, p. 65-67).  
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As obras em alemão se multiplicam. Entre elas estão, em maior número, os livros de 

Lutero, calcula-se que passam de um terço do total das publicações. Desde esta época, 

os impressores alemães se dedicam a publicação dos textos da Reforma Protestante. 

Junte-se a isso o fato de muitos impressores não gostarem da Igreja católica tradicional. 

Suas relações com os círculos humanistas os tornam abertos às novidades, levando 

muitos destes profissionais a recusarem publicações de cunho católico. Segundo Febvre 

e Martin, se não o fazem por convicção o fazem por interesse, pois neste tempo tudo 

gira em torno de Lutero e através de suas obras os impressores faziam fortuna. Febvre e 

Martin relatam como se dava a censura nas regiões onde imperava o protestantismo: 

Entretanto, nas regiões conquistadas pela Reforma, as autoridades 

protestantes, em muitos casos, zelam com mais energia do que as católicas 

por fazer observar, à sua maneira, as decisões da Dieta de Worms
7
, de início 

dirigidas contra Lutero, mas cujo texto proibia tão-somente a publicação de 

libelos difamatórios. Perseguem, pois, aqueles que imprimem panfletos 

católicos: Segismundo Grim é preso em Augsburgo, em 1526, por ter 

publicado a Missa est sacrificium, de Von Eck; Gruninger, o único impressor 

de Estrasburgo que se manteve fiel à facção católica e que, corajosamente, 

continuava a dar ao prelo escritos de Eck, Erasmo e Murner, viu os 

magistrados confiscarem, em 1522, o Grande louco luterano. E, por toda a 

Alemanha, face à vaga dos escritores hostis à Igreja católica, raras são as 

obras em que esta é defendida. (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 377). 

Ainda neste período, alguns impressores e escritores católicos se organizaram em 

regiões como Leipzig e em Ingolstadt na Alemanha, em Friburgo e Lucerna na Suíça, 

para continuar com as publicações católicas. “Noutros lugares, os impressores que não 

estavam a serviço da Reforma, geralmente, limitam-se a publicar textos científicos ou 

teológicos sem relação com a actualidade”. (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 378). 

Foi também através da Reforma Protestante que a Bíblia chegou de forma mais 

generalizada às mãos do povo considerado iletrado. A partir da segunda década do 

século XVI as traduções da Bíblia continuam a ser publicadas com grande êxito em 

alemão, que é a língua vernácula da Alemanha. As edições do Novo e Antigo 

Testamento se esgotam rapidamente. (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 378).  

Febvre e Martin verificam que na Alemanha as tiragens da Bíblia foram crescendo até 

superarem a marca de um milhão somente na primeira metade do século XVI. E esta foi 

                                                 
7 Dieta de Worms foi uma assembleia, convocada pelo imperador Carlos V, que julgava, entre outros assuntos, 

Martinho Lutero por crimes cometidos contra a Igreja Católica na cidade de Worms na Alemanha entre os dias 28 de 

janeiro e 25 de maio de 1521. DEMERCINO, Júnior. A Dieta de Worms. Disponível em: 

<http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/a-dieta-de-worms-.htm>. Acesso em: 15 mar. 2014. 
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a primeira vez, em que se pode dizer que houve uma literatura de massa, acessível a 

todos. “Colocar os textos sagrados ao alcance de cada um, e na própria língua, fora um 

dos serviços que Lutero solicitara da imprensa”. (FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 377-

378). Na França o mesmo aconteceu quase na mesma época, o bispo reformador 

Lefèvre d’Étaples fez a tradução dos Textos Sagrados e os mandou imprimir em 

formato pequeno (in-oitavo ou in-dezesseis)(FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 380). 

No final do século XVIII, “o século das luzes”, o Papa Clemente XIII publicou a 

Encíclica Christianæ Republicæ que combatia as obras anticristãs e reafirmava o dever 

dos bispos em combater toda literatura imoral, que se propagava com os conceitos 

iluministas nas classes intelectuais e em meio à burguesia. Lucia Zolin ressalta que o 

Papa condenava o orgulho daqueles que justificavam tudo pelo racionalismo, negando a 

Revelação Divina; os que ridicularizavam a fé do povo simples e atacavam a Igreja e o 

Papa. Na concepção da autora, o Papa acreditava que se os fiéis fossem advertidos não 

seriam facilmente seduzidos por tais doutrinas (ZOLIN, 2010, p. 68-69). No pontificado 

de Gregório XVI, em 1832, foi lançada a Encíclica Mirari Vos, onde o Papa trata dos 

“males atuais”: celibato clerical, liberalismo e indiferentismo religioso. A autora destaca 

alguns pontos do pensamento do Pontífice:  

Para Gregório XVI, estava claro que a liberdade para a publicação 

indiscriminada era um grande erro. Ele demonstrava uma preocupação com o 

uso do livro como difusor de ideias, pela capacidade que tal instrumento 

tinha de veicular pensamentos pela Igreja considerados corrosivos. [...] 

Iniciativas de escrever livros em defesa da religião não eram suficientes, 

porque não conseguiriam ter efeito positivo diante do mal causado por tantas 

publicações nocivas. [...] Assim como seus predecessores, que se 

posicionaram sobre o tema através de documentos, tinha total convicção de 

que a censura e destruição dos livros considerados nocivos à fé eram medidas 

necessárias, deveres pastorais. (ZOLIN, 2010, p. 70-71). 

No Pontificado de Pio IX os conflitos foram no campo doutrinal, político e eclesial. O 

Papa enfrentou o manifesto comunista de Marx e Engels, o avanço do socialismo, 

liberalismo, anticlericalismo e o racionalismo e as teorias de Proudhon, Comte, Darwin 

e Renan (ZOLIN, 2010, p. 71). Destacamos duas encíclicas do Pontificado de Pio IX 

Quanta cura apontando os erros mais frequentes daquela época e a Nobis et Nobiscum 

através da qual critica fortemente a divulgação de materiais impressos que investiam 

contra as crenças cristãs, os valores morais e a existência de Deus. Com relação às 

traduções da Bíblia, o Papa expressa sua preocupação com as versões não autorizadas 
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que podiam conter erros doutrinários e não estarem de acordo com o texto original. Sua 

orientação para os bispos era que estes motivassem a publicação de livros contendo a 

verdadeira doutrina. Foi em seu pontificado que aconteceu o lançamento da Revista 

Civiltà Cattolica dos jesuítas e entrou em circulação o Jornal L’Osservatore Romano em 

1861, que era na época propriedade de leigos católicos (ZOLIN, 2010, p. 72-73). 

Com Leão XIII ampliou-se ainda mais a utilização pelos cristãos dos meios de 

comunicação. Lucia Zolin aponta que durante seus 25 anos de pontificado a temática de 

se ter uma boa imprensa para combater a má imprensa fica evidenciada em cerca de 40 

documentos. Segundo a autora o Papa estava “convencido de que a avalanche de males 

em que o mundo se via envolto se devia em grande parte à imprensa”, por isso 

incentivava aos cristãos a assumirem o jornalismo com competência e profissionalismo 

e assim “defender a verdade e desfazer as calúnias contra a Igreja”. (ZOLIN, 2010, p. 

76-77). Para o Papa, o uso da imprensa foi deturpado, diante desse contexto o pontífice 

lança a Constituição Apostólica Officiorum ac munerum  com o objetivo de garantir a 

integridade da fé e dos costumes: 

Por esta Constituição, Leão XIII expõe os decretos gerais sobre a proibição e 

a censura de livros. Sobre as traduções da Bíblia para língua vulgar, 

determina que sejam previamente aprovadas pela Sé Apostólica, ou editadas 

sob vigilância dos bispos, com notas tiradas dos Padres da Igreja e sábios 

autores católicos. As versões feitas por não-católicos ficariam interditadas, 

porque o Papa julgava que na edição destes livros havia erros. Seria, no 

entanto, permitido o uso dessas versões para o estudo teológico ou bíblico. 

(ZOLIN, 2010, p. 77-78).  

Segundo Joana Puntel (2008, p. 119), “esta foi uma época de grande desenvolvimento, 

marcada por uma nova fase da vida eclesial, voltada em direção ao mundo”. A autora 

reforça seu pensamento nas reflexões de Romeu Dale, enfatizando que a importância 

desse período está na abertura de atitudes da Igreja em relação à Imprensa e não nos 

documentos, que em geral seguem a linha dos anteriores. Como exemplo ela nos fala da 

primeira entrevista coletiva concedida por um Papa a jornalistas em fevereiro de 1879. 

Leão XIII avançou na busca do diálogo, afirma Puntel. Também nesse tempo, a Igreja 

Católica começou a usar dos meios para proclamar a fé cristã, sendo esta uma via 

alternativa para difusão de sua missão. Joana Puntel reflete que a Igreja raciocinou da 

seguinte forma: “se a sociedade estava utilizando os meios de comunicação social para 
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difundir o mal, então a Igreja deveria usar esses mesmos recursos para difundir a boa 

mensagem, de modo a combater esse mal”. (PUNTEL, 2008, p. 119). 

Com Pio X a Igreja enfrentou o modernismo e este manteve uma postura bem enérgica 

como a de seus antecessores: manteve a censura prévia e a proibição de livros, bem 

como a proibição de jornais nos seminários sem aprovação episcopal. Seu 

endurecimento também se deve ao fato de leigos e membros do clero estar propagando 

as doutrinas por ele combatidas. Para o Papa, era preciso impedir não somente a leitura 

e a venda, mas também a impressão de livros maus. Os bispos deveriam ser mais 

severos em relação à licença para impressão, os livros que fossem aprovados deveriam, 

agora, conter a frase nihil obstat
8
 além do imprimatur (ZOLIN, 2010, p. 79-82). Os 

documentos dessa época foram Pieni D’Animo (1906) e Pascendi (1907), onde ficou 

expressa a visão mais conservadora em relação à imprensa (PUNTEL, 2008, p. 119). 

A partir de então, com a chegada das novas tecnologias no século XX as atenções da 

Igreja se voltaram para os meios de comunicação em geral, mas sempre com a 

preocupação de se combater o que é nocivo à fé e propagar com profissionalismo e 

competência pelos mesmos meios a fé cristã e a sã doutrina. Joana Puntel afirma que “a 

Igreja teve sérias dificuldades em reconhecer os valores positivos dos meios de 

comunicação e em perceber suas potencialidades para atuar como instrumentos na 

defesa da dignidade dos seres humanos”. (PUNTEL, 2008, p. 120). A autora relata que 

foram necessários vários anos e muitas discussões para que a Igreja mudasse de opinião 

quanto aos meios de comunicação. A mudança ocorreu a partir de Pio XII, cujo 

pontificado durou dezenove anos, de 1939-1958. O Papa “convencido da influência dos 

meios de comunicação de massa e de seu grande significado, [...], escreveu a 

proeminente encíclica Miranda prorsus (1957), sobre comunicação, destacando o 

cinema, o rádio e a televisão”. (PUNTEL, 2008, p. 120).  

O Concílio Vaticano II (1962 a 1965), reuniu representantes da igreja de todo o mundo. 

Nele foram deliberados temas sobre doutrina e missão da Igreja no mundo. Em relação 

ao tema comunicação foi aprovado o Decreto Inter mirifica. Segundo Joana Puntel, esta 

foi a primeira vez que um concílio se volta para a questão da comunicação e assegura à 

                                                 
8
 Que é traduzido por: nada obsta; não há nenhum problema. 
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Igreja a obrigação e o direito de utilização dos instrumentos de comunicação social 

(PUNTEL, 2008, p. 122). Eis a posição oficial da Igreja, expressa no n. 3 do Decreto 

Conciliar Inter Mirifica, conforme a tradução de Joana Puntel: 

A Igreja Católica, tendo sido constituída por Cristo Nosso Senhor, a fim de 

levar a salvação a todos os homens e, por isso, impelida pela necessidade de 

evangelizar, considera como sua obrigação pregar a mensagem de salvação, 

também com o recurso dos instrumentos de comunicação social, e ensinar aos 

homens seu correto uso. Portanto, pertence à Igreja o direito natural de 

empregar e possuir toda a sorte desses instrumentos, enquanto necessários e 

úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas... . 

(PUNTEL, 2008, p. 122).  

A autora recorda que o documento faz referência aos instrumentos de comunicação 

social, isto é, imprensa, cinema, rádio, televisão e outros meios semelhantes que 

também podem ser classificados como meios de comunicação. Joana Puntel afirma que 

a maior contribuição deste documento foi sua declaração sobre o direito da sociedade 

em relação à informação, como pode ser verificado no n. 5: 

Existe, pois, no seio da sociedade humana, o direito à informação sobre 

aquelas coisas que convêm aos homens, segundo as circunstâncias de cada 

um, tanto particularmente como constituídos em sociedade. No entanto, o uso 

recto deste direito exige que a informação seja sempre objectivamente 

verdadeira e, salvas a justiça e a caridade, íntegra. (DECRETO INTER 

MIRIFICA, 1963, n. 5). 

Após o Concílio Vaticano II outros documentos da Igreja promoveram o acesso e 

orientaram o uso dos meios de comunicação, trazendo uma visão mais aberta sem ver 

tais meios como perigosos, mas sim como uma força do bem, deixando de lado os 

antigos discursos moralistas. Foi assim com a Instrução pastoral Communio et 

progressio de 1971, que reforçava a ideia de que os instrumentos de comunicação são 

tecnologias importantes para serem usadas em favor da missão da Igreja. Um novo 

documento tratando sobre comunicação veio surgir 21 anos depois, a instrução pastoral 

Aetatis novae, que veio estimular, encorajar e apresentar princípios e perspectivas 

pastorais além de planos para uma eficiente pastoral da comunicação (PUNTEL, 2008, 

p. 128-129). Na Encíclica Redemptoris missio de 1990, o Papa João Paulo II, faz 

referência aos “areópagos” modernos como lugar de evangelização e coloca em 

destaque o mundo da comunicação quando insiste no novo contexto de comunicação 

como uma “nova cultura”, conforme afirma Joana Puntel (2008, p. 131). Trata-se de 

uma evolução que sai da desconfiança e da lógica instrumental para uma forma de 

comunicação inculturada “na” e “pela” “cultura midiática”. Para a autora isso envolve 
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um esforço e um estímulo para usar e também para aprender e usar os new media. Para 

ela, “trata-se, [...], de algo mais, um ir além: depois do período do ‘uso’ [...] chegou o 

momento de adquirir mais profundamente a cultura e a linguagem dos media”. Portanto, 

reforça a autora, “a novidade dos últimos documentos da Igreja consiste em 

compreender os media como uma cultura dos nossos tempos”. (PUNTEL, 2008, p. 132). 

Em vista dos desafios do novo século da era digital, foi lançado em 22 de fevereiro de 

2002, pelo Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, dois documentos em que 

tratam diretamente do uso da Internet: “Igreja e Internet” e “Ética na Internet”
.
 Também 

a mensagem do Papa João Paulo II para o dia Mundial das Comunicações Sociais deste 

mesmo ano, tratou do tema com o seguinte enfoque: “Internet: um novo foro para a 

proclamação do Evangelho”. Para Joana Puntel (2008, p. 143), esses documentos são 

um esforço da Igreja para abordar um tema tão complexo e atual. Na introdução do 

documento “Igreja e Internet”, é reforçado o interesse da Igreja pela Internet 

comparando-o com o interesse que a Igreja manifestou em diversos documentos em 

relação aos meios de comunicação social e destaca-o como “dom de Deus”. E reforça a 

postura da Igreja quando do mau uso, porém deixa claro que tais orientações e críticas 

não estão ligadas a nenhum tipo de restrição ou censura. O documento traz 

considerações sobre as implicações da Internet para a religião em especial para a Igreja 

Católica (CONSELHO PONTIFÍCIO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS, 2002, 

n.1-4). 

Esses documentos são um convite à reflexão, abordam a ética no uso desse meio, as 

vantagens e desvantagens deste instrumento de comunicação. Expõem as preocupações 

da Igreja com o ser humano e faz recomendações aos usuários do meio sem imposições. 

“Defendem valores e os propõem para a vivência e para a evangelização”. (PUNTEL, 

2008, p. 143). Textos que encorajam o uso da Internet como meio que pode promover o 

crescimento da comunidade eclesial e a serem usado em prol da missão da igreja. No 

parágrafo 10, o documento destaca a importância das pessoas utilizarem sem timidez, 

medos ou receios a Internet. E ao fazê-lo, que o façam de modo criativo e responsável, 

ajudando a Igreja a cumprir sua missão evangelizadora. O parágrafo reforça que esta é 

uma forma de aprofundar o diálogo com o mundo, informar sobre o seu credo, de 

posicionar-se frente aos fatos e acontecimentos da atualidade, ouvir com clareza a 
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opinião, e estabelecer formas de discussão com a sociedade de forma a buscar soluções 

para os problemas mais urgentes. O documento como um todo é um encorajamento aos 

líderes da Igreja para: colocarem a Internet nos planos pastorais de comunicação; aos 

educadores e catequistas que precisam formar comunicadores; aos pais e filhos relembra 

suas responsabilidades, faz alertas, os motiva e orienta a caminharem ao lado um do 

outro, quando estiverem se aventurando pelo ciberespaço (CONSELHO PONTIFÍCIO 

PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS, 2002, n. 10-11). Por fim, faz alguns alertas e 

convida a reflexões mais profundas, no tocante a proliferação do relativismo e de sites 

que instigam os mais diversos tipos de intolerância, entre eles a religiosa. Faz um alerta 

quanto ao conteúdo dos sites tidos como católicos, que difundem interpretações 

doutrinais excêntricas, práticas devocionais pessoais e colocações ideológicas que se 

identificam como “católicas”, mas que não estão de acordo com as posições da Igreja 

(CONSELHO PONTIFÍCIO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS, 2002, n. 8). 

Posteriormnte a mensagem dos Papas Bento XVI e Francisco, para o dia das 

Comunicações Sociais, tocaram nessa temática, mantendo uma visão positiva do meio, 

impulsionando o seu uso e apontando reflexões quanto riscos e aos exageros. 

A sociedade do século XXI é tecnocrática e está envolvida numa cultura que cada dia 

mais converge para as mídias. Existe agora a compreensão de que através desses novos 

meios as pessoas possuem novas possibilidades de acessar a mensagem evangélica e, 

por isso, a Igreja tem empreendido esforços para compreender a natureza e as dinâmicas 

deste novo processo midiático, de forma a utilizá-lo em sua missão evangelizadora, 

mantendo canais de diálogo com as pessoas que vivem imersas na cibercultura. Joana 

Puntel (2008, p. 141) reforça que a igreja teve um papel de grande importância, ao 

longo da história na formação da cultura mundial, mas alerta que hoje em virtude da 

cultura virtual que se expande em alta velocidade, pode a Igreja não acompanhar tal 

ritmo evolutivo e permitir uma ruptura do diálogo entre fé e cultura. Portanto, a 

evangelização continua sendo um desafio dialogal para a Igreja e a sociedade. 

Conclui-se que, independente das formas e crenças, a censura sempre existiu e de 

alguma maneira muitos estavam impedidos de algo e uma elite estava no controle. A 

comunicação é uma conquista da humanidade e precisa estar ao alcance de todos.  
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