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RESUMO

Os franciscanos tiveram uma importante atuação no cenário social, cultural e político de Divinópolis. Destacamos a publicação do periódico franciscano A semana entre os anos

de 1943 e 2000, e entre os anos de 1968 e 1994, o jornal contou com um suplemento mensal denominado Boletim Rural. Sabemos que os jornais não são meros veículos de

notícia, portadores imparciais dos acontecimentos, imunes a subjetividades e influências ideológicas. Na verdade, eles estão longe de qualquer imparcialidade, e podem se

constituir como instrumentos de manipulação de interesses e de intervenção na vida social. A presente proposta de pesquisa teve como seu objetivo principal analisar e descrever

os temas abordados pelo jornal católico A Semana no período entre 1962 e 1975; produzir um catálogo descritivo para o jornal no período e refletir sobre a utilização dos

periódicos como fonte histórica. A pesquisa foi composta em três momentos: leitura e discussão teórica a fim de estabelecermos as especificidades da fonte, análise atenta do

periódico e descrição dos temas abordados, e produção do catálogo descritivo. Até o presente momento já analisamos e descrevemos todos os jornais da década de 60 e

digitalizamos todo o acervo do Boletim Rural. No decorrer da pesquisa percebemos o destaque que algumas temáticas ganharam nas páginas do jornal, tais como: textos de

reflexão bíblica, debates sobre questões políticas e éticas, assim como artigos sobre educação e ensino de crianças e jovens ganham destaque. O futebol também é tema

bastante presente, e a partir da década de 60 há um aumento significativo de anúncios, que nos evidencia a grande circulação e ressonância obtida pelo periódico. Cabe destacar

a relevância do projeto na democratização da informação, uma vez que tanto o acervo do jornal quanto toda a catalogação já realizada estar disponível para consulta no

EmRedes: Portal da memória do centro-oeste mineiro, através do endereço www.emredes.org.br.
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