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O trabalho “A ação educativa de congregações religiosas através de revistas: O Mensageiro de 

Nossa Senhora da Salette (1917-1921)” se insere no contexto cultural do século XIX e início 

do século XX, quando a constituição das cidades modernas foi o cenário onde novas 

configurações de poder se estabeleceram com a separação entre Igreja e Estado e o avanço da 

secularização. Considerando que a Igreja Católica se adequava às mudanças e procurava 

novas formas de educar, este trabalho objetiva uma análise da ação educativa dos Padres 

Missionários de Nossa Senhora da Salette através da revista O Mensageiro da Salette, entre os 

anos de 1917 à 1921. Utilizamos como método a leitura sistemática das fontes, classificação e 

seleção de artigos que abranjam prescrições morais endereçadas às mães, as mulheres, aos 

professores e as escolas. E, finalmente, a análise dos dados será feita através da confrontação 

com a bibliografia já produzida referente à história da educação no período, gênero, Igreja 

Católica, revistas e educação, buscando contribuições em Dias (2002), Ginzburg (1989), 

Hilsdorf (2006), Leonardi (2010), e Severino (2000). Em se tratando de um trabalho em 

andamento, já foram lidos alguns textos sobre metodologia científica que permitiram uma 

nova visão sobre as formas de leitura. Já foram feitos também uma primeira caracterização do 

material e categorização preliminar dos artigos. Revelaram-se, nesta primeira etapa, que o uso 

da imprensa pelos católicos deveria contribuir com a restauração da Igreja efetivando as 

tarefas de: divulgar a doutrina social da Igreja: o catecismo, os sacramentos; informar sobre as 

atividades dos inimigos (outras religiões) e sobre os meios de combate, propor sugestões e 

alertar contra os comunistas; endereçar prescrições morais às mães sobre a educação de suas 

filhas e a valorização das virtudes católicas. As conclusões parciais mostram que o discurso 

presente nos números da revista “O mensageiro da Salette” é aquele de quem se sente 

autorizado a fornecer modelos de comportamento para pais e professores. Conhecer em 

profundidade estas prescrições e a circulação desta revista no país tem por objetivo contribuir 

com as pesquisas ligadas a temática das relações entre Igreja Católica e educação. 
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