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Essa dissertação busca a origem da Escola de Jornalismo de Santos, no período de 1954
a 1970, tendo presente a perspectiva na qual está inserida, do movimento renovador da
Igreja encetado por D. Leme, arcebispo do Rio de Janeiro (1921-1942). Quando se fala
da Universidade no Brasil, é necessário deitar um olhar na presença da Igreja Católica.
No início do séc. XX, a sociedade brasileira passou por momentos de questionamentos e
profundas  transformações,  inclusive  na  questão  religiosa.  O  liberalismo  havia
desenvolvido uma ótica de secularização anticlerical.  A hierarquia da Igreja sentia o
afastamento e o grande vazio religioso que imperava desde a separação do Estado e da
Igreja  em 1890.  Como  resposta  aos  novos  desafios,  D.  Leme  tinha  um projeto  de
restauração, para tirar os católicos do marasmo em que se encontravam. Dentro desta
proposta, surge a Universidade Católica. Assim, os frutos seriam lideranças intelectuais
católicas  que cristificariam a nação brasileira.  Para  tal  projeto,  D.  Leme conta  com
grandes  intelectuais  da  época,  como  o  jornalista  Jackson  Figueiredo  (1891–1928),
afinal, a imprensa católica foi considerada lugar central no movimento da Igreja. Em
Santos, o 3º bispo diocesano, D. Idílio José Soares vai organizar, em 1951, com um
grupo  de  profissionais  liberais,  a  Sociedade  Visconde  de  São Leopoldo  que  será  a
responsável  de  introduzir  dois  cursos  universitários:  onde  se  encontra  o  curso  de
Jornalismo. A Faculdade de Comunicação inaugurada em 1970, inicialmente funcionou
como Escola de Jornalismo “Jackson de Figueiredo”. Foram utilizados os documentos
da Escola e os jornais das imprensa local, assim como os documentos pontifícios e das
Comissões  da  Igreja  relacionados  à  Universidade  Católica  e  a  Imprensa,  para  se
descobrir a participação da Escola nesse movimento. [Resumo obtido no banco de teses
da Capes]


