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INTRODUÇÃO

A Igreja Católica Romana, após a 2ª Guerra Mundial, iniciou um
período de atualização ao mundo moderno e começou a passar por uma
grande transformação. Esse processo foi acelerado com o Concílio
Ecumênico Vaticano II, que legitimou certas tendências modernizadoras
dentro da Igreja Católica. Esse processo de atualização ao mundo mo-
derno realizado pela Igreja é conhecido como aggiornamento e contou
com o apoio dos Papas João XXIII e Paulo VI. As ordens religiosas não
ficaram imunes a esse período de transformações e refletiram esse pro-
cesso em suas práticas.

A Companhia de Jesus, ordem fundada por Inácio de Loyola no
século XVI, também passou por grandes mudanças nesse momento.
Estimulados pelos Superiores Gerais João Batista Janssens e depois Pedro
Arrupe, os jesuítas em todo o mundo, com a intenção de aumentar sua
influência na sociedade, comprometeram-se mais com os problemas do
seu tempo. A partir principalmente da segunda metade do século XX,
os inacianos começaram a priorizar em seu trabalho apostólico as ques-
tões sociais. Os jesuítas viam os problemas sociais como um empecilho
para a evangelização da sociedade e por isso trabalharam para ajudar a
solucioná-los.

O conflito entre o Trabalho e o Capital, as desigualdades cada vez
maiores entre os países ricos e os países pobres, a miséria que parcelas
significativas da população mundial estavam vivendo mesmo com o cres-
cimento econômico de várias nações e, ainda, o agravamento e a
politização dos conflitos sociais em algumas regiões fizeram com que
setores da Companhia de Jesus repensassem sua práxis e assumissem
um compromisso mais forte com o intuito de transformar as estruturas
econômicas para tornar o mundo mais justo.
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Um instrumento adotado pela Companhia de Jesus para enfrentar
os problemas sociais, nesse período, foram os Centros de Informação e
Ação Social (CIAS). Esses Centros tinham como objetivos difundir a
Doutrina Social da Igreja e, também, ser um local de reflexão sobre as
questões socioeconômicas de um determinado lugar, e que tentava aju-
dar os inacianos (e a sociedade) na superação dos problemas, mostran-
do as causas e os meios para isto. Em Salvador, foi fundado o Centro de
Estudos e Ação Social (CEAS) pelos jesuítas que formavam a vice-pro-
víncia da Bahia, na década de 1960. O CEAS se desenvolveu durante o
período em que o país vivia sob uma Ditadura Militar e a instituição
acabou se tornando um local de resistência aos militares no estado.

O papel que setores da Igreja Católica desempenharam na oposi-
ção ao Regime Militar (1964-1985) no Brasil foi muito importante.
Durante toda a ditadura, mesmo no período mais repressor do governo
dos militares, os chamados Anos de Chumbo (1969-1974), o clero conti-
nuou fazendo uma oposição destacada ao Governo. É comum se dizer
que a Igreja se tinha tornado “a voz dos que não tinham voz”. Um autor
chegou a analisar assim a posição da Igreja Católica nesse momento:

O golpe cedo foi fechando todas as portas, calando
todas as vozes, esmagando todas as resistências. E
não se fala aqui de resistência que tentasse
desmantelá-lo. Não, que não as havia. Resistência
puramente no sentido de haver uma janela, por mais
estreita que fosse, aberta para a democracia e a dig-
nidade. Nada. Tudo se fechou. As portas, as janelas,
as frestas ou as frinchas. Aí é que entra a Igreja
como resistência possível, a única. É a exceção, a
única fenda que ficou, mesmo depois do AI-5, de
13 de dezembro de 1968. Por absoluta impossibili-
dade de ter a ditadura a Igreja sob seu domínio.
(CASTRO, 1985, p. 31)



Grimaldo Carneiro Zachariadhes  |  25

Essa análise não corresponde totalmente à realidade. Mesmo du-
rante os chamados Anos de Chumbo, a Igreja Católica nunca foi “a única”
resistência possível aos militares. O Movimento Estudantil, políticos do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), trabalhadores, artistas, jor-
nalistas, intelectuais, exilados e muitos outros também trabalharam con-
tra o Regime, lutando nas frestas que existiam. Porém, após o AI-5, a
oposição da Igreja começou a ganhar certo destaque para vários segmen-
tos da sociedade. Mesmo nesse momento mais repressor do Regime
Militar, setores do clero católico continuaram fazendo uma oposição
pública e legal aos militares.

Existe uma considerável bibliografia que aborda a temática “Igreja
e Política” e que tenta dar conta das transformações pelas quais passou
a Igreja Católica brasileira e analisa o seu confronto com o Estado du-
rante o Regime Militar.1 Entretanto, este trabalho diferencia-se em um
ponto dessas obras, pois estuda uma instituição pertencente à Compa-
nhia de Jesus, enquanto esses livros concentram-se no chamado clero
secular. Existe uma bibliografia escassa quando se pensa na atuação da
Companhia de Jesus no século XX2 e foram encontrados apenas dois
trabalhos que abordam algum setor dessa ordem religiosa durante o
Regime Militar.3

1 Dentre outros, ver Márcio Moreira Alves (1979); José Oscar Beozzo (1993); Thomas Bruneau
(1974); Luiz Gonzaga de Souza Lima (1979); Scott Mainwaring (1989); J. F. Regis de Morais (1982);
Kenneth P. Serbin (2001).

2 O jesuíta Ferdinand Azevedo publicou dois livros que estudam a atuação dos inacianos no Norte e
Nordeste na primeira metade do século XX: A missão portuguesa da Companhia de Jesus no Nordeste
(1911-1936) e Procurando sua identidade: a difícil trajetória da vice-província do Brasil setentrional da Compa-
nhia de Jesus nos anos de 1937 a 1952. Existem também dissertações defendidas em algumas universi-
dades brasileiras que abordam setores da Companhia de Jesus no período; seus autores são: Newton
Darwin de Andrade Cabral (1993), Jorge Santana Bispo Jr. (2004) e Ceciélio Dias Côrtes (2003).

3 O livro do jesuíta Pedro Américo Maia, Crônica dos jesuítas do Brasil Centro-Leste, conta a história da
província jesuítica do Brasil Centro-Leste de 1841 até 1991. No entanto, o autor faz poucas referên-
cias à atuação dos jesuítas durante a Ditadura Militar, dando pouca ênfase à participação dos inacianos
dessa província no apoio ou na resistência aos militares. A tese de doutorado de Iraneidson Santos
Costa, Que papo é esse? Intelectuais religiosos e classes exploradas no Brasil (1974-1985), investiga a atuação
de um grupo de jesuítas que formava a Pastoral Popular (Papo) e sua relação com as classes populares
durante a segunda metade do período do Regime Militar (alguns jesuítas do CEAS fizeram parte
deste grupo).
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 Para que o conhecimento sobre a atuação da Igreja Católica nesse
período seja mais completo, é necessário analisar como as ordens religi-
osas se comportaram durante a Ditadura Militar.4 É preciso ficar claro
que uma ordem religiosa não é um mero anexo da Igreja Católica, ela
tem sua autonomia e peculiaridades em relação ao clero secular. E foi
assim que se trabalhou neste livro. Procurou-se ver a Companhia de
Jesus em sua própria dinâmica, não deixando, é lógico, de perceber a
influência que o Vaticano, os bispos e os padres diocesanos exercem na
Companhia de Jesus; contudo, é sempre necessário destacar que as or-
dens religiosas influenciaram também o clero secular em um processo
dialético.

O presente trabalho é uma versão revista e ampliada do livro CEAS:
jesuítas e o apostolado social durante a Ditadura Militar, publicado em 2009.
Nesta obra, pretende-se analisar o Centro de Estudos e Ação Social e
sua práxis durante a Ditadura Militar na defesa da promoção humana.
Esta instituição da Companhia de Jesus destacou-se na resistência aos
militares na Bahia (e no Nordeste), tornando-se um local de aglutinação
das oposições na luta pela volta do país a um regime democrático e na
defesa dos interesses das classes populares.

Apesar de o CEAS ter sido fundado pela Companhia de Jesus, a
instituição também foi formada por leigos e firmou-se como uma insti-
tuição não confessional. O CEAS incorporava, como integrantes, pesso-
as de esquerda que lutassem por um mundo mais justo; assim, acaba-
ram fazendo parte desse Centro, inclusive, marxistas. No livro, será abor-

4 Existem alguns trabalhos que analisam a atuação de setores da ordem dos dominicanos durante o
período estudado. O livro Batismo de sangue, de frei Betto, aborda a atuação de alguns dominicanos no
caso do apoio oferecido à Aliança Libertadora Nacional (ALN) e revela a versão do autor para a morte
de Carlos Marighella. O livro A bênção de abril, de Paulo César L. Botas, trata da atuação do jornal Brasil,
Urgente comandado pelo dominicano Carlos Josaphat durante o governo de João Goulart e de seu
apoio às Reformas de Base. A dissertação do historiador Admar Mendes de Souza, Frades dominicanos
de Perdizes: movimentos de prática política nos anos de 1960 no Brasil, analisa a atuação de frei Carlos
Josaphat no jornal Brasil, Urgente, além de buscar apreender a percepção dos fatores políticos e
religiosos apresentados pelos frades dominicanos nesse momento, utilizando os depoimentos con-
cedidos no Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Deops) pelos dominicanos presos
por apoiarem a ALN de Marighella.
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dada também a importância dos leigos no desenvolvimento do CEAS e
sua contribuição para uma melhor inserção da instituição na sociedade,
mas é preciso esclarecer que os personagens principais deste estudo são
os jesuítas.

 A partir de março de 1969, o CEAS começou a publicar uma
revista denominada Cadernos do CEAS, que reflete bem o pensamento da
instituição.5 Para o presente trabalho foram analisados todos os Cadernos
do CEAS até o final do ano de 1985 (contabilizando 100 revistas). Tam-
bém foi analisada outra publicação chamada De Olho na Conjuntura, que
começou a ser editada no final da década de 1970 pelo CEAS. As pes-
quisas desenvolvidas envolveram a documentação interna da instituição
do final da década de 1960 até a década de 1980, que está guardada em
seu arquivo.

Tive acesso a alguns arquivos da então vice-província da Bahia (hoje
província Brasil Nordeste). Pesquisei fontes no acervo da Comissão da
História Inaciana da Bahia (Cohiba / Residência dos Padres) e no Arqui-
vo da Cúria dos Jesuítas de Salvador (ACJS). Os padres Carlos Bresciani
e Andrés Mato fizeram a gentileza de me concederem alguns documen-
tos dos seus arquivos particulares.6

Para se ter uma visão mais ampla da ordem religiosa de Inácio de
Loyola durante o século XX, foram pesquisadas as publicações dos Supe-
riores Gerais dos jesuítas e as das Congregações Gerais da Companhia de
Jesus. Com isso, a intenção era perceber as transformações que estavam
ocorrendo no nível macro para entender o porquê da fundação de uma
instituição como o CEAS na Bahia. Também foram analisadas as fontes
produzidas pelos Papas e pelo Concílio Vaticano II para confrontar com a
documentação dos inacianos.

 Com o intuito de perceber a relação do Centro Social com o pre-
lado da arquidiocese de Salvador, foram desenvolvidas pesquisas no ar-

5  Ao longo do texto, muitas vezes será substituída a palavra CEAS por Centro Social e Cadernos do CEAS
por Cadernos.

6 O livro Raízes de uma missão do jesuíta José Manuel Ruiz Y Sánchez De Cueto foi muito útil para este
trabalho, pois, nesta obra estão reproduzidos muitos documentos da vice-província da Bahia.
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quivo particular de D. Avelar Brandão Vilela, arcebispo de Salvador na
maior parte do período da Ditadura Militar. Nesse arquivo, tive acesso a
fontes inéditas do prelado e pude comprovar como ele sempre procu-
rou manter um diálogo intenso com os militares naquele período. Essa
documentação está guardada no Arquivo do Laboratório Reitor Eugê-
nio Veiga na Universidade Católica do Salvador (LEV/UCSal). 7

Pesquisei os jornais baianos para perceber como era visto o CEAS
pela imprensa no período. Foram também analisadas algumas edições
de jornais de outros estados e revistas nacionais. Quero aproveitar o
espaço deste trabalho para reiterar a necessidade da abertura dos arqui-
vos da polícia política na Bahia. Com essa documentação poderia ter
respondido a outras perguntas que ficaram sem resposta pela falta des-
sas fontes.

 Foram entrevistados padres, integrantes da esquerda e membros
do Centro Social (jesuítas e leigos). O CEAS continua em atividade até
os dias atuais; por isso, é importante ressaltar que algumas das minhas
considerações são apenas válidas para o período estudado. Com o fim
do Regime Militar, a instituição passou por transformações que não
serão contempladas neste estudo por ocorrerem depois do recorte his-
tórico estabelecido.

O livro está dividido desta forma:

O primeiro capítulo abordará as transformações pelas quais passou
a Companhia de Jesus, durante o século XX, e a sua preocupação com a
Questão Social para tentar responder como foi possível, em determina-
do momento, ser fundada uma instituição como o CEAS, em Salvador,
pelos jesuítas que formavam a vice-província da Bahia.

No segundo capítulo, será estudada a resistência feita pelo CEAS
aos militares durante a Ditadura Militar. Procurarei demonstrar que a
oposição do CEAS, diferentemente da de outros setores da esquerda

7 Não foi encontrada a documentação de D. Eugênio Sales, arcebispo que precedeu D. Avelar no
comando da arquidiocese de Salvador, nos arquivos procurados.
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baiana, começou a destacar-se a partir dos Anos de Chumbo.  Esse Centro
teve uma atuação crescente durante toda a ditadura, acabando por tor-
nar-se um local de aglutinação das esquerdas e dos movimentos sociais
que lutavam pela volta ao regime democrático e por melhores condi-
ções de vida.

O terceiro capítulo vai abordar o diálogo do Centro Social com o
marxismo e procurarei evidenciar a importância do pensamento mar-
xista na teoria e na práxis dos membros do CEAS. Mostrarei, ainda,
como os jesuítas e os leigos católicos reinterpretaram o marxismo com
base na sua tradição católica.

O quarto capítulo estudará o conflito entre o Cardeal D. Avelar
Brandão Vilela e os jesuítas do CEAS, e demonstrarei como, muitas
vezes, é conflituosa a relação dentro da Igreja Católica entre setores de
uma ordem religiosa e o prelado de uma diocese.


