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A MISSÃO PORTUGUESA: OS JESUÍTAS VOLTAM AO
NORDESTE

A Igreja Católica brasileira entrou no século XX passando por um
momento muito delicado. A partir do final do século XIX, com a ins-
tauração da República em 15 de novembro de 1889, ela teve de se reor-
ganizar para enfrentar os novos tempos. Com o Governo Provisório
(1889-1891) e a promulgação da Constituição em 1891, sob forte in-
fluência positivista, a Igreja Católica viu-se alijada do poder. Para Thomas
Bruneau (1974, p. 64-68), o Governo Provisório e depois a Constitui-
ção “promulgaram leis que refletiam uma deliberada desconsideração
para com a religião e a Igreja”.8 Vendo-se então sem a proteção do Esta-
do e sem o seu financiamento, e estruturalmente deficitária, segundo
Bruneau, “a Igreja teve que construir a sua organização a partir pratica-
mente do nada”. Porém, a hierarquia eclesiástica procurou ajustar-se à
nova conjuntura política, esforçando-se para não entrar em conflito com
o novo Governo.

Se, por um lado, a Igreja Católica brasileira se viu privada dos pri-
vilégios que desfrutava no Império; por outro, passava a ter um mai-
or contato com o Vaticano.  A Cúria Romana, desde a segunda metade
do século XIX, estava buscando uma maior centralização das Igrejas
nacionais ao seu poder. O Vaticano esforçou-se para fortalecer a Igreja

8 Em 7 de janeiro de 1890, o Governo Provisório acabou com o padroado. A constituição que não foi
declarada “em nome de Deus” confirmou a separação entre Estado e Igreja. Assegurou às confissões
religiosas direito de culto e liberdade de crença; a partir daquele momento, apenas os casamentos
civis seriam reconhecidos oficialmente e os cemitérios foram secularizados. O ensino religioso foi
banido das escolas públicas e o clero, privado de direitos políticos.
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brasileira e procurou ajudar na sua reestruturação, incentivando a vinda
de várias ordens religiosas para o Brasil para suprir a carência de padres
no país. Segundo Márcio Moreira Alves (1979, p. 35), essa vinda de reli-
giosos estrangeiros “teve resultados vivificadores até mesmo para a admi-
nistração rotineira das dioceses, remediando a insuficiência do clero se-
cular”.9

Foi nesse momento de reorganização da Igreja Católica brasileira
que ocorreu um evento de suma importância política para Portugal, que
acabou tendo reflexo para os jesuítas no Brasil. Em 5 de outubro de
1910, os republicanos portugueses derrubaram a Monarquia naquele
país e proclamaram a República. Três dias depois, decretaram a expul-
são da Companhia de Jesus de Portugal e das colônias. Segundo o jesuíta
Joseph H. Foulquier, em seu livro Jesuítas no Norte, de 1940, “o tufão
revolucionário de 1910 sacudira para fora das fronteiras de Portugal os
jesuítas: e eis que a caridade de Cristo lhes apresentava novos destinos
tão vastos e tão distantes”. (FOULQUIER, 1940, p. 6)

A Companhia de Jesus e outras ordens religiosas chegaram ao Bra-
sil em um momento de reestruturação da Igreja nacional em que ela
procurava se articular. Segundo Newton Darwin de Andrade Cabral:

Os religiosos passavam a assumir papéis que viriam
dar eficácia à reforma que se intentava. Dentre es-
ses religiosos, tiveram os jesuítas destacada impor-
tância [...] esses agentes afluíam para o Brasil em
grandes quantidades, pois a separação entre a Igreja
e o Estado facilitou-lhes a vinda, a partir de uma
Europa com muitas congregações em crise devido
ao crescimento do laicismo e do liberalismo. O Bra-
sil, na confluência desses dois fatores, aparecia como
opção para se vir lutar por um modelo de Igreja
tridentina e antiliberal. (CABRAL, 1993, p. 168)

9 Sobre a importância das ordens religiosas na arquidiocese da Bahia, ver a dissertação de mestrado de
Israel Silva dos Santos. (2006, p. 100-112)
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A Companhia de Jesus tinha sido expulsa do Brasil em 175910 e
depois foi suprimida pelo Papa Clemente XIV em 1773.  A ordem religi-
osa só foi restaurada no ano de 1814 pelo Papa Pio VII. No início da
década de 1840, os missionários jesuítas já estavam no Brasil. Os inacianos
espanhóis expulsos da Argentina estabeleceram-se no sul do país, nas
províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Com o tempo,
novos missionários viriam, principalmente alemães e italianos. Até 1911,
o Brasil ficou dividido por duas missões jesuíticas: a Missão da província
germânica, no Rio Grande do Sul, e a Missão da província romana, nos
outros estados brasileiros. Pela extensão da província romana, os inacianos
se concentraram, sobretudo, na Região Centro-Leste.

Os jesuítas portugueses desterrados desembarcaram no Brasil e
acabaram indo para a Bahia, atendendo a um pedido do arcebispo D.
Jeronymo Tomé da Silva (1893-1924) – ex-aluno dos jesuítas no Pio
Latino-Americano, em Roma –, que ofereceu para eles a Igreja de Santo
Antônio da Barra, além da possibilidade de construir um colégio. Em
1911, os inacianos expulsos de Portugal iniciaram a “Missão brasileira
setentrional da província portuguesa dispersa” com sede na cidade de
Salvador.11 Os jesuítas que chegaram já vinham com a intenção de cons-
truir uma escola o mais rápido possível. O trabalho da Companhia de
Jesus com a educação é um dos apostolados mais conhecidos e mais
importantes desta ordem religiosa.  No dia 15 de março de 1911, na
cidade de Salvador, os jesuítas abriam as portas de sua instituição de
ensino: o Colégio Antônio Vieira (CAV).

Entretanto, os jesuítas portugueses tiveram de enfrentar uma certa
resistência de setores da sociedade baiana, fruto de um antijesuitismo
presente em alguns meios. A Liga Anticlerical da Bahia, alguns estudan-
tes e acadêmicos eram contrários ao estabelecimento dos jesuítas no
Brasil. O principal porta-voz desses setores era o jornal Diário de Notícias,

10 Sobre a expulsão dos jesuítas da Bahia, ver a dissertação de Fabrício Lírio dos Santos (2002).

11 A partir de 1911, o Brasil ficava dividido em três Missões da Companhia de Jesus: Missão Meridi-
onal (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), confiada aos padres da província germânica;
Missão Central (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás), confiada aos padres
da província romana, e Missão Setentrional (os outros Estados), confiada aos padres portugueses.
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que dava amplo espaço aos ataques aos inacianos. Em um dos vários arti-
gos publicados neste periódico que atacavam os inacianos, estava escrito:
“Si cum Jesus itis, non cum Jesuitis” (Se quiserdes andar com Jesus, não [andeis]
com os jesuítas). (AZEVEDO, 1991, p. 70-88)

Mas, apesar desses ataques, os jesuítas portugueses estabeleceram-
se no Brasil e desdobraram-se em várias obras. Fundaram o Instituto de
São Luís Gonzaga em 1912, em Caetité, na Bahia. Em 1917, com apoio
de D. Sebastião Leme, os jesuítas fundaram mais uma instituição de
ensino, dessa vez em Recife, o Colégio Manoel da Nóbrega. Em 1927,
foi inaugurada a Escola Apostólica da Missão Setentrional, em Baturité,
no Ceará, para a preparação de novos jesuítas. Apesar de os inacianos
ainda se dedicarem a outras obras em outros estados, segundo o jesuíta
Ferdinand Azevedo (1986, p. 89), “A Missão portuguesa se desenvolveu
em redor de três pólos de influência: o Colégio Antônio Vieira, em
Salvador, [...] o Colégio Manuel da Nóbrega, no Recife, e a Escola Apos-
tólica em Baturité”.

Em 1936, a Missão portuguesa era declarada vice-província do Brasil
Setentrional dependente de Portugal. Porém, apenas dois anos depois,
em 1938, tornar-se-ia autônoma da de Portugal, chamando-se então “vice-
província do Brasil Setentrional”.12 O primeiro padre provincial13dessa
nova província independente, o jesuíta Cândido Mendes, considerava
prematura essa autonomia, uma vez que isso acarretaria a interrupção da

12 Torna-se necessário uma breve conceituação das divisões territoriais utilizadas pela Companhia de
Jesus para uma melhor compreensão por parte do leitor. Uma “Missão” é uma divisão administrativa
que leva esse nome por causa do pequeno número de jesuítas que nela atua e pelas condições mate-
riais precárias, e é uma região onde estão se começando os trabalhos apostólicos. Quando a Missão
começa a se estabelecer, ela pode tornar-se uma “vice-província dependente” de uma província mais
bem estruturada que terá a obrigação de lhe enviar religiosos. Com o tempo, ela pode tornar-se uma
“vice-província independente” e até se tornar uma “província”, quando estiver mais bem estruturada.

13 O padre provincial é o representante máximo de uma vice-província ou província. Ele é indicado
pelo Superior Geral da Companhia de Jesus e tem um período determinado na função.
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vinda de jesuítas portugueses para a nova vice-província, que tinha um
número de padres jovens insuficiente para garantir o futuro da mesma.14

Desde a década de 20, a Igreja Católica brasileira tinha iniciado um
movimento para renovar sua presença na sociedade e com isso aumentar
a sua influência perante o Estado, começando o processo denominado de
Restauração.15 A instituição procurou revitalizar sua presença na socie-
dade. D. Leme, que até 1942, ano de sua morte, foi o bispo brasileiro
mais influente, liderou esse movimento destinado a defender os interes-
ses da Igreja na vida política nacional e ampliar sua influência na socieda-
de.

Em 1921, foi fundado o Centro D. Vital por Jackson de Figueiredo,
que foi um instrumento eficaz de divulgação dos ideais católicos através
de sua revista A Ordem. Também foram estimuladas várias associações
católicas, como as Ligas Católicas, as Congregações Marianas, os
Apostolados da Oração, os Círculos Operários, entre outras, que reuni-
ram milhares de integrantes.16 Em 1935, foi criada a Ação Católica Bra-
sileira (ACB), que era um apostolado leigo de grande influência no cam-
po social e político. O jesuíta Leonel Franca, pensador católico influen-
te no período, desempenhou um papel destacado nas lutas desenvolvi-
das pelos setores católicos no campo do ensino e da educação superior.

14 Em 1938, a então vice-província independente tinha 153 jesuítas – destes, 79 indivíduos tinham
50 anos ou mais e 100 eram estrangeiros – para uma extensão de mais de 4.500.000 km². Sobre o
número de jesuítas, ver Ferdinand Azevedo (1986, p. 248). Sobre a extensão da Missão, ver Ruiz y
Sañchez de Cueto (2002, p. 18).

15 “A partir dos anos 20 a hierarquia católica do Brasil, através dos seus líderes mais expressivos,
passou a preocupar-se em afirmar o prestígio da Igreja na sociedade [...] Atuando de modo especial
junto às lideranças do país, no campo político, militar e até mesmo intelectual [...] Essa fase da Igreja
que se inicia a partir da década de 1920-1930 pode ser adequadamente designada como Restauração
Católica”, ver Riolando Azzi (1979, p. 69).

16 Os Apostolados da Oração e as Congregações Marianas foram associações religiosas de caráter
inaciano que se multiplicaram nesse período. Os Círculos Operários, organizações dirigidas à assis-
tência material e espiritual dos operários, surgiram como movimento de caráter nacional pela articu-
lação do jesuíta Leopoldo Brentano. Sobre a atuação dos Apostolados da Oração e das Congregações
Marianas, ver Pedro Américo Maia (1991. p. 111-199); sobre os Círculos Operários, Jessie Jane
Vieira de Souza (2002).
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A hierarquia católica procurou construir uma aliança com o Estado
para ganhar vantagens que tinha perdido com o advento da República. O
episcopado “exigia um retorno a um passado de privilégios, sem os impe-
dimentos impostos à Igreja pelo Império”. (DELLA CAVA, 1975, p. 11)
Essa aliança com o Estado foi concretizada com a Revolução de 30.  Se-
gundo Riolando Azzi, o governo de Getúlio Vargas se apresentava para a
sociedade e para o clero com o intuito de criar uma nova ordem política
e social. Então, ficava claro para os líderes do episcopado que “era chega-
do o momento de lutar para que a nova ordem a ser implantada pela
Segunda República fosse de caráter nitidamente cristão”.  E a hierarquia
congregou-se ao redor de uma grande ideia: “mudar a ordem constitu-
cional do país”. (AZZI, 1978, p. 48) Em 1932, foi criada a Liga Eleitoral
Católica (LEC) com o objetivo de apoiar os candidatos que se compro-
metessem a defender os interesses católicos na Assembleia Constituinte
(1933). A Constituição de 1934 foi uma clara vitória da Igreja Católica,
que demonstrava assim a sua força.17

Porém, é preciso esclarecer que a aliança que a Igreja Católica
procurou construir com o governo do presidente Getúlio Vargas não se
deu apenas por interesses e privilégios que queria gozar o clero católico.
A importância que Getúlio colocava na defesa da ordem e seu naciona-
lismo casavam com a orientação da hierarquia. O seu governo parecia
ser uma alternativa real ao liberalismo econômico e Getúlio Vargas apre-
sentava-se como o conciliador entre o Trabalho e o Capital. Além disso,
os sacerdotes viam em Vargas um aliado contra o comunismo.18

Esse apoio dado ao governo de Getúlio Vargas ocorreu também na
Bahia. No seu estudo sobre D. Augusto Álvaro da Silva (1924-1968),
Solange Dias de Santana Alves (2003, p. 62) afirmou que o arcebispo da

17 Na Constituição de 1934, a separação entre o Estado e a Igreja permanecia, porém, do seu prefácio
consta o nome de Deus. Os religiosos podiam votar a partir de então, o casamento religioso foi
reconhecido pela lei, a assistência espiritual às organizações militares passou a ser permitida, o Esta-
do podia subvencionar as escolas católicas, além de o ensino religioso nas escolas públicas ser permi-
tido.

18 Sobre a ênfase do clero na questão da ordem e da autoridade, ver Romualdo Dias (1996). No
capítulo 3 deste livro, será detalhada a posição da Igreja Católica perante o comunismo.
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diocese da Bahia deu apoio ao interventor federal Juracy Magalhães, que
era hostilizado pelas elites políticas baianas. E quando foi instaurado o
Estado Novo, D. Augusto, em uma Carta Pastoral, comemorava “essa
admirável providência de Deus”. Apesar de não haver nenhum estudo
específico a respeito da relação dos jesuítas da Missão Setentrional (de-
pois vice-província) com o governo de Getúlio Vargas, parece que não
foi diferente da posição do episcopado nacional. Os trabalhos que abor-
dam o período demonstram que os inacianos portugueses estavam bem
alinhados com a ênfase na autoridade, a política econômica e social do
governo de Getúlio.19

A CRIAÇÃO DA VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

Quando terminou a 2ª Grande Guerra Mundial (1939-1945), a
Europa tinha perdido definitivamente o seu protagonismo para os Esta-
dos Unidos. Também surgiria, a partir daquele momento, uma nova
potência, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), e com
isso deixando sempre presente ao mundo capitalista o “perigo verme-
lho”. Os horrores da guerra abalaram dogmas racistas de superioridade
e revelaram a fragilidade de um conceito estreito de civilização. Come-
çaram também as lutas pela independência das colônias na Ásia e na
África contra as metrópoles europeias que saíram enfraquecidas da guerra.
O surgimento de novas nações mostrava à Igreja Católica a distância
enorme que havia entre ela e as aspirações desses novos povos. Era pre-
ciso repensar o seu papel diante dessa nova realidade que se apresentava
e se adaptar a esse novo mundo. Uma região, a América Latina, mereceu
destaque para a Cúria Romana, ainda mais depois da Revolução Cubana
(1959). Para José Oscar Beozzo (1993, p. 19), “Cuba é um divisor de
águas na vida do continente latino-americano e também questão crucial
para a Igreja”.

19 Ver Ferdinand Azevedo (1986, 2006); Newton Darwin de Andrade Cabral (1993) e Jorge Santana
Bispo Jr. (2004).
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Mas a América Latina começou a ter uma importância cada vez mai-
or para o Vaticano ainda no século XIX. Tinha sido criado o Colégio Pio
Latino-Americano em Roma, em 1858, para a formação do clero na re-
gião. Em 1934, foi construído o Pio Brasileiro separado do Latino-Ame-
ricano. Entretanto, foi a partir do Pós-2ª Guerra Mundial que ocorreu
uma atenção renovada por parte da Cúria Romana para com a região. O
Papa Pio XII, em 1955, apoiou a criação do Conselho Episcopal Latino-
Americano (Celam) para organizar o episcopado da América Latina. Os
problemas do continente latino-americano começaram a ser analisados
pela Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL), fundada em 1958,
que tinha como função promover uma maior cooperação entre a Cúria
Romana e as Igrejas nacionais na procura de soluções para os problemas
do continente. Em 1959, foi fundada a Conferência Latino-Americana
de Religiosos (Clar) para reunir as ordens religiosas.

O continente latino-americano também se tornou alvo das preo-
cupações da Companhia de Jesus, que recebeu como missão, dada pelo
Vaticano, conceder uma maior atenção à evangelização dos povos da
América Latina, como se percebe em uma carta de um provincial italia-
no:

Nosso M. R. Padre Geral me tornava presente as
graves condições dos fiéis na América Latina e a
insistência da Santa Sé para que, deixando mesmo
outras obras existentes na Europa, se procurasse
atender à lastimável falta de clero e às espirituais
necessidades dos fiéis carentes da devida defesa
contra as insídias do protestantismo, do comunis-
mo, do liberalismo e da maçonaria. (RUIZ Y
SÁNCHEZ DE CUETO, 2002, p. 18-19)
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Atendendo a essa nova conjuntura, no final da década de 1940, o
Prepósito Geral20 da Companhia de Jesus, João Batista Janssens, enviou
seu assistente para América Latina, o padre Tomáz Travi, para visitar as
províncias jesuíticas latino-americanas, que o informou dos graves pro-
blemas pelos quais muitas delas passavam, principalmente devido à es-
cassez de religiosos.

Então, em 1º de junho de 1952, o Superior dos Jesuítas
desmembrava a vice-província do Brasil Setentrional e criava a vice-pro-
víncia da Bahia (ou vice-província Bahiensis), nomeando o padre César
Dainese como seu primeiro provincial. Essa vice-província recém-cria-
da ficaria dependente da província Vêneto-Milanesa da Itália, que teria a
obrigação de enviar religiosos. Percebe-se a fragilidade dessa província
dos jesuítas no território brasileiro, nesse momento, ao ler uma carta
enviada pelo Padre Geral aos padres italianos da província Vêneto-
Milanesa. Nesse documento, o Superior da Companhia de Jesus alertava-
os dos problemas que encontrariam no novo território que ficaria então
sob seus cuidados.

Na carta, ele fez uma alusão ao tamanho do território da vice-pro-
víncia21 e ao baixo número de sacerdotes no Brasil. Lembrou que, na
região confiada a eles, “o território da Itália toda está contido cerca de
quinze vezes” e, diferentemente da província deles, onde cada sacerdote
da Igreja Católica toma “conta de 730 fiéis, que em Trento descem a
357, e em Bressanone a 292"; nos estados mais povoados da nova vice-
província, a cada sacerdote correspondem “15.000 cidadãos, às vezes
até 20.000”. Ele avisou ainda que, além do problema da extensão
territorial, existiam outras dificuldades tais como “o aumento contínuo
da população, os esforços e progressos dos protestantes, a falsa doutrina

20 O Prepósito ou Padre Geral é o mais alto grau hierárquico da Companhia de Jesus. Ele é eleito e
tem o mandato vitalício.

21 A vice-província da Bahia era composta pelos seguintes estados: Bahia, Piauí, Maranhão, Pará,
Amazonas e os territórios do Acre, Amapá e Rio Branco. (Em 1962, o Território do Rio Branco passou
a se chamar Território de Roraima). A partir de 1963, o Espírito Santo passou a fazer parte também
da vice-província.
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do laicismo e as artes súbdolas (sic) dos comunistas”. (RUIZ Y SÁNCHEZ
DE CUETO , 2002, p. 23)

Na verdade, dois pontos têm de ser levantados aqui e que estive-
ram presentes, em maior ou menor grau, em todo o momento, desde a
Missão portuguesa até o período em que se encerra este trabalho. Pri-
meiro, sempre existiu um número insuficiente de inacianos para uma
região muito extensa.22 No mapa a seguir, retirado de um catálogo da
província de 1955, está retratado o tamanho desse território dos jesuí-
tas.

Figura 1 – Mapa da vice-província Bahiensis
Fonte: Catalogus Viceprovinciae Bahiensis dependentis a província veneto-mediolanensi. Societatis Iesu. 1955.
Indústria Gráfica Siqueira. São Paulo. Disponível no Arquivo Cohiba / Residência dos Padres

22 Ferdinand Azevedo demonstra que um dos maiores problemas da vice-província setentrional foi
justamente o número insuficiente de jesuítas para atender às exigências da Companhia de Jesus na
região. Ver: Ferdinando Azevedo (2006).
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Para uma extensão de 4.462.145 km² e uma população de 9.987.650
de pessoas, trabalhavam na vice-província apenas 63 jesuítas, de acordo
com o mesmo catálogo. Então, mesmo com o desmembramento da anti-
ga vice-província do Brasil Setentrional em dois territórios, o número
de inacianos era insuficiente para dar conta dos trabalhos apostólicos em
todo o território confiado a eles.

Um segundo ponto diz respeito à constante dependência em rela-
ção ao clero estrangeiro (primeiramente o português e depois o italia-
no). Até o final do período abordado nesta pesquisa, a Companhia de
Jesus não conseguiu atrair muitas vocações entre os nativos. O padre
Carlos Bresciani informou que por isso foi anexado o estado do Espíri-
to Santo à vice-província da Bahia em 1963. Como naquele estado havia
uma comunidade italiana muito grande, ele poderia se tornar um gran-
de fornecedor de vocações.23 Mas esse fato não deve ter gerado um efei-
to satisfatório para a Companhia pelo menos em um curto espaço de
tempo.  Isso fica evidente em uma carta do provincial Dionísio Sciuchetti,
na qual ele afirmava que a vice-província da Bahia, em 1977, era forma-
da por: 31 brasileiros, 62 italianos e 23 indivíduos de outras nacionalida-
des.24 (RUIZ Y SÁNCHEZ DE CUETO, 2002, p. 36) Ou seja, ainda no
final da década de 1970, menos de 30% dos jesuítas eram brasileiros.

No mesmo ano da fundação da vice-província da Bahia, foi nomea-
do provincial da Vêneto-Milanesa o padre Pedro Dalle Nogare (1952-
1958). Este sacerdote teve uma importância ímpar no desenvolvimento
da vice-província da Bahia. Ele encorajou os jesuítas italianos a virem e
a assumirem com todo empenho o território a eles confiado no Brasil.
Em 1954, Nogare veio pessoalmente para conhecer o território da vice-
província. Consta de um documento da época que ele havia chegado a

23 Entrevista com padre Carlos Bresciani, 15 maio 2006.

24 Em 1977, a vice-província da Bahia tornou-se independente da província Vêneto-Milanesa e, em
1983, passou a ser província.
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fechar uma escola na Itália para mandar religiosos para a vice-província.25

Em 1958, o próprio padre Dalle Nogare tornar-se-ia provincial da vice-
província da Bahia. Ele estimulou muitas obras, foi peça fundamental na
estruturação da vice-província Bahiensis, tanto que em um livro de me-
mórias da Companhia de Jesus afirma que ele “pode ser considerado o
‘pai’ da vice-província”.(COMPANHIA DE JESUS, 2005, p. 108)

O jesuíta João Augusto A. A. MacDowell (1999, p. 229), ao fazer
um balanço da ação apostólica da Companhia de Jesus na primeira me-
tade do século XX, salientou: “No conjunto da ação apostólica dos jesu-
ítas nos primeiros cem anos desde seu regresso ao Brasil até meados do
século XX, ressalta, em primeiro lugar, o apostolado educativo”. Po-
rém, isso começaria a mudar. Setores da Companhia de Jesus começa-
ram a repensar a sua atuação no mundo e procuraram adaptar-se à nova
conjuntura que se abria depois da 2ª Guerra Mundial. A partir de então,
um outro apostolado começou a ganhar força: o apostolado social. A
Companhia de Jesus, tanto em nível internacional como nacional, co-
meçava a discutir mais profundamente a Questão Social e a perceber
que a educação, como todos os outros ministérios, deveria ser estudada
e planejada em paralelo com os problemas sociais.

A COMPANHIA DE JESUS E A QUESTÃO SOCIAL

O historiador britânico Eric Hobsbawm, ao fazer a história do sé-
culo XX, afirmou que o período de 25 a 30 anos após a Segunda Guerra
Mundial foi de “extraordinário crescimento econômico e transformação
social, anos que provavelmente mudaram de maneira mais profunda a
sociedade humana que qualquer outro período de brevidade compará-

25 Segundo o noticiário da vice-província, teria sido fechado o colégio de Brescia para que pudessem
ser enviados jesuítas para a vice-província da Bahia. Vice-Província – Noticiário trimestral. Ano I, n° 2,
série A, junho de 1954. Disponível no Arquivo pessoal do padre Carlos Bresciani.
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vel”. (HOBSBAWM, 1994, p. 15) Esse período de crescimento econô-
mico, ele afirmou que era visto como uma “Era de Ouro”. Porém,
Hobsbawm fez questão de lembrar que essa “Era de Ouro pertenceu
essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos” que durante esse
período representaram “cerca de três quartos da produção do mundo, e
mais de 80% de suas exportações manufaturadas”. Isso não impediu que
alguns países capitalistas periféricos crescessem visivelmente, embora “a
riqueza geral jamais chegasse à vista da maioria da população do mundo”.
(HOBSBAWM, 1994, p. 255)

 Foi um período de grande crescimento econômico do mundo
capitalista, mas ocorrido de forma desigual entre as nações desenvolvi-
das e as chamadas de Terceiro Mundo. Esse fato foi destacado por vári-
os setores da Igreja Católica. Quando, em 1891, o Papa Leão XIII se
manifestou sobre a Questão Social com a encíclica Rerum Novarum, o
horizonte dele era a Europa e a sua preocupação era com “a condição
dos operários”; o conflito que se tratava naquele documento era entre
o Capital e o Trabalho. Porém, em meados do século XX, a Questão
Social para a Igreja Católica tinha se ampliado e incluído também o
desenvolvimento desigual entre as nações. O Papa João XXIII, em uma
encíclica, deixava isso claro:

O maior problema da época moderna talvez seja o
das relações entre as comunidades políticas eco-
nomicamente desenvolvidas e as que se encontram
em fase de desenvolvimento econômico. As pri-
meiras, por conseguinte, com alto nível de vida, as
outras, em condições de escassez ou de miséria
[...] dada a interdependência cada vez maior entre
os povos, não é possível que entre eles reine uma
paz durável e fecunda, se o desnível das condições
econômicas for excessivo. (JOÃO XXIII, Papa,
1961, p. 52)
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Nesse período de grandes transformações por que passava o mun-
do, sob o espectro da Guerra Fria, o Papa João XXIII (1958-1963) esti-
mulou o processo conhecido como aggiornamento da Igreja Católica. As
encíclicas Mater et magistra (1961) e Pacem in terris (1963), de João XXIII,
atualizaram o pensamento oficial. Começou a se defender uma nova con-
cepção da Igreja, mais em sintonia com o mundo secular, comprometida
em melhorar o destino dos seres humanos na Terra e em promover a
Justiça Social. Essa tendência foi ratificada com o Concílio Ecumênico
Vaticano II (1962-1965), que foi o evento mais importante do catolicis-
mo romano no século XX.26 Quando João XXIII faleceu, em 1963, o
Papa Paulo VI (1963-78) continuou esse processo de atualização e de
abertura da Igreja Católica ao mundo contemporâneo, enfatizando sem-
pre a defesa da Justiça Social.

Desde o pós-2ª Guerra, a Questão Social começou a ter um peso
muito grande na Companhia de Jesus. Apesar de em outras Congrega-
ções Gerais27 a Companhia de Jesus já se ter ocupado das questões soci-
ais, foi apenas na Congregação Geral XXIX, de 1946, que “pela primei-
ra vez na história, uma Congregação se ocupou do apostolado social
como tema dum decreto”. (JESUÍTAS..., 1999, p. 11) Nessa Congrega-
ção, retomou-se um ponto da anterior que estabelecia, como uma for-
ma melhor de os jesuítas trabalharem para enfrentar os problemas soci-
ais, que se instituísse, em cada província ou região, um “Centro de estu-
dos e ação sociais”. Esse Centro tinha de estar “apto para estender e
propagar o trabalho social, impulsionar e dirigir a Ação social dos nos-
sos”.28 A Companhia de Jesus apoiará a criação dos Centros de Investiga-
ção e Ação Social (CIAS) como uma forma de melhor exercer o apostolado
social.

26 Sobre o Vaticano II e a sua importância para a Igreja Católica, ver, entre outros, José Oscar Beozzo
(1993) e Paulo Sérgio Lopes Gonçalves; Vera Ivanise Bombonatto (2004).

27 A Congregação Geral é a instância máxima da Companhia de Jesus. Reúne todos os provinciais, os
assessores da Cúria generalícia e alguns padres eleitos para eleger o Prepósito Geral e/ou legislar
sobre a missão apostólica e religiosa da Companhia.

28  As Congregações Gerais. Disponível no  Arquivo Cohiba / Residência dos Padres.
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 Os Prepósitos Gerais João Batista Janssens (1946-1964) e depois
Pedro Arrupe (1965-1983) intensificaram sua atenção para o apostolado
social, exigindo que as províncias dos jesuítas em todo o mundo come-
çassem a dar uma maior atenção aos problemas que dificultavam a mis-
são evangelizadora da Companhia e que cada uma criasse o seu CIAS. O
Padre Geral João Batista Janssens escreveu um documento chamado Ins-
trução sobre o apostolado social (1949) que teve grande repercussão na Com-
panhia de Jesus, pois era a primeira vez que um Superior dos Jesuítas se
dirigia a toda a Ordem sobre este tema.29 Esse documento era um alerta
e um chamado à ação dos jesuítas para enfrentarem a nova realidade que
se apresentava.

Nesse documento, o Geral Janssens abordava a mísera condição es-
piritual e material dos trabalhadores e avisava: “Levantemos os olhos e
encaremos à luz da verdade o que estamos vendo todos os dias e a que,
infelizmente, nos acostumamos e tornamos indiferentes”. O Prepósito
fez questão de diferenciar que, quando falava de apostolado social, não
era no sentido tradicional de ajuda aos velhos e órfãos que, sem poderem
buscar os meios de subsistência, necessitavam de caridade; esse tipo de
ação ele denominou de “caridade extraordinária”. Mas o que ele queria
era “falar dos pobres que têm forças para ganhar honestamente seu sus-
tento, não podem, vista a imperfeita ordem social destes tempos, prove-
rem a si e aos seus como convém”.

O Prepósito Geral Janssens definia a finalidade do apostolado social
como “dar ao maior número possível, e mesmo a todos os homens, en-
quanto a condição terrena o permite, certa abundância ou pelo menos
mediana dos bens, tanto temporais como espirituais, mesmo na ordem
natural”. Para isso era preciso os jesuítas estar mais próximos dos pobres
e “sentir o que seja viver a vida inteira humilhado; permanecer em ínfi-
ma condição; ser esquecido e desprezado [...] ser o instrumento por

29 Essa Carta é tão significativa para a Companhia de Jesus com relação ao apostolado social que os
jesuítas Michael Crerny e Paolo Foglizzio colocam-na como marco de uma nova fase da Companhia
de Jesus com relação à Questão Social. Jesuítas: anuário da Companhia de Jesus 2000 (1999, p. 103).
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meio do qual outros se enriquecem”. Lembrava que todos os ministérios
da Companhia (colégios, Congregações Marianas, exercícios espirituais,
entre outros) deveriam estar ligados à Questão Social, porém deveria
existir o que ele chamava de um “apostolado social especializado”.  Por
isso, ele retomava a questão da criação dos Centros de Informação e Ação
Social, que tinham como finalidade principalmente:

 Ensinar aos outros a doutrina teórica e prática, de
modo particular aos sacerdotes, aos leigos cultos e
aos mais adiantados dentre os operários, ajudan-
do-os com sua orientação. Esse ‘Centro’, como já
se faz em muitos lugares, difundirá a doutrina so-
cial da Igreja por meio de livros, revistas, artigos,
conferências e aulas, congressos e quaisquer ou-
tros meios, e se esforçará por adaptá-los às neces-
sidades de cada região. (JANSENS, 1949)

João Batista Janssens enviou o padre Manuel Foyaca para a América
Latina com o intuito de fomentar o apostolado social no continente. O
padre Foyaca lembrava aos jesuítas que na economia capitalista milhares
de trabalhadores viviam na miséria; então, “a mera assistência social não
resolve o problema social de nossa época. É preciso ir à raiz, arrancando
na sua origem a injustiça”. Por isso, ele recordava as palavras do Superior
dos jesuítas para quem todos os ministérios da Companhia de Jesus de-
veriam trabalhar para ajudar a resolver os problemas sociais. Retomando
a questão da criação dos CIAS, afirmava que o “apostolado social direto”
deveria ter padres que se entregassem “por completo a este ministério”.
(FOYACA, 1991, p. 115-142)

Quando Pedro Arrupe se tornou Prepósito Geral da Companhia
de Jesus, em 1965, ele também continuou incentivando um envolvimento
maior dos jesuítas com as questões sociais, dando uma atenção especial
para a América Latina. Com o seu apoio, o apostolado social foi ganhan-
do cada vez mais importância para a Companhia de Jesus. No continente
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latino-americano, o Prepósito prosseguiu apoiando a criação dos CIAS e
seu fortalecimento.  Estimulou a fundação, em 1966, de um conselho
que congregasse os CIAS da América Latina e fosse um elo com o Padre
Geral – o Conselho Latino-Americano dos CIAS (CLACIAS). Em uma
carta endereçada a todos os padres dos CIAS latino-americanos, ele
explicitava a sua posição em relação ao apostolado social: “nenhum de
vocês deveria duvidar da vontade da Companhia, nem de que eu pesso-
almente me identifico com quem dê prioridade ao apostolado da justiça
social, nas circunstâncias concretas da América Latina”.30

Apesar do crescimento econômico de alguns países da América La-
tina, a pobreza era gritante entre a maioria da população do continente.
Essa contradição foi denunciada pela Companhia de Jesus. Entre os dias
6 e 14 de maio de 1968, Pedro Arrupe esteve reunido com os provinci-
ais da América Latina, no Rio de Janeiro, para discutir as questões sociais
do continente. Desse encontro saiu a Carta do Rio, ou Carta da Gávea, como
também é conhecida. Esse documento é muito importante para a Com-
panhia latino-americana, pois nele foram analisados os problemas pelos
quais a América Latina estava passando, no período, por uma ótica local.
Abordava a questão do crescimento acelerado do continente, mas tam-
bém a continuação da situação de miséria da maior parte dos habitantes,
a questão das populações urbanas e rurais marginalizadas e a “discrimi-
nação racial” que sofriam “as populações indígenas”.31

30 “ninguno de ustedes debería dudar de la voluntad de la Compañía, ni de que yo personalmente me
identifico con quien dé prioridad al apostolado por la justicia social, en las circunstancias concretas
de América Latina.” Carta A todos los Padres miembros de los CIAS de America Latina. 12 dez. 1966.
Tradução livre. Disponível no Arquivo do CEAS.

31 Apesar de não abordar a discriminação racial sofrida pelas populações negras, é importante notar
esta menção aos povos indígenas nas preocupações da Companhia de Jesus latino-americana naquele
momento, pois, quando, alguns meses depois deste encontro dos jesuítas, ocorrer, em Medellín, na
Colômbia, a II Conferência Episcopal Latino-Americana, os índios não serão contemplados direta-
mente, conforme constatou o padre José Oscar Beozzo (1993, p.126): “Medellín não consagrou
nenhum de seus documentos e de suas análises às populações indígenas do continente entre as mais
espoliadas, exploradas e agredidas física, cultural e espiritualmente”.
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Lembrava que “o problema social da América Latina é o problema
do próprio homem”; então, a Questão Social tinha de ter uma priorida-
de absoluta na estratégia apostólica dos jesuítas e todos os outros
apostolados, dando ênfase à educação, deveriam estar integrados ao
apostolado social.

Desejamos que todas as formas de apostolado da
Companhia, sem perder seu fim específico, se in-
tegrem no apostolado social. No que diz respeito à
educação, que julgamos ser um dos fatores princi-
pais de transformação social, afirmamos a urgên-
cia de que nossos colégios e universidades aceitem
seu papel de agentes eficazes da integração e da
Justiça Social na América. O desenvolvimento de
todos não será possível sem a educação integral de
todos.32

A Carta do Rio recordava aos jesuítas que “em toda nossa ação, o
objetivo deve ser a libertação do homem de qualquer forma de escravi-
dão que o oprime: a falta de recursos mínimos e de alfabetização, o peso
das estruturas sociais”.  Lembrava que, durante anos, já estavam sendo
fundados os Centros de Investigação e Ação Social nas províncias da
América Latina, cuja missão específica era “ajudar a conscientizar, esti-
mular e orientar as mentalidades e as ações, com investigações, publica-
ções, ensino e assessoria”.  Ressaltava a necessidade de a Companhia de
Jesus destacar mais homens para estas obras, mas lembrava de que se
tinha sempre de “responsabilizar os homens do povo” para que fossem
eles “os protagonistas de sua própria libertação”. (CARTA DOS PRO-
VINCIAIS..., 1968-1969)

32 Segundo o jesuíta Gabriel Codina (1987, p. 7): “A Carta do Rio não se deteve unicamente na teoria.
Nossos colégios [...] tomaram a sério o ‘serviço social’ proposto no Rio [...] Num momento de sério
questionamento das nossas instituições educativas, dentro e fora da Companhia, estes aceitaram o
desafio de uma nova conversão, comprometeram-se na linha de serem fatores de mudança social e
descobriram neste compromisso a sua razão de ser”.
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Esses documentos mostravam um engajamento cada vez maior por
parte dos jesuítas na Questão Social e a sua importância cada vez mais
significativa dentro dessa ordem. Para muitos religiosos, tanto quanto
para o próprio Superior Geral Pedro Arrupe, os problemas sociais eram
percebidos como obstáculos à evangelização e por isso tinham de ser
enfrentados e superados. A Companhia de Jesus iria assumir isso ofici-
almente com o Decreto 4° da Congregação Geral XXXII, de 1975: A
nossa missão nos dias de hoje: diaconia da fé e promoção da justiça. O Decreto
4° (como é simplesmente conhecido) é visto pelos jesuítas como o
aprofundamento do apostolado social, o ponto culminante do
engajamento da Companhia na luta em defesa da Justiça Social.

 No decreto 4° era lembrado que “milhões de homens do nosso
tempo sofrem pobreza e fome, uma repartição desigual e injusta dos
bens e recursos, e as consequências da discriminação social, racial e polí-
tica!”.  Avisava que “apesar das possibilidades abertas pela técnica, cada
vez mais claramente se vê que o homem não está disposto a pagar o preço
duma sociedade mais justa e mais humana”. Por isso, o que estava em
jogo era “o próprio sentido do homem, do seu futuro e do seu destino”.
Assim sendo, uma verdadeira evangelização “não se pode realizar a sério
sem promoção da justiça”. Então:

 As desigualdades e injustiças já não podem ser con-
sideradas como resultado dalguma fatalidade
‘natural’; são antes obra do homem e do seu egoís-
mo. Não há, por conseguinte, promoção propria-
mente cristã da justiça integral sem um anúncio de
Jesus Cristo e do mistério da reconciliação que Ele
levou a bom termo [...] Inversamente, não há ver-
dadeiro anúncio de Cristo, não há verdadeira pro-
clamação do seu Evangelho, sem compromisso
decidido de promover a justiça.
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No Decreto 4°, estava determinado que: “A missão da Companhia
de Jesus, hoje, é o serviço da fé, do qual a promoção da justiça constitui
uma exigência absoluta”. Então se chegava ao ponto máximo; a partir
daquele momento, a luta pela Justiça Social era uma missão de todos os
jesuítas em qualquer parte do mundo, assim como levar a palavra de
Deus aos homens. Fé e Justiça Social se tornavam complementares, uma
não podia existir sem a outra para nenhum membro da Companhia de
Jesus. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo exigia um comprometi-
mento firme dos jesuítas em fazer “o mundo diferente do que ele é, e,
por conseguinte, sinal do outro mundo”. (COMPANHIA DE JESUS,
1975, p. 35-67)

Quando procurei fazer a análise dos documentos da alta hierar-
quia da Companhia de Jesus sobre a Questão Social, não quis com isso
menosprezar a atuação dos jesuítas de todo o mundo, não se pretendeu
fazer aqui “uma história vista de cima”. Antes mesmo do documento do
padre Geral João Batista Janssens sobre o apostolado social, muitos
inacianos estavam atuando nas questões sociais. Porém, em uma insti-
tuição hierárquica como a Companhia de Jesus, a legitimação de cima é
muito importante, pois impulsiona certas tendências como expressou
com toda a precisão o cientista-político Scott Mainwaring, no seu estu-
do sobre a Igreja Católica no Brasil: “A mudança iniciou-se a partir da
base, mas tomou impulso somente quando foi legitimada pela cúpula”.
(MAINWARING, 1989, p. 63)

 A importância da legitimação da hierarquia fica clara na entrevista
concedida ao autor pelo padre Cláudio Perani, na qual ele demonstrou
a importância do Decreto 4° para os jesuítas mais comprometidos com
as questões sociais.  Ele comentou que o CEAS era muito criticado por
alguns jesuítas que viam nele uma instituição que só abordava os proble-
mas sociais e quase nunca tocava nas questões espirituais. Perani afirma
que depois do decreto 4° essas críticas foram diminuindo progressiva-
mente.33 Pois, a partir daquele momento, para todo jesuíta, fé e Justiça

33 Entrevista com Padre Cláudio Perani, 20 jan. 2006.
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Social deveriam se tornar faces de uma mesma moeda, pontas de uma
mesma cruz.

A partir do pós-2ª Guerra Mundial, a Companhia de Jesus abriu-se
para a sociedade com o intuito de influenciá-la. Os jesuítas procuraram
ter uma participação mais decisiva no mundo e envolveram-se mais pro-
fundamente com as questões sociais. Porém, a Companhia de Jesus
ficou também mais suscetível às transformações por que passava essa
sociedade. O acirramento e a politização dos conflitos sociais em vários
países fez com que setores da Companhia de Jesus se tornassem mais
conscientes da realidade de opressão pela qual passava boa parte da po-
pulação mundial e assumissem um compromisso mais forte com a in-
tenção de transformar as estruturas econômicas para tornar o mundo
mais justo.34

FÉ E JUSTIÇA SOCIAL: A FUNDAÇÃO DO CEAS

A sociedade brasileira passou por inúmeras transformações duran-
te a década de 1950. O Brasil rapidamente deixou de ser um país de
economia agrária exportadora, passando por uma industrialização ace-
lerada, aproveitando-se da infraestrutura montada durante a Era Vargas
(1930-1945). Segundo Thomas Skidmore (1976, p. 204), “para a déca-
da de 1950, o crescimento per capita efetivo do Brasil foi aproximada-
mente três vezes maior que o do resto da América Latina”. Esse desen-
volvimento econômico intensificou-se no governo de Juscelino
Kubitschek (1956-1961).

Durante a presidência de JK, tirando proveito de uma conjuntura
internacional favorável, o Brasil passou por um crescimento ainda mais
acelerado. O Presidente abriu a economia para os capitais externos, pro-
piciando a vinda de multinacionais e incentivando a indústria de bens de

34 No entanto, dizer que setores da Companhia de Jesus lutaram para tornar a sociedade mais justa
ainda não explica por completo a questão. Vários fatores (como o diálogo com as ciências humanas,
inclusive com o marxismo, a situação histórica de cada país, entre outros) influenciaram no modo
como os inacianos deveriam agir. Isso implica dizer que essa missão dos jesuítas na luta pela promo-
ção humana foi entendida e praticada de diversas maneiras.
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consumo. Instalou-se no Brasil um moderno parque industrial auto-
mobilístico e as terras brasileiras foram cortadas por milhares de quilô-
metros de estradas. O Brasil se modernizava rapidamente. Para setores
das camadas médias, foram os Anos Dourados, mas o governo de Kubitschek
não enfrentou eficazmente os problemas sociais, e sua política econômi-
ca propiciou uma acentuada concentração de renda e um aumento das
desigualdades entre as regiões mais ricas e as mais pobres. O processo
migratório foi intenso do campo para as cidades, acelerando um proces-
so de urbanização que causará inchaço nas principais capitais. (GOMES,
2002)

Porém, nesse período de crescimento do país, a Bahia passava por
uma estagnação econômica. Enquanto o processo de industrialização
alcançava certas regiões brasileiras, a Bahia continuava tendo como base
uma economia agrária, contando com poucas fábricas. Segundo Eduar-
do José Santos Borges (2003, p. 21), em 1958, “o cacau e seus deriva-
dos representavam em torno de 70% do comércio exterior baiano. Em
contrapartida, os produtos industrializados formavam 87% das impor-
tações estaduais”. O crescimento desigual entre os estados brasileiros fez
com que, durante o período de 1950 a 1960, o índice de emigração do
estado da Bahia fosse “o mais intenso de todas as épocas da história baiana”.
(BAHIA, 1978, p. 17)

A Igreja Católica brasileira, na década de 1950, começava a se
reestruturar para enfrentar os novos tempos. Foram criadas a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1952, para articular o
episcopado; e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), em 1954,
para articular os membros das ordens religiosas. Em 1950, a Ação Cató-
lica Brasileira (ACB) foi reorganizada seguindo o modelo francês e ga-
nhou mais liberdade de ação. A ACB coordenava a Juventude Estudantil
Católica (JEC), a Juventude Operária Católica (JOC) e a Juventude
Universitária Católica (JUC), entre outras organizações. A Ação Católica
ganhou uma nova face, caracterizada por um maior comprometimento
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com as questões sociais. Nesse período, os organismos da ACB
radicalizaram-se, em especial a JUC.35

Nesse momento histórico, uma região mereceu as atenções do epis-
copado brasileiro: a Região Nordeste. Em 1956, com o apoio da CNBB,
os bispos do Nordeste realizaram um encontro em Campina Grande, na
Paraíba, para discutir os problemas socioeconômicos da região. Três anos
depois, em outro encontro, dessa vez em Natal, debatia-se o mesmo
problema. O agravamento e a politização dos conflitos sociais nesta re-
gião fez com que o episcopado se preocupasse prioritariamente com a
Questão Social. O episcopado criou o Movimento de Natal e o Movi-
mento de Educação de Base (MEB), importantes inovações na questão da
educação popular.36 O clero apoiou a criação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 1959, para ajudar no de-
senvolvimento da região. Para Scott Mainwaring (1989, p.115) “desde a
década de 50, a Igreja nordestina tem ocupado uma posição proeminen-
te na transformação da Igreja brasileira”.

 O Brasil entrou na década de 1960 enfrentando graves problemas
sociais tanto com os trabalhadores urbanos quanto com os trabalhado-
res rurais, que começavam a se organizar nas Ligas Camponesas, empu-
nhando a bandeira da Reforma Agrária. A renúncia de Jânio Quadros
em 1961, menos de sete meses depois de ter assumido o cargo, gerou
uma grave crise política. O vice-presidente João Goulart, herdeiro polí-
tico de Getúlio Vargas, só assumiu o poder por causa do apoio de seto-
res da sociedade brasileira, tendo de enfrentar uma forte oposição dos
militares. O início da década de 60 foi um período de extrema polariza-
ção na sociedade brasileira, e essa tensão culminou na deposição do
presidente João Goulart pelos militares em 31 de março de 1964.37

 Na década de 1950, os membros da vice-província jesuítica da Bahia
ainda não tinham se ocupado, em conjunto, nas atividades relativas à

35 Sobre a JUC, ver José Oscar Beozzo (1984) e Luiz Alberto Gómez de Souza (1984). Sobre a JOC,
ver Valmir Francisco Muraro (1985) e Scott Mainwaring (1989, p. 139-164).

36 Sobre o MEB e o Movimento de Natal, ver Emanuel De Kadt (2003).

37 O período do Regime Militar será tratado no próximo capítulo.
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Questão Social. Não existia um setor destinado ao apostolado social. Isso,
no entanto, não quer dizer que os jesuítas individualmente não tivessem
assumido posições diante das questões sociais, muito pelo contrário.
Muitos inacianos trabalhavam em movimentos como o dos Círculos Ope-
rários e o da Ação Católica. Porém, a vice-província ainda não tinha cria-
do oficialmente um apostolado social especializado como já insistia o
Superior da Companhia de Jesus. Uma das explicações para esse “atraso”
está no fato de que, durante a década de 50, a vice-província recém-
criada ainda se estava estabelecendo com a vinda de jesuítas italianos anu-
almente.

No início da década de 1960, com o acirramento dos conflitos so-
ciais em vários países, foi lançada pelo Papa João XXIII a encíclica Mater et
magistra (1961). Após a divulgação desse documento, que teve um grande
impacto nos meios católicos, o provincial Pedro Dalle Nogare (1958-
1964) promoveu um seminário para refletir sobre essa encíclica e a im-
portância da Doutrina Social da Igreja para a sociedade naquele momen-
to histórico. Depois do seminário, ele reuniu uma equipe de padres je-
suítas engajados em movimentos leigos e em obras sociais, que começa-
ram a se organizar para uma reflexão comum, com o intuito de desenvol-
ver um trabalho mais eficiente na área social. Não foi encontrado em
arquivos dos jesuítas da então vice-província da Bahia nenhum docu-
mento sobre essas reuniões. Mas, como afirmou o padre Cláudio Perani,
nessas reuniões foi lançada a “sementinha inicial” do futuro CEAS.38

O padre Pedro Dalle Nogare começou a incentivar a criação de um
CIAS na vice-província da Bahia, tendo como modelo um Centro Social
de sua província de origem, em Milão, o Centro Studi Sociali, que publicava
uma revista chamada Aggiornamenti Sociali. Nos catálogos dos jesuítas, já
era acusada, em 1963, a existência de um “Centro de Ação Social em

38 Entrevista com padre Cláudio Perani, 20 jan. 2006.
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formação”, ainda sem nome definido.39 No final desse mesmo ano, Dalle
Nogare enviou o jesuíta César Galvan à Europa para se preparar para,
quando voltasse, assumir o comando desse Centro Social que se estava
formando.40 No ano de 1964, já tinha sido criado o incipiente “Centro
Social Bahiense Padre Anchieta”, localizado no bairro da Graça, em Sal-
vador.41 Porém, esse momento ainda era de indefinição. Nesse Centro
Social, até então, não existia uma organização de fato, como se pode
perceber em uma análise feita pelos próprios jesuítas desse período:

Cada qual dos padres ocupando-se individualmente
em seu campo de trabalho (social, universitário,
catequese, etc.) sem formar uma verdadeira equi-
pe. Apesar de todos os padres trabalharem com afinco
e zelo em seus respectivos setores, esta situação am-
bígua de uma comunidade que não realizava, em
equipe, seu fim específico (no caso, o trabalho soci-
al em colaboração) durou até pouco.42

O ano de 1965 foi crucial para a Companhia de Jesus. Ela tinha um
novo Prepósito Geral, o padre Arrupe, e nesse ano foi finalizado o Con-
cílio Vaticano II. Em 1966, terminou a Congregação Geral XXXI (que
havia começado um ano antes). Era necessário repensar a atuação da vice-
província da Bahia e o então padre provincial, Carlos Bresciani (1964-
1968), em reuniões para os estudos dos decretos da Congregação Geral

39 Catalogus Provinciae Veneto Mediolanesis: Societatis Iesu (1964, p. 54). A vice-província da Bahia era
dependente da província italiana; assim, os dados da vice-província estão contidos no catálogo da
província Vêneto-Milanesa. Os dados da vice-província estavam sempre defasados um ano no catálo-
go italiano. Então, o catálogo da província Vêneto-Milanesa de 1964 traz dados que revelam a situa-
ção da vice-província em 1963, o de 1965 mostra dados de 1964 e assim por diante. Devo essa
informação ao padre Carlos Bresciani.

40 Entrevista com César Galvan, 3 out. 2006.

41 Catalogus Provinciae Veneto Mediolanesis: Societatis Iesu (1965, p. 59). Disponível no Arquivo Cohiba
/ Residência dos Padres.

42 CENTRO SOCIAL P. ANCIETA. 8 abr. 1968. Disponível no  ACJS.
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XXXI, lançou oficialmente o Survey na vice-província, conforme deter-
minação do Superior Geral Pedro Arrupe.43 Bresciani promoveu uma
“Consulta Ampla”, em julho de 1967, para continuar um debate mais
profundo sobre as obras e atividades dos jesuítas na vice-província; uma
tentativa de uma visão de conjunto. Foi nesse momento que o apostolado
social começou a ganhar uma dinâmica mais intensa para a organização da
vice-província da Bahia e possuir um CIAS bem estruturado se tornou
prioritário.

Foi apenas a partir de 1967 que esse Centro Social da vice-provín-
cia da Bahia teve uma maior importância e a instituição começou a se
estruturar de fato.44 A instituição passou a ser chamada também de CEAS,
como acabou ficando conhecida.45 O padre César Galvan, que já havia
retornado da Europa, tornou-se o primeiro coordenador do Centro de
Estudos e Ação Social. A partir daquele momento, começava a vinda de
mais jesuítas para o CEAS, que tinha como obrigação principal dada
pela vice-província a elaboração do Survey.

O jesuíta Pedro Dalle Nogare é considerado o fundador do CEAS,
porém a instituição desenvolveu-se com pouca interferência dele. Por
ter outras responsabilidades, ele, aos poucos, deixou o CEAS, tendo tido
uma participação muito pequena nessa instituição, cuja direção ficou a

43 O Survey foi um levantamento oficial feito em todas as províncias da Companhia de Jesus em todo
o mundo. Esse levantamento tinha de apontar os rumos e as metas para atualizar o serviço dos
jesuítas e tornar mais eficaz sua atuação na sociedade moderna.

44 Nos documentos Ante-projeto do plano da vice-província da Bahia para 1968, de 21 nov. 1967, e  IIª
Consulta Ampla – Plano para 1968, de 29 jan.1968, já estava estabelecida como obrigação para a vice-
província a “estruturação do CEAS”. Disponível no ACJS.

45 No Catalogus Provinciae Veneto Mediolanesis: Societatis Iesu (1968, p. 126-127), aparecem os dois
nomes – “Centro Social Padre Anchieta” e “CEAS” – para definir a instituição. Porém, é o nome
CEAS que os jesuítas utilizam em seus documentos para falar desse Centro e com o tempo se tornou
o nome oficial da instituição.
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cargo dos outros inacianos.46 Entre as várias ocupações de Dalle Nogare,
pode-se destacar a de professor da Universidade Católica do Salvador e
do Seminário Central. Em 1969, ele passou no concurso para professor
universitário de filosofia na Ufba, cargo que assumiu por vários anos.47

Também trabalhava em uma obra assistencial localizada no Colégio Antô-
nio Vieira, o Centro Social Júlia Devoto, que ele próprio tinha fundado
em 1965.

CEAS: OS PRIMEIROS ANOS

O Centro de Estudos e Ação Social fundado em Salvador foi fruto
das transformações por que passava a Companhia de Jesus como um
todo e de suas preocupações com as questões sociais especialmente du-
rante a segunda metade do século XX. O apostolado social teve uma
importância muito forte na Companhia de Jesus, principalmente na
América Latina. A vice-província da Bahia criou o seu CIAS como uma
forma de responder aos problemas de sua época. O CEAS era uma en-
tidade constituída pela Companhia de Jesus e mantida por ela com a
ajuda de agências financiadoras.48

A partir de 1967, efetiva-se o processo de estruturação do CEAS.
Nesse ano, no Anteprojeto do CEAS enviado para a Consulta Ampla da vice-
província da Bahia, os jesuítas definiam a função do Centro ainda de for-

46 O leigo José Crisóstomo, que teve uma atuação muito importante no CEAS, entrou na instituição por
volta de 1970-1971. Demonstrou na entrevista desconhecer que o CEAS tinha sido fundado por
Dalle Nogare e afirmou que, no período em que ele fazia parte da instituição, o padre Pedro Dalle
Nogare “não participava de nada”. 23 maio 2006.

47 Além de seu trabalho docente, Pedro Dalle Nogare era um intelectual de produção intensa. Entre
seus escritos, podem-se destacar duas obras: Pessoa e amor segundo Teilhard de Chardin e o clássico
Humanismos e anti-humanismos, utilizado até hoje nos cursos de Filosofia e que já está na 13ª edição.

48 O CEAS nos seus primeiros anos era financiado pela Sociedade Nacional de Instrução (SNI), um
órgão da Companhia de Jesus que financiava instituições da vice-província. Com o passar dos anos, o
Centro Social começou a ser custeado também por financiadoras católicas internacionais como o
Misereor e a Adveniat.
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ma genérica, ao definir o CEAS como sendo “uma equipe de reflexão e
aplicação, com função de (1) elaborar e adaptar a doutrina social cristã
em forma que responda à realidade do Nordeste brasileiro;49 (2) contri-
buir [para] a sua penetração na sociedade local”.  Para que o CEAS atin-
gisse a sua finalidade, exigia-se que na sua equipe houvesse uma pluralidade
de formações, desde teólogos a especialistas em “ciências sociais experi-
mentais”, tais como: sociologia, economia, antropologia cultural, políti-
ca e outras. Era essencial uma interdisciplinaridade entre as diversas áreas
do conhecimento para que o objetivo do CEAS fosse alcançado, que era
“a ligação da mensagem revelada com a realidade particular”.50

Nesse documento, já se falava da admissão de leigos para compor os
quadros do CEAS. Pelo número reduzido de jesuítas na vice-província e
para que o CEAS tivesse uma melhor inserção na sociedade, era necessá-
rio que fizessem parte do Centro Social, leigos que tivessem interesse na
problemática social. Nos primeiros anos, vários leigos que integraram a
instituição, vieram de organismos católicos. Foram ex-alunos do Colégio
Antônio Vieira, integrantes da Congregação Mariana Universitária dos
jesuítas ou da Ação Católica. Mas logo o CEAS iria se abrir para pessoas
provenientes dos mais variados segmentos da sociedade. O Centro Social
firmou-se como uma instituição não confessional, e para fazer parte dele
independia do credo; o que se exigia era o interesse na luta pela transfor-
mação da sociedade para torná-la mais justa.

Em 1969, já se tem a seguinte definição dos objetivos do CEAS:

O CEAS  é uma equipe de reflexão e ação (integra-
da por economistas, sociólogos, filósofos sociais, te-

49 É interessante notar que, apesar de a Região Norte fazer parte da vice-província da Bahia, nos
primeiros documentos do CEAS, essa região não era mencionada. Isso porque, além de ser a Região
Nordeste o espaço em que os conflitos sociais eram mais visíveis, ainda não existiam na Região Norte
muitos jesuítas trabalhando naquele momento. Embora fizesse parte da vice-província, a Região Nor-
te era pouco conhecida pela Companhia de Jesus. Só a partir do início da década de 1970, foi que a
Região Norte passou a fazer parte das preocupações dos membros do CEAS.

50 CEAS: anteprojeto (anexo ao anteprojeto das atividades sociais para a Consulta Ampla de janeiro de 1967).
Disponível no Arquivo do CEAS.
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ólogos e especialistas de pastoral) que se propõe con-
tribuir à ulterior elaboração, adaptação e difusão da
doutrina social cristã para responder às exigências
peculiares do Nordeste brasileiro, que permanece
ainda hoje a maior área subdesenvolvida da Améri-
ca Latina em número de habitantes. Nesta área ope-
ram duas vice-províncias da Companhia de Jesus: a
da Bahia, com sede em Salvador, e a ‘setentrional’
com sede no Recife.51 O CEAS é único para as duas
províncias.52

Essa equipe diversificada que começou a integrar o CEAS, compos-
ta por jesuítas e leigos com formações as mais diversas, possibilitou um
pluralismo muito grande na instituição. Nesses primeiros anos, desta-
cou-se a atuação do CEAS em quatro linhas que serão trabalhadas agora:
1) Assessoria à vice-província; 2) Biblioteca aberta ao público; 3) Promo-
ção de palestras, cursos e seminários; e 4) Publicação de uma revista pró-
pria.

1) Assessoria à vice-província
A vice-província da Bahia criou o CEAS com a função de assessorá-

la para refletir sobre a realidade social do seu território e orientar a
forma de conseguir um desenvolvimento mais humano e cristão. A pri-
meira responsabilidade do CEAS atribuída pelo provincial foi a execução
do Survey, conforme tinha ordenado o Prepósito Geral para toda a Com-
panhia de Jesus. Até o início de 1969, a atividade que mais ocupou os
membros do Centro Social foi a coordenação das pesquisas e a elabora-
ção do Survey da vice-província da Bahia. Em 1968, foi publicada a pri-
meira parte do Survey e no ano posterior, os relatórios finais. Esse traba-

51 Com o desmembramento da província setentrional, em 1952, para a formação da vice-província
da Bahia, a vice-província setentrional ficou com os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

52 AKTION ADVENIAT ESSEN-Alemanha. Justificativa aos projetos 1,2,3 do CEAS. 24 ago. 1969. Dispo-
nível no Arquivo do CEAS.
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lho procurou analisar a realidade de vários estados da vice-província sob
diversos aspectos (religioso, econômico, social). Não é intenção, neste
livro, analisar todos os pontos desse documento, porém o que importa
destacar é que nele já estava refletida a consciência dos inacianos sobre as
desigualdades sociais presentes na vice-província:

Existem ainda largas camadas da população que não
participam dos benefícios sociais a que teriam di-
reito. Condições de miséria, refletidas pela baixíssima
renda, falta de instrução, falta de qualificação para
o trabalho [...] falta de higiene, de cuidados médi-
cos, etc.

À parte o fato da injusta distribuição de recursos,
cabe salientar a impossibilidade para muitos de sair
do estado de miséria em que vivem [...] e uma certa
distância social entre eles e os que participam, em
maior ou menor grau, do bem-estar social.53

2) Biblioteca
O CEAS manteve na sua sede uma biblioteca, aberta ao público,

especializada na problemática social com concentração em Ciências
Sociais e Doutrina Social da Igreja. Era uma forma de atender a uma
demanda de pessoas (principalmente estudantes universitários e profes-
sores) que tivessem interesse nas questões sociais. A biblioteca era per-
cebida pelos jesuítas como uma forma de trazer as pessoas para sua sede,
servindo de ligação entre os inacianos e a comunidade. Em uma avaliação
feita em 1969, os jesuítas defendiam o desenvolvimento da biblioteca,
pois ela era o “principal instrumento de trabalho e de contatos”.54

 Existe um momento singular na aquisição de livros para a bibliote-
ca do CEAS. Um colaborador do Centro Social e professor da Faculdade

53 Survey – Vice-Província da Bahia s.j. 1968. Disponível no Arquivo Cohiba / Residência dos Padres.

54 AKTION ADVENIAT ESSEN – Alemanha. Justificativa aos projetos 1, 2, 3 do CEAS. 24 ago. 1969.
Disponível no Arquivo do CEAS.
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de Filosofia e Ciências Humanas, István Jancsó, com problemas cada vez
maiores com o Regime Militar, precisava de dinheiro para sair do país
devido à repressão. Foi então que o coordenador do CEAS na época,
César Galvan, angariou dinheiro para comprar a coleção de livros dele.
Na entrevista que nos concedeu, István Jancsó mostrou-se extremamen-
te grato ao CEAS por essa ajuda e brincou dizendo: “eu comi minha
biblioteca”,55 pois, foi com o dinheiro dessa venda, que ele se manteve
no exterior.

3) Palestras, Cursos e Seminários
Os jesuítas sempre se destacaram por terem formação intelectual

muito sólida. A maioria dos inacianos do CEAS era formada em áreas
do conhecimento como economia, teologia, filosofia, sociologia, entre
outras. Esses jesuítas que formaram o CEAS são intelectuais de grande
respeito no mundo católico. Por isso, os inacianos do CEAS receberam
como função a coordenação de entidades educativas da Igreja diocesana.
Nessas instituições, eles promoverem cursos e lecionaram disciplinas.
Podem-se destacar duas instituições em que os membros do CEAS tive-
ram influência decisiva: o Instituto de Desenvolvimento Integral (IDI) e
o Instituto Superior de Pastoral Catequética (Ispac).

A equipe do CEAS colaborou, substancialmente, desde a fundação
até a orientação do IDI, da arquidiocese de Salvador, fundado pelo arce-
bispo D. Eugênio Sales (1968-1971). Essa instituição tinha a tríplice
finalidade de realizar pesquisas, dar assessoramento quanto a problemas
do desenvolvimento e organizar cursos. O diretor da instituição, o jesu-
íta Pierre Tanguay, era membro do CEAS, e, nos cursos de extensão uni-
versitária, outros membros do Centro Social lecionavam também.56 Além
disso, a biblioteca do CEAS ficava à disposição dos alunos do IDI.

55 Entrevista com István Jancsó, 27 jul. 2006.

56 No ano de 1969, o IDI tinha como professores os acadêmicos Thales de Azevedo, Ângelo Calmon
de Sá e Edivaldo Boaventura, entre outros, e os jesuítas do CEAS César Galvan, Cláudio Perani,
Domingos Cúnico, Tomás Cavazzutti. Ver IDI - Instituto de Desenvolvimento Integral 1969. Disponível
no Arquivo do CEAS.
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O CEAS também auxiliou outra instituição da arquidiocese, o Ispac,
que oferecia cursos de formação de professores e coordenadores de
catequese. O diretor da instituição era também membro do CEAS, o
padre Dionísio Sciuchetti. No Ispac, os membros do CEAS lecionaram e
promoveram cursos. Vale ressaltar que o CEAS não promovia cursos ape-
nas na Bahia, a sua atuação tinha uma dimensão mais ampla. A título de
exemplo, em outubro de 1972, os jesuítas do Centro Social promove-
ram um curso denominado “Igreja e Desenvolvimento”, no município
de Urbano Santos, no Maranhão, que tinha como objetivo aprofundar as
discussões sobre o desenvolvimento no Nordeste e a atuação da Igreja.57

O Centro Social também promovia em sua sede cursos, debates e
palestras sobre vários temas, enfocando a problemática política, econô-
mica e social com ênfase na realidade brasileira. Pelo menos uma vez
por mês, ocorria uma palestra aberta ao público sobre um tema rele-
vante no período. Essas palestras eram ministradas por membros do
CEAS ou por convidados. Em 1970, foram proferidas as seguintes pa-
lestras: “Militarismo”, pelo jesuíta Andrés Mato; “Sociologia do Co-
nhecimento em Marx”, pelo professor Machado Neto, da Faculdade de
Direito da Ufba; “Igreja e Realidade Política”, pelo padre Romer, dire-
tor do Instituto de Teologia de Salvador; “Sudene”, pelo secretário da
Indústria e Comércio da Bahia; entre outras.58

4) Publicação de uma revista própria
Os membros do CEAS tinham a intenção de publicar uma revista

própria e um evento político nacional de muito significado acelerou
essa intenção. Em março de 1969, o CEAS lançou os primeiros números
dos Cadernos do CEAS. Os três primeiros números saíram ao mesmo tem-
po e abordavam o endurecimento do Regime Militar com a promulga-
ção do Ato Institucional número 5 (AI-5). Esses primeiros números fo-
ram feitos de modo rudimentar, em razão da urgência de responder

57 Projeto Curso Breve Igreja e Desenvolvimento Urbano Santos – São Luís (Maranhão). 5 out. 1972.
Disponível no Arquivo do CEAS.

58 CEAS Informativo. n. 4, set. 1970. Disponível no Arquivo do CEAS.
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rapidamente aos militares pela promulgação do AI-5. Assim, os textos
foram mimeografados e distribuídos gratuitamente (ver Caderno de Fo-
tos).

Em outubro do mesmo ano, saiu o número 4, ainda mimeografado,
mas com capa já impressa, que reproduzia um texto da revista
Aggiornamenti Sociali. O número 5, de fevereiro de 1970, já era totalmen-
te impresso; tinha por título O problema da mão-de-obra operária industrial na
Bahia e continha um trabalho de um integrante do CEAS, o leigo Joviniano
Neto. Até o número 29, os Cadernos do CEAS não tinham uma periodicida-
de definida; a partir deste número, sua publicação passou a ser bimestral.

O CEAS iniciava a década de 1970 estendendo suas ações a várias
regiões. A importância da instituição foi crescendo gradativamente para
vários setores da sociedade brasileira e até superando fronteiras, como
fica claro quando se lê as palavras do jesuíta Cláudio Perani, que substi-
tuiu César Galvan na coordenação do CEAS em 1972:

Devemos constatar que o CEAS está firmando-se
sempre mais e ampliando sua atividade não somen-
te no Nordeste e Norte do Brasil, mas em todo o
país, como também na América Latina. Demons-
tra-o a maior difusão da revista (Cadernos do
CEAS), as contínuas visitas de pessoas e entidades,
as cartas recebidas e os pedidos de colaboração pro-
venientes também de outros países da A.L. [Améri-
ca Latina] Impossível prestar conta de tudo isso.59

Mas o início da década de 1970 foi também um momento de o
CEAS repensar sua práxis. Percebia-se que a atividade do grupo era mui-
to “limitada a universitários e profissionais”, por isso se afirmava a “pers-
pectiva de estender o interesse direto às massas populares”.60 Os mem-

59 Relatório Atividade CEAS. 1971.  2° semestre, 1972 1° semestre. O Centro Social constava nesse
momento de 30 membros. Disponível no Arquivo do CEAS.

60 Dia de Estudo na Residência da Barra. 5 dez. 1970. Disponível no Arquivo do CEAS.
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bros constatavam que: “Na massa marginalizada o CEAS não tem pene-
tração”.61 Começava-se a pensar em abrir a instituição para as classes po-
pulares, das quais os integrantes estavam distantes. Os membros do CEAS
perceberam que falavam em defesa das classes populares, mas, até aquele
momento, não tinham contato com elas. Sentiu-se a necessidade não só
de falar dos oprimidos, mas de ouvi-los.

Quando lhe foi questionado, no seu contato com o CEAS, como
ele via a instituição, o professor István Jancsó respondeu: “era uma insti-
tuição muito teórica”.62 Mas, no início da década de 70, os próprios
membros do Centro Social começavam também a se questionar quanto
a isso, como fica evidenciado em um testemunho da época: “Uma certa
perplexidade vem acompanhando ultimamente nossas atividades. Le-
vantou-se o problema da relação TEORIA PRÁTICA”.63  Eles percebiam
que o CEAS se tinha tornado apenas um Centro de reflexão, de produ-
ção de conhecimento, desligado da realidade, desligado da ação. Então,
corria-se o perigo de cair num “excessivo teoricismo de uma esquerda
festiva”. Daí a “necessidade de insistir mais sobre a ação”.64

A partir desse momento de reavaliação da orientação do CEAS,
começava a delinear-se com mais clareza os objetivos da instituição: “O
objetivo geral e a longo prazo é a MUDANÇA DA SOCIEDADE. Dentro
disso, o objetivo mais imediato é a CONSCIENTIZAÇÃO para preparar
PESSOAS PARA A AÇÃO”.65

Em 1972, o Centro Social foi transferido para um estabelecimento
maior na Rua Aristides Novis, n° 101 – Federação (onde a instituição
permanece até hoje). Aos poucos, a instituição foi ganhando cada vez
mais importância política para vários setores da sociedade baiana (e de

61 Relatório Experiência CEAS. 7 jul. 1971. Disponível no Arquivo do CEAS.

62 Entrevista com István Jancsó, 27 jul. 2006.

63 Notícias do CEAS. Jun. 1971. Grifo no original. Disponível no Arquivo do CEAS.

64 Revisão e Planejamento CEAS.  2 dez. 1972. Disponível no Arquivo do CEAS.

65 Síntese da discussão sobre linha política do CEAS na atual conjuntura. Ago. 1973. Grifo no original.
Disponível no Arquivo do CEAS.
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outros estados brasileiros) e estava ampliando suas atividades para as clas-
ses populares. Isso no momento em que os militares procuravam fechar
todos os canais de oposição.

Com o endurecimento da repressão, a partir do AI-5, o CEAS pas-
saria a criticar cada vez mais o Governo Militar pela supressão das liber-
dades individuais e pela violação dos direitos humanos. Quantas institui-
ções promoveriam uma palestra aberta ao público com o tema “Igreja e
Movimento 1964 – Problemas das Torturas” no ano de 1970, no auge
dos Anos de Chumbo?66 Como será demonstrado no próximo capítulo, em
várias ocasiões durante o Regime Militar, a Cruz e a Espada iriam se
encontrar.

66 Essa palestra foi ministrada pelo integrante do CEAS Joviniano Neto. CEAS Informativo n. 4, set.
1970. Disponível no Arquivo do CEAS.


