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9
Dom Avelar Brandão Vilela

 e a ditadura militar

Grimaldo Carneiro Zachariadhes 1

Este artigo pretende abordar a atuação do Cardeal Dom Avelar Brandão
Vilela no período de seu arcebispado na arquidiocese de Salvador durante a
ditadura militar. Utilizando, principalmente, a documentação do seu arquivo
pessoal,2 procurarei demonstrar a atuação do prelado em um Regime de exce-
ção que se pautou pela violação dos direitos humanos e a restrição às liberda-
des individuais. Demonstrarei, também, a tentativa do arcebispo de Salvador
de procurar dialogar com os vários setores da sociedade, tentando ser um mo-
derador dos conflitos sociais e políticos.

O Bispo do Diálogo

Em 30 de maio de 1971, D. Avelar Brandão Vilela tomava posse como
arcebispo da Sé primacial do Brasil, substituindo D. Eugênio de Araújo Sales,
que tinha assumido o arcebispado do Rio de Janeiro. Antes de assumir a

1 Mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Está atualmente realizando uma pesquisa
sobre o arcebispado de D. Avelar Brandão Vilela na arquidiocese de Salvador (1971-1986).

2 O arquivo pessoal de D. Avelar Brandão Vilela está guardado no Laboratório Eugênio Veiga, na Universidade
Católica do Salvador (LEV/UCSAL).
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arquidiocese de Salvador, ele já tinha sido bispo da diocese de Petrolina, em
Pernambuco (1946-1955) e arcebispo da arquidiocese de Teresina, no Piauí
(1955-1971). Projetou-se nacionalmente pelas funções que assumiu junto à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), chegando a ser vice-pre-
sidente da CNBB, em 1964. D. Avelar se tornaria também presidente do Con-
selho Episcopal Latino Americano (CELAM), tendo por isso uma grande res-
ponsabilidade na coordenação da Conferência de Medellín, em 1968. Já co-
mandando a arquidiocese de Salvador, seria nomeado Cardeal pelo Papa Paulo
VI, em 1973 (ZACHARIADHES, 2008).

D. Avelar Brandão Vilela é tido como um bispo moderado em suas posi-
ções políticas e sociais. Ele mesmo se atribuiu esse adjetivo em várias ocasiões.
O arcebispo de Salvador tentava dialogar com os vários setores da sociedade,
evitando entrar em radicalismos, deixando sempre a porta aberta para todos.
Para muitos leigos e religiosos, D. Avelar se comportava como um pai, aquele
que procurava manter todos ao seu redor.3

O prelado procurava conversar com todos: com os políticos de esquer-
da, de direita, setores católicos ligados à Teologia da Libertação e com setores
mais tradicionais da Igreja Católica. Nem quando ele discordava da orienta-
ção, ele se fechava ao diálogo, tendo procurado manter contatos com os
marxistas e até com os maçons. Porém, esta busca pelo diálogo com os mais
diferentes segmentos da sociedade não era feita de forma passiva, como ele
mesmo avisou:

Sou um moderado, não sou água estagnada. Sou apenas
de dizer basta quando se ultrapassam os limites. É um
estilo de vida, um desejo de Pastor. Os radicalismos têm
propostas, mas não posso aceita-las na íntegra. Tiro o que
é bom de um lado e de outro. Minha capacidade de ser
moderado, entretanto, não é passiva.4

D. Avelar assumiu a arquidiocese de Salvador em um momento ex-
tremamente delicado, em que o país vivia sob um regime de exceção, a
Ditadura Militar (1964-1985). Mesmo em um momento de radicalização

3 Vários entrevistados usaram a imagem de “pai”, “paizão”, “grande pai” para definir o Cardeal de Salvador. Entrevistas
com padre Francisco Xavier Barturen (09-10-06), Monsenhor Gaspar Sadock (10-06-08), Monsenhor Walter
Magalhães (7-11-08), Monsenhor Ademar Dantas (13-10-08), Padre André Seutin (21-10-08) e os leigos Joviniano
Carvalho Neto (07-02-07), Yvette Amaral (10-10-08) e Antônio Ferreira Guerreiro de Freitas (31-10-06)

4 “Não sou oposição, sou Pastor”. Istoé, p. 85, 23 jun. 1982.



177

política como no Regime dos militares, D. Avelar procurava manter o diá-
logo com os vários setores da Igreja Católica e da sociedade,5 tentando
administrar os conflitos, pois assim ele entendia ser a função do bispo, do
Pastor:

Um grupo entende que a palavra do Pastor deve ser exclu-
sivamente de cunho espiritual [...] outro grupo defende a
tese de que a missão profética do Pastor deve necessaria-
mente conter denúncias e fazer acusações abertas e até
violentas.

Para uma corrente de sociólogos e de teólogos, o Pastor
deve exatamente conduzir as idéias na esteira de suas con-
vicções políticas e filosóficas.

Para outros, a palavra do Pastor deve ser revolucionária e
dirigida para a ação concreta de transformação radical das
estruturas.

 Assim cada cabeça, cada sentença.

No meio de toda essa efervescência de sentimento encon-
tra-se o Pastor.6

D. Avelar e os militares

O arcebispo de Salvador se manteve sempre disposto ao diálogo com os
militares. Mesmo no momento de maior repressão da ditadura, ele evitava
fazer críticas abertas ao Regime. Na documentação guardada no arquivo parti-
cular de D. Avelar Brandão Vilela, pode-se perceber como o Cardeal era pró-
ximo de setores do Governo e como, a todo o momento, tentou evitar um
conflito que impedisse o diálogo com os militares, mesmo nos momentos de
crise que o envolvia diretamente.

Atendendo ao convite do General Rodrigo Octávio, comandante da Es-
cola Superior de Guerra (ESG), D. Avelar aceitou ministrar uma conferência
nesta instituição em 23 de setembro de 1971. O título da Conferência de D.
Avelar foi A Igreja e o Estado no Brasil. Nela, o arcebispo perguntava aos mili-
tares: “Por que temer o diálogo? Não seria esta a hora indicada para que se

5 Foi por esse comportamento de querer dialogar com todo mundo que alguns setores chamavam, jocosamente, D.
Avelar de “Cardeal-sabonete”, pois ele “escorregava em todas as mãos”.

6 Páscoa: Presença, Luta e Esperança de Liberação. Mensagem do Pastor, 17 abr. 1973.
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abrisse amplo e criterioso diálogo de âmbito nacional”. D. Avelar tocou em
pontos mais críticos ao Regime e afirmava que “a necessidade de Segurança
Nacional pode [...] criar um clima de medo perigoso”. Avisava que com a
censura, a Imprensa poderia perder o seu direito de criticar “honestamente” e
que a juventude poderia “explodir em acesso de violência ou então, acomodar-
se excessivamente”. E colocava: “Deve-se registrar que, tanto na parte ligada
aos poderes de repressão, como nos setores inconformados com o Regime bra-
sileiro, há comportamentos que excedem a própria orientação das institui-
ções”.7

Alguns dias após D. Avelar Brandão ter ministrado essa conferência, o
General Rodrigo Octávio iria ser destituído do cargo de comandante da Escola
Superior de Guerra. Esta atitude surpreendeu o próprio prelado, pois ele não
via nada de ofensivo na sua fala. Porém, o problema não foi o que ele disse,
mas, sim, o fato dele ter distribuído uma cópia de sua conferência aos jornalis-
tas e o impacto que ela teve na imprensa, como ele ficaria sabendo por uma
carta reservada da ESG endereçada a ele.

Nesse documento, assinalava-se que, apesar dos militares presentes não
terem concordado com as posições defendidas pelo arcebispo, eles entendiam
que ele tinha apresentado com “honestidade e patriotismo” o seu ponto de
vista. Porém, como o tema era “sujeito a interpretações emocionais”, era para
ter sido tratado em “caráter reservado”. O autor da carta se disse surpreso ao
ter lido nos jornais trechos da conferência que tinha sido distribuído pelo
próprio arcebispo aos jornalistas, e afirmava que D. Avelar deixou o comando
da ESG “em situação bastante embaraçosa” pela repercussão que teve nos jor-
nais e que foi tratado com “evidente sobrecarga da emocionalidade (sic)”. Nes-
sa carta, o autor lembrava ao arcebispo que o “livre debate” era para ter ficado
“restrito a Escola [Superior de Guerra]”.8

D. Avelar Brandão Vilela respondeu ao General Rodrigo Octávio no
mesmo dia, dizendo estar surpreso pela repercussão que estava tendo o caso, já
que para ele era “uma honra falar na Escola Superior de Guerra”. Sobre a
publicidade da conferência, ele explicou que “se soubesse que se tratava de
documento estritamente reservado, não teria permitido que os repórteres o
levassem”, e finalizava: “sinto profundamente ter sido causa de desgostos e de

7 Texto A Igreja e o Estado no Brasil (Pasta P-Romano OSB – L. F. Sécrits de Teilhard. Estante 5 – caixa 23. Arquivo
LEV/ UCSAL).

8 Carta Reservada da ESG a D. Avelar. 24 set. 1971. Assinatura ilegível, mas provavelmente do General Rodrigo
Otávio. (Pasta Dom Avelar no tempo e na Igreja: fatos importantes de Agosto a Dezembro de 1971. Estante 5 -
Caixa 24. Arquivo LEV/ UCSAL)
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decepção”9. D. Avelar ficou tão preocupado com a repercussão do caso que
enviou também, no mesmo dia, uma carta para o presidente Médici, com uma
cópia da conferência, dizendo não ter pretendido ofender o Exército e que
estava “profundamente angustiado”, pois não sabia que a conferência era re-
servada, já que, não tratava “de nenhum assunto proibido”. Na carta, percebe-
se que o grande problema para D. Avelar era que esse caso se tornasse o que ele
chamou de um “instrumento de traumatismo”, ou seja, que fechasse o diálogo
entre ele e os militares, pois, para o arcebispo, essa crise não tinha “a mínima
razão de ser”10.

Em 1973, outros dois episódios envolveram D. Avelar Brandão Vilela e
o Governo em uma outra crise que também teve uma repercussão nacional.
No dia 23 de agosto de 1973, o governador de Pernambuco, Eraldo Gueiros,
resolveu outorgar a medalha do Mérito Pernambucano, classe ouro, a D. Avelar.
Uma semana depois, sem nenhuma explicação, ele cancelou o ato. Nesse mes-
mo período, o presidente da Câmara Municipal de Salvador suspendeu a con-
cessão, que seria entregue ao arcebispo, do título de Cidadão da Cidade de
Salvador por tempo indeterminado.

D. Avelar considerou esses atos como um desrespeito a ele. E entrou em
contato com vários representantes da alta hierarquia militar para tentar resol-
ver o caso. Na documentação pesquisada de D. Avelar Brandão, estava claro
qual o motivo dessa atitude dos militares contra o arcebispo: a publicação do
documento Eu ouvi os clamores do meu povo.

Este documento foi construído por setores da Igreja Católica nordestina
e era um duro ataque aos militares. O Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo foi
pensado e feito por um grupo de Recife, liderado pelo padre Humberto
Plummem, que tinha o apoio de D. Helder Câmara e de um grupo de Salva-
dor formado pelos membros do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), do
Mosteiro de São Bento e do grupo Moisés.11 Depois deste trabalho concluído,

9 Carta de D. Avelar ao Exmo.sr. Comandante da Escola Superior de Guerra General Rodrigo Otávio. 24 set. 1971.
(Pasta Dom Avelar no tempo e na Igreja: fatos importantes de Agosto a Dezembro de 1971. Estante 5 - Caixa 24.
Arquivo LEV/ UCSAL)

10 Carta de D. Avelar ao Excelentíssimo Senhor presidente da República General Emílio Garrastazu Médici. 24 set.
1971. (Pasta Dom Avelar no tempo e na Igreja: fatos importantes de Agosto a Dezembro de 1971. Estante 5 - Caixa
24. Arquivo LEV/ UCSAL)

11 O CEAS é uma instituição ligada aos jesuítas, fundada na capital baiana, que se destacou na resistência à ditadura,
sendo considerada pelos próprios militares a “principal entidade clerical progressista do Nordeste“ (ZACHARIADHES,
2009, p. 98). O mosteiro de São Bento de Salvador, na época, governado pelo abade D. Timóteo Amoroso Anastácio
também se destacou na resistência à ditadura militar (CARVALHO NETO, 1996). O grupo Moisés era formado
por padres e leigos que se reuniam para se organizarem e promoverem uma resistência conjunta aos militares. (VARÓN;
CLAÚDIO, 2001)
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ele foi impresso na gráfica beneditina, em Salvador, e começou-se a busca pelas
dioceses do Nordeste para que os bispos e Superiores das Ordens religiosas
assinassem o manifesto. Os provinciais dos jesuítas da Bahia, Tarcísio Botturi,
e o de Recife, Hindenburgo Santana, assinaram o manifesto junto com o aba-
de D. Timóteo Amoroso e o arcebispo D. Helder Câmara. Além deles, mais
14 religiosos (entre bispos e provinciais) assinaram o documento. Porém, muitos
se recusaram a assiná-lo, inclusive D. Avelar Brandão Vilela.

O Eu Ouvi os Clamores do Meu povo foi lançado no dia 6 de maio de
1973, no 25° aniversário da “Declaração Universal dos Direitos do Homem”
da Organização das Nações Unidas. Neste documento, setores da Igreja nor-
destina denunciavam a situação de penúria que passava a maioria da popula-
ção dessa região. Lembravam que a fome assumia nessa região “características
epidemiológicas” e afirmavam que “o subdesenvolvimento continua sendo a
nota característica mais importante do Nordeste”. Criticavam o “milagre bra-
sileiro” por ter aumentado a concentração de renda no país, defendiam a “pro-
priedade social dos meios de produção” e expressavam uma crítica incisiva aos
militares com relação à violação dos direitos humanos. O Eu ouvi os Clamores
do meu povo, “o documento mais radical que uma força política não clandesti-
na jamais ousara publicar desde 1964” (ALVES, 1979, p. 257), denunciava:

A inviolabilidade do lar, o “habeas Corpus”, o sigilo da
correspondência, as liberdades de imprensa, de reunião e
de livre expressão do pensamento, são direitos que foram
subtraídos ao povo. A liberdade sindical e o direito de
greve foram arrebatados à classe operária. [...]

Para conter resistências a tais condições de opressão e in-
justiça, a violação desses direitos humanos é excedida por
atos de violência ainda maior. O terrorismo oficial insti-
tuiu o controle através da espionagem interna e da polícia
secreta, recorrendo com freqüência à tortura e ao assassi-
nato.12

Este manifesto foi lançado em vários países e teve uma grande repercus-
são internacional. Os militares se sentiram muito ofendidos por este docu-
mento, pela menção à violação dos direitos humanos praticado pelo Governo
e, principalmente, por terem sido definidos como Terroristas oficiais (SERBIN,
2001, p. 337).

12 “Eu ouvi os clamores do Meu Povo”. Cadernos do CEAS, n. 27, p. 37- 59, out. 1973. (Grifo meu).



181

Como já foi dito, D. Avelar foi convidado a assinar o manifesto, porém
se negou a fazê-lo por não concordar com o teor dele. Depois que o documen-
to foi lançado, o arcebispo publicou uma nota comentando-o. Nessa nota, o
prelado afirmava que o documento manifestava “uma opção religiosa que en-
volve aspectos de natureza política-social” e que a “Igreja tem o direito e o
dever de opinar” nessa questão. Lembrava que o documento fazia denúncias
graves e que deveriam ser examinadas “desapaixonadamente”. Porém, afirmou:
“Não aceito o documento como Diretriz de pastoral Social em minha
arquidiocese”.13

Mas, pelo estilo comedido dessa nota, deu a impressão para setores mili-
tares que o arcebispo poderia ter apoiado o documento e ele se preocupou
muito com isso. D. Avelar escreveu ao núncio apostólico mostrando o seu
parecer sobre o documento e aproveitou para criticar a “linha pastoral” de D.
Helder Câmara:

Estou preocupado com a situação reinante aqui no Nor-
deste.

Como V. Excia. sabe, eu, pessoalmente, não aceito a li-
nha pastoral de Dom Helder, e já tive oportunidade de
escrever isso à Nunciatura, antes de V. Excia. chegar ao
Brasil.

O documento – Eu Ouvi os Clamores do meu Povo –
efetivamente ultrapassa os limites do normal.

Mesmo assim contém verdades. Estando eu, aqui no
Nordeste, muita gente passou a perguntar-me porque não
assinara o documento e o que pensava eu acerca do docu-
mento. Chegou [a] um ponto em que devia dizer algo.
Teria de medir bem as palavras. Foi o que fiz no pronun-
ciamento entregue à imprensa. [...]

Tenho a impressão que certas Autoridades Militares não
compreenderam bem o meu pronunciamento.14

Por ter percebido que os militares tinham entendido de forma errada a
sua nota, D. Avelar escreveu uma carta ao comandante da 6ª Região Militar,

13 Esta nota de D. Avelar foi reproduzida nos jornais A Tarde, Jornal da Bahia e O Estado de São Paulo de 25 ago.
1973.

14 Carta Excelência Reverendíssima, 31 ago. 1973. (Pasta Assuntos referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Estante
5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL). No índice dessa pasta consta que essa carta foi enviada ao Núncio.
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em Salvador, para tentar esclarecer o assunto. O arcebispo começava a carta
afirmando que estava “sentindo, no ar, certas manifestações de desapreço que
me deixam preocupado. Minhas relações de respeito e de amizade com as
Autoridades Militares e Civis do Estado da Bahia me levam a escrever-lhe esta
carta”.15

Ele afirmou que os militares não tinham entendido a nota dele a respeito
do manifesto e que ainda tinha um outro problema que ele tinha que explicar,
pois o Eu ouvi os clamores do meu povo tinha “saído de uma tipografia católica”
em Salvador.16 Na carta, o arcebispo afirmou discordar do documento por ter
“uma visão radical na interpretação da realidade brasileira”.17

Este episódio envolvendo o Governo e o Cardeal de Salvador, em certo
momento, foi proibido de ser veiculado pela grande imprensa, como podemos
perceber na cópia de uma censura encontrada no arquivo de D. Avelar:

DE ORDEM SUPERIOR E TENDO EM VISTA
MANTER A TRANQUILIDADE NA ÁREA, FICAM
PROIBIDAS EXPLORAÇÕES EM TORNO [DO]
FATO [DO] CANCELAMENTO [DA] CONDECO-
RAÇÃO [DO] ARCEBISPO DOM AVELAR
BRANDÃO, BEM COMO QUAISQUER MANIFES-
TAÇÕES ATRAVÉS [DA] IMPRENSA ESCRITA, FA-
LADA E TELEVISIONADA, AO REFERIDO PRE-
LADO.18

D. Avelar Brandão, por ter se sentido humilhado publicamente com as
atitudes tomadas contra ele, resolveu não comparecer à Parada Militar de 7 de
Setembro daquele ano. Porém, fez questão de explicar para cada representante
das três Forças Armadas, em Salvador, o motivo da sua ausência. D. Avelar,
com isso, pretendia que esse seu ato, de forma alguma, fosse entendido pelos

15 Idem

16 Essa passagem demonstrava que os militares não entendiam a estrutura da Igreja Católica, pois, como foi dito, esse
manifesto foi impresso na gráfica beneditina, em Salvador. O abade do Mosteiro de São Bento não precisava da
autorização de D. Avelar para tal medida, pois, ele não deve obediência ao arcebispo. Por isso, mesmo que o documento
tenha sido impresso em uma “tipografia católica” em Salvador, isso não queria dizer que tivesse a participação de D.
Avelar, como chegaram a suspeitar os militares.

17 Carta ao General Heitor Fontoura de Morais. Comandante da Sexta Região Militar. 31 ago. 1973. (Pasta Assuntos
referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Instante 5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL).

18 Censura Federal. Sem data. (Pasta Assuntos referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Estante 5 - Caixa 23. Arquivo
LEV/ UCSAL)
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militares como um fechamento definitivo ao diálogo, como ele deixou claro ao
comandante da 6ª Região Militar: “o meu não comparecimento a esta Parada
não significa qualquer modificação no meu comportamento posterior, relati-
vamente ao modo cordial e social como nos vínhamos tratando”.19

D. Avelar escreveu para vários militares para tentar de toda a forma de-
monstrar que ele não aprovava o documento Eu ouvi os Clamores do Meu povo.
O general Antônio Carlos Muricy (de quem D. Avelar era amigo) afirmou ao
arcebispo que estava tentando provar que o seu pronunciamento sobre o do-
cumento não era “um ato de luta e sim o de indicar a conveniência de um
estudo do que lá se contém [...] sem que com isso o Sr. esteja confirmando ou
desmentindo o que está escrito”.20 D. Avelar Brandão respondeu ao general
avisando que ele estava sendo tratado, nesse “episódio desagradável”, de ma-
neira “muito rude e violenta”, mas que mesmo assim, estava procurando agir
“com muita prudência e dignidade” para que não ocorresse “uma comoção em
nossos meios religiosos”.21

Para que não ficasse nenhuma dúvida a respeito de sua posição, D. Avelar
Brandão Vilela lançou um outro documento chamado A legítima interpretação
do meu parecer sobre o documento: ‘Eu ouvi os clamores do meu povo’, onde ele
recordava que o manifesto da Igreja nordestina fazia denúncias graves e que
deveriam ser estudadas por pessoas “de comprovada competência intelectual e
moral”, mas reafirmava que não aceitava o documento por ser radical e consi-
derava “o diálogo um instrumento valioso de comunicação”.22

Mesmo nesse momento de crise que envolveu D. Avelar e certos setores
das Forças Armadas, em que ele mesmo expressou que estava sendo desmora-
lizado publicamente, em momento algum o arcebispo fechou as portas para o
diálogo com os militares. Ele tentou resolver o impasse com a alta hierarquia
militar, evitando que ocorresse um rompimento definitivo. E finalmente, em
1974, o arcebispo D. Avelar receberia o título de “Cidadão de Salvador”.

19 Carta ao General Heitor Fontoura de Morais. Comandante da Sexta Região Militar. 7 set. 1973; Carta ao Major
Brigadeiro Alberto costa Matos. Comandante do Comando Costeiro. 7 set. 1973; Carta ao Almirante Ernesto
Mourão Sá. Comandante do 2° distrito Naval. 7 set. 1973. (Pasta Assuntos referentes a Títulos e Medalhas – 1973.
Estante 5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL).

20 Carta do general Antônio Carlos da Silva Muricy a S. Eminência D. Avelar Brandão vilela. 12 set. 1973. (Pasta
Assuntos referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Estante 5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL).

21 Carta de D. Avelar Brandão Vilela ao prezado General Antônio Carlos Muricy. 17 set. 1973. (Pasta Assuntos
referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Estante 5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL).

22 A legítima interpretação do meu parecer sobre o documento: “Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo” 17 set. 1973.
(Pasta Assuntos referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Estante 5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL).
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Durante a ditadura, D. Avelar manteve uma relação muito próxima
com os militares e, em vários momentos, celebrou missas nas comemora-
ções das Forças Armadas (essa atitude era evitada por vários bispos, para
que não fosse visto como um apoio ao Regime). A título de exemplo, em
1977, D. Avelar celebrou missa na Catedral Basílica “pelo aniversário da
Revolução” 23 e alguns meses depois, celebrava missa em homenagem “à
semana do exército”.24 O arcebispo de Salvador evitava apoiar os docu-
mentos publicados pelo episcopado nacional que criticavam o Governo, e
que com isso pudesse comprometê-lo com os militares. Quando foi lança-
do o documento Não oprimas Teu irmão, após o assassinato do jornalista
Wladimir Herzog pelas Forças de Segurança, em que o episcopado paulista
condenava a violação dos direitos humanos, D. Avelar preferiu o silên-
cio.25

D. Avelar Brandão fazia parte da comissão Bipartite, formada por mem-
bros do episcopado nacional e dos militares para tentar amenizar os conflitos
entre o Governo e a Igreja Católica devido a repressão contra os setores católi-
cos que faziam oposição ao Regime militar. Foram mantidos encontros infor-
mais entre as cúpulas das Forças Armadas e da Igreja Católica, entre 1970 a
1974, no intuito de reduzir as tensões entre as duas instituições (SERBIN,
2001).

Parece indiscutível que D. Avelar pretendeu manter sempre o diálogo
com os militares, porém não se pode deduzir que, por isso, ele apoiava a dita-
dura e ponto final, pois seria cair numa simplificação. Os setores da esquerda
também viam em D. Avelar Brandão Vilela alguém em quem poderia se socor-
rer quando se precisava de ajuda durante a ditadura militar.

D. Avelar e as esquerdas

O Movimento Estudantil recorreu ao Cardeal de Salvador, em algumas
ocasiões, para que ele intercedesse em prol dos alunos. Quando, em 1975,
ocorreu uma greve de grande proporção na Universidade Federal da Bahia
(UFBA) que quase parou a universidade por completo (esta paralisação é con-
siderada como a 1ª grande greve estudantil depois de 1968) e os estudantes se

23  “Missa na Catedral pelo aniversário da revolução”. Tribuna da Bahia, p. 3, 1 abr. 1977.

24  “Missa deu início ontem a semana do Exército”. Diário de Notícias, p. 3, 20 ago. 1977.

25 “Dom Avelar não opina sobre documento da CNBB”. Tribuna da Bahia, p. 3, 3 dez. 1975. Publicado também
pelo CEAS. Ver: “Não Oprimas teu irmão“. Caderno do CEAS, n. 41, p. 71-73, jan./fev. 1976.
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viram com problemas com o Governo e a Reitoria da Universidade26, eles
foram pedir a D. Avelar para intermediar as negociações, o qual prontamente
aceitou.27

Sabendo da proximidade do arcebispo de Salvador com a alta hierarquia
militar, em vários momentos durante a ditadura, os presos políticos e familia-
res procuraram D. Avelar Brandão para denunciarem os maus tratos, as pri-
sões indevidas, as torturas que sofriam e pedindo ao Cardeal para interceder
por eles. O prelado de Salvador sempre esteve aberto para tentar intermediar
as negociações entre os militares e os prisioneiros políticos. Segundo Emiliano
José, um ex-preso político, D. Avelar era “um solidário amigo dos presos polí-
ticos” (JOSÉ, 2006, p. 12).

Por exemplo, dos dias 4 a 11 de julho de 1975, os órgãos de repressão
iniciaram uma perseguição a pessoas que estavam sendo acusadas de tentarem
reorganizar o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na Bahia, era a chamada
Operação Radar. Vários cidadãos foram detidos, dentre outros, Sérgio Santana,
vereador do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Marco Antônio Ro-
cha Medeiros, diretor do Clube de Engenharia da Bahia; Ieda Santana, asses-
sora do Derba e Roberto Argolo, professor do Departamento de Física da
UFBA. Com a possibilidade da prisão preventiva ser decretada para os acusa-
dos, os familiares foram procurar D. Avelar, pedindo para interceder junto a
VI Região Militar, e entregaram-no o seguinte documento, transcrito pela
imprensa:

Eminentíssimo Dom Avelar Brandão Vilela – D.D. Car-
deal Arcebispo Primaz do Brasil.

O momento que atravessamos é de angústia, apreensão e
dor.

Conforta-nos a esperança de saber que o ‘cristianismo é
uma mensagem de amor, de justiça, de liberdade, de res-
ponsabilidade’ [...]

As famílias dos presos políticos apelam para a Grandeza
das suas ações, a fim de interferir junto à Auditoria da VI
Região Militar no sentido de evitar que sejam tomadas

26 Um líder estudantil comentou como foi tratada esta greve pelas autoridades: “As unidades da UFBA foram ocupadas
por tropas do Exército [...] Muitos líderes tiveram que fugir de Salvador, pois passaram a ser caçados pela repressão”
(BENEVIDES, 1999, p. 91).

27 Entrevistas com Gabriel Kraychete (26 out. 2006), Elsa Kraychete (1 dez. 2006) e Ana Cecília Bastos (10 jan.
2007).
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medidas de prisão preventiva, em virtude das pessoas
implicadas serem cidadãos que têm residência fixa, pro-
fissão definida, conduta irrepreensível, atestadas inclusive
pelas próprias associações profissionais a que estão vincu-
lados [...]

Confiamos no seu amor ao homem!

Estamos certos de que em nome de Cristo, usará de toda
sua força interior, a fim de evitar que injustiças maiores
sejam consumadas.

Que o Deus da Esperança ilumine cada vez mais as suas
ações, abençoe as suas palavras, os seus pensamentos.

Curvamo-nos diante da sua grandeza!

Salvador, 25 de julho de 1975.28

O arcebispo, também, enviava correspondências para os comandantes
militares querendo saber sobre o tratamento dado aos prisioneiros políticos.
Em um telegrama dele para o comandante da 6ª Região Militar, ele queria
saber sobre o tratamento dado aos presos políticos a pedidos de “um grupo de
esposas e mães”. O general Heitor Fontoura de Moraes respondeu ao Cardeal
dizendo que o Exército não era o responsável pelos detentos nos presídios, e
informou a D. Avelar que não existiam prisioneiros políticos na Bahia e sim
“julgados e condenados, regularmente pela Justiça, por assassínio, terrorismo e
subversão da ordem legal”. O Cardeal treplicou respondendo que iria procu-
rar o setor responsável pelos presídios para saber mais informações sobre os
presos, e ironicamente pediu desculpas por ser “um ignorante” e não saber
diferenciar um preso político de um preso com a alcunha dada pelo General.29

O Cardeal apoiou os encontros nacionais que ocorreram em Salvador,
promovidos pelas esquerdas, em defesa da Anistia, em 1978 e 1979. Tanto o
“I° Encontro Nacional dos Movimentos de Anistia e Direitos Humanos”, que
ocorreu no CEAS, em 1978; quanto o “II° Congresso Nacional pela Anistia”,

28 “Arcebispo vai interferir em favor dos presos políticos”. Jornal da Bahia,  p. 3, 26 jul. 1975. Segundo o jornal este
documento foi entregue pelos familiares dos presos políticos ao Cardeal e continha 90 assinaturas.

29 Telegrama do Eminentíssimo e reverendíssimo Cardeal de São Salvador da Bahia ao Excelentíssimo Sr. Comandante
da VI Região Milita ( 6 set. 1973), Telegrama do General de Brigada Heitor Fontoura de Moraes, comandante da VI
Região Militar ao Eminentíssimo Sr. Cardeal de Salvador/ Bahia (12 set. 1973) e Telegrama do Cardeal de São
Salvador primaz do Brasil ao Excelentíssimo Sr. General de Brigada Heitor Fontoura de Moraes (12 set. 1973)) .
(Pasta Assuntos referentes a Títulos e Medalhas – 1973. Estante 5 - Caixa 23. Arquivo LEV/ UCSAL)
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que ocorreu no Colégio 2 de Julho, em 1979, onde compareceram vários ex-
exilados políticos, tais como Luis Carlos Prestes, Diógenes Arruda, Apolônio
de Carvalho, entre outros, tiveram as bênçãos do prelado.30

Os setores da Igreja Católica que faziam oposição aos militares viam em
D. Avelar Brandão um aliado contra a repressão militar. O abade do Mosteiro
de São Bento, um dos principais opositores aos militares na Bahia, sempre que
precisava, encontrava apoio em D. Avelar.31 O padre italiano Renzo Rossi, que
visitava os prisioneiros políticos em todo o país, servindo como um elo de
ligação entre os presos e a sociedade, levando as denúncias de violação dos
direitos humanos praticados pelos militares, no Brasil e no exterior, tinha total
apoio do prelado (JOSÉ, 2002).32

O bom relacionamento que D. Avelar procurava manter com as Forças Ar-
madas permitia a ele ter um grande espaço de manobra para interceder em defesa
dos religiosos que trabalhavam em sua diocese e, principalmente, conseguir protegê-
los contra a repressão militar. Quando os militares tentaram expulsar os jesuítas
do CEAS, Cláudio Perani e Andrés Mato, D. Avelar tomou a frente das nego-
ciações, defendendo os dois sacerdotes.

No dia 28 de outubro de 1978, o coordenador do CEAS, o jesuíta itali-
ano Cláudio Perani estava voltando de uma viagem à Europa e foi detido e
impedido de deixar o aeroporto Os policiais disseram que o nome dele consta-
va em uma lista de 1500 pessoas proibidas de regressar ao Brasil. A Polícia
Federal queria que o padre retornasse imediatamente para a Itália na mesma
aeronave. Cláudio Perani conseguiu avisar da sua detenção a um jesuíta que o
esperava, que tratou logo de avisar D. Avelar Brandão para informar do ocor-
rido e para pedir ajuda para uma solução do problema.

Quando ficou sabendo do ocorrido, o Cardeal de Salvador foi pessoal-
mente ao aeroporto para buscar o sacerdote. Chegando lá, tratou de entrar em
contacto com o superintendente da Polícia Federal. Depois de cinco horas
detido no aeroporto, o padre Perani pôde sair junto com D. Avelar. A Polícia
Federal alegou, naquele momento, que tinha sido um “equívoco” a detenção

30 Entrevista com Joviniano Carvalho Neto (24 out. 2006) e “Anistia: lições e lembranças”. Tribuna da Bahia, p. 2, 4
ago. 1999. Para mais informações sobre o IIº Congresso da Anistia e do apoio de D. Avelar a este evento, ver o artigo
de Joviniano Neto, “O II° Congresso da Anistia: Momento de Resistência e Definições” contido neste livro.

31 Entrevista com D. Bernardo em 30 out. 2008

32 D. Avelar definiu a atuação do padre Renzo com os presos políticos e com os seus familiares como um “apostolado”,
e afirmou que o sacerdote “merece, por isso mesmo, o nosso aplauso, pela maneira evangélica de realizar a sua
missão”. Dados disponíveis em: <http://www.emilianojose.com.br/renzo/index_popup.htm>. Acesso em: 27 dez.
2008.
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do jesuíta, fruto de uma confusão nos nomes.33 Ao chegar à sede do CEAS e
receber o apoio dos colegas, o padre Cláudio Perani concedeu uma entrevista
coletiva para comentar o caso, e concluiu: “Eu tenho amigos importantes, mas
fico imaginando o que ocorre com os operários e camponeses que enfrentam
estas situações sem ninguém a olhar por eles. Foram horas angustiantes as que
passei”.34

Menos de um ano após o ocorrido com Cláudio Perani, mais um jesuíta
do CEAS sofreria ameaça de expulsão. Dessa vez foi o padre espanhol Manuel
Andrés Mato. Quando o padre Andrés foi à superintendência da Polícia Fede-
ral para pegar um visto de saída do Brasil para viajar ao Peru, onde iria partici-
par de um congresso dos jesuítas, tomou conhecimento de que tinha sido
instaurado um inquérito visando sua expulsão do país.

Imediatamente o provincial dos jesuítas, Dionísio Sciuchetti, tratou de
entrar em contato com D. Avelar Brandão, para pedir a intercessão do Carde-
al. Com a intervenção de D. Avelar Brandão Vilela que entrou em contato
diretamente com o então ministro da Justiça, Petrônio Portella, foi encerrado
o inquérito sobre a expulsão do jesuíta Andrés Mato.35 Tanto no caso da tenta-
tiva de expulsão do padre Perani quanto na do padre Andrés foi fundamental
a interferência do Cardeal de Salvador, que teve uma atitude enérgica em de-
fesa dos dois sacerdotes.

À maneira de conclusão

Em uma carta de D. Avelar enviada ao Núncio Apostólico, o Cardeal
definiu sua atuação durante a ditadura militar perante o Governo e os seus
opositores:

Costumo respeitar as autoridades para também ser res-
peitado. Mantenho boas relações, há programas de mú-
tua colaboração, quando se trata do bem comum. Não

33 “Detenção de jesuíta não passou de um ‘equívoco’”. Tribuna da Bahia, p. 3, 30 out. 1978.

34 “D. Avelar e cel. Ludwig no caso do padre detido”. Jornal da Bahia, p. 3, 29 out. 1978. O padre Perani recebeu
depois uma carta de apoio com dezenas de assinaturas, iniciada pela de D. Avelar Brandão, encorajando-o: “Queremos
dizer-lhe que estamos a seu lado” e pedia a ele para continuar buscando a “força que vem da palavra do Deus que
liberta”. (ZACHARIADHES, 2009, p. 95)

35 O próprio superintendente da Polícia Federal de Salvador, Hélio Romão, confirmou que o processo de expulsão
contra o padre Andrés tinha sido encerrado depois das negociações feitas por D. Avelar com as autoridades e que
tinham sido conduzidas “num nível muito elevado” pelo arcebispo. “Polícia Federal nega ter feito intimação ao padre
Manoel Mato”. A Tarde, p. 2, 3 out. 1979.
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quero a Igreja comprometida com o Governo e a sua rea-
lidade. Também não aprovo tomadas de caráter
contestatório, como se a Igreja fosse um partido de oposi-
ção. Considero sagrada a liberdade da Igreja. E, para isso
não deve estar desafiando o Governo, a qualquer preço.
Conservo as energias para aquelas causas que realmente
exigem definições e até reprovações. Mas não faço isto
como se fosse um inimigo, mas um Pastor que deixa sem-
pre aberta as portas do diálogo. Dentro destes princípios
nos mantemos e procuramos evitar de ser manipulados
seja pelo Governo, seja pela oposição.36

Durante a ditadura militar, D. Avelar Brandão Vilela procurou ser um
mediador entre o Governo e os setores da sociedade que estavam na oposição,
tentando administrar os conflitos sociais e políticos durante aquele período.
Consciente da sua posição de arcebispo, procurou transitar pelos diversos gru-
pos políticos, deixando a porta aberta para todos. Debaixo do rótulo de “mo-
derado”, escondia-se um arcebispo extremamente hábil politicamente, e que
fazia do diálogo sua maior arma.
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