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PREFÁCIO DA 2ª EDIÇÃO

Nos últimos anos, surgiram importantes pesquisas sobre a ditadura
militar que, a partir de 1964, atingiu de forma dramática a sociedade
brasileira e, em especial, aqueles setores comprometidos com a constru-
ção de uma sociedade realmente democrática. Todavia, ainda não surgi-
ram pesquisas consistentes que privilegiem atores sociais que atuaram
fora dos partidos políticos, das organizações de esquerda ou das entida-
des de classe.

Sobre o protagonismo da Igreja Católica, surgiram vários traba-
lhos, alguns já clássicos, e começam a aparecer trabalhos monográficos
sobre a atuação de destacados personagens católicos, assim como as me-
mórias de alguns bispos e de algumas organizações do ramo da Ação
Católica que se posicionaram à esquerda do poder político. Mas faltam
pesquisas sobre as múltiplas formas de resistência geradas no trabalho
cotidiano, pesquisas sobre as diversas ordens religiosas, particularmente
aquelas que incentivaram ou organizaram a resistência à ditadura por
todo o território nacional. Nesse campo, ainda há muito a ser buscado.
Sobretudo, agora, que diversos fundos documentais estão sendo
disponibilizados aos pesquisadores, e vários bispos começam a dar acesso
a seus acervos pessoais. Creio que esse é um campo à espera dos histori-
adores.

Por tudo isso a pesquisa que Grimaldo Carneiro Zachariadhes
nos apresenta sobre o apostolado social realizado pela Companhia de
Jesus, através da publicação dos Cadernos do CEAS, é fundamental para que
comecemos a compreender a complexidade da institucionalidade católi-
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ca. Importante também para que se comece a privilegiar o estudo das
múltiplas publicações surgidas no período.

É um trabalho denso e, como já dito por Roberto Romano4, não
traz como marca a ilusão, tão comum em trabalhos endógenos, de que a
“Igreja é um instrumento neutro que permitiria chegar às massas depois
ser posta de lado, quando as condições sociais permitissem uma prática
laica e autônoma”. As contradições vividas pelos membros do CEAS com
D. Avelar Brandão, Cardeal de Salvador, podem ser analisadas nessa pers-
pectiva de que é necessário distinguir no discurso católico os fins que lhe
são próprios e compreender a diferença específica da fala teológico-polí-
tica frente às demais racionalizações do mando autoritário no Brasil. Nesse
aspecto, o autor, ao buscar distinguir as atitudes de D. Avelar frente aos
militares naqueles momentos de aprofundamento da crise estabelecida
entre os membros do CEAS e as elites baianas aliadas dos militares, indi-
ca de forma clara como a hierarquia católica transitava de um campo ao
outro. Contudo, ao longo da sua argumentação, o autor nos permite
também compreender que, apesar das suas ambiguidades, não seria pru-
dente afirmar que os fins do Cardeal fossem redutíveis apenas aos inte-
resses que pudessem ser vantajosos à Instituição.

Ainda parafraseando Roberto Romano, é fundamental reconhecer
e compreender o sistema de representações com que a Igreja Católica
apreende as realidades políticas e as linguagens com que as transfigura
simbolicamente. Creio que esse foi o principal segredo do sucesso dos
Cadernos do CEAS como instrumento aglutinador dos movimentos sociais
que, a partir de 1969, começaram a ser articulados com alguns setores da
Igreja Católica.  Nessa perspectiva, os Cadernos terminaram por cumprir
uma função que, de maneira apressada, poderia ser definida como ideo-
lógica, mas é importante atentarmos para “o modo singular como os
vários discursos católicos no interior da Igreja desenvolvem para si os
elementos da cultura brasileira e os recria mediante a consideração teo-

4 ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado (uma crítica ao populismo católico). São Paulo:
Kairó, 1979, p. 14.
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lógica”. Esta seria a conditio sine qua non para se abordar de maneira ade-
quada a política católica contemporânea, particularmente no período
em questão. 5

Creio que o autor sugere exatamente esse entendimento, isto é,
como os jesuítas, na Bahia, traduzem a cultura popular a partir da pers-
pectiva teológica construída pela Companhia sobre a chamada Questão
Social ao longo do século XX.

 Ao apresentar uma breve história da implantação da Companhia
de Jesus na Bahia, o autor chama nossa atenção para um aspecto que
ainda está à espera de uma boa pesquisa. Trata-se do projeto
implementado pela Cúria Romana de expansão da presença da Igreja na
América Latina, particularmente após a Revolução Cubana. Não deve-
mos nos esquecer que, nesse período, a Igreja Católica no continente se
alinha com a política da Aliança para o Progresso, projeto de contenção
do crescimento da esquerda implementado pelo Presidente Kennedy, o
único presidente católico dos EUA. Tal projeto visava à implementação
de políticas desenvolvimentistas, particularmente aquelas voltadas para
as zonas rurais. A reforma agrária entra na pauta política de diferentes
atores sociais, particularmente os democratas cristãos que no Chile, com
a vitória de Eduardo Frei, passam a ser um importante paradigma. É
interessante observar que nesse período a Igreja na América Latina tam-
bém recebe recursos oriundos da Igreja Católica norte-americana.

 No Brasil do final da década de 1950, a Igreja, partindo de uma
análise sobre a teoria da industrialização desigual e ancorada nas estrutu-
ras arcaicas dominantes no mundo rural, projeta a luta histórica do epis-
copado pela criação da Sudene, pensada como instrumento modernizador
do Nordeste,  capaz de neutralizar as injustiças sociais e econômicas ca-
racterísticas da região. Antes de 1964, os bispos acreditavam que a supe-
ração da pobreza endêmica da população passaria necessariamente pela
intervenção do Estado através de um planejamento estatal. Certamente,
esse foi um dos elementos que levaram parte importante da Conferência

5 Ibid., p. 23.
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Nacional dos Bispos (CNBB) a apoiar o golpe militar em 1964. Eviden-
temente que o discurso da ordem foi o elemento definidor desse apoio.
Todavia, a constatação de que, na realidade, o projeto dos militares não
estava assentado na inclusão de todos à riqueza nacional foi um dos fato-
res que, ao longo do processo, levaram a mesma CNBB reiteradamente a
criticar a política econômica do Regime.

Surpreendentemente, Zachariadhes informa-nos que foi somente
após a Segunda Grande Guerra que a Companhia de Jesus priorizou a
chamada Questão Social, levando à formulação de estratégias dentre as
quais a criação, em cada província ou região, de centros de estudos e de
ação social. Dessa forma, surgiram os Centros de Investigação e Ação
Social (CIAS) que, em 1966, foram congregados em um Conselho lati-
no-americano (CLACIAS).

Mas qual o entendimento que os jesuítas tinham da Questão Social,
algo que já havia sido objeto da atenção do Papa Leão XIII desde o final
do século XIX?  Para eles esse era um desafio que deveria ser enfrentado
juntamente com a educação. Portanto, não saíam do seu campo de atua-
ção. Segundo o autor, os CIAS tinham como missão conscientizar, esti-
mular e orientar as mentalidades e as ações com investigações, publica-
ções, ensino e assessoria. Convém salientar que a figura do assessor, ge-
ralmente um sociólogo ou cientista político, torna-se um personagem
central nas assembleias episcopais desde meados dos anos 1950, quando
a Igreja incorpora as ciências sociais nas suas análises sobre a realidade
social. O marxismo se introduz nesse ambiente na medida em que suas
categorias analíticas são hegemônicas nas ciências sociais do período. Não
significa que tais assessores fossem marxistas e, muito menos, comunis-
tas, muito embora este seja um dos argumentos usados para desqualificá-
los, como fez o Papa João Paulo II, em tempos recentes, praticamente
banindo-os dos encontros episcopais.

No caso especifico da Companhia de Jesus no Brasil e, em especial,
na Bahia, o autor ainda nos informa que até a década de 1950 os inacianos
não se haviam ocupado prioritariamente da Questão Social e que, na
Bahia, somente em 1961, após o lançamento pelo Papa João XXIII da
encíclica Mater et Magistra, é que passaram a refletir mais detidamente so-
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bre os novos papéis sociais que lhes caberia. No entanto, foram eles os
fundadores dos Círculos Operários, organização que marcou o mundo
do trabalho no Brasil, e tiveram, ao longo de décadas, papel destacado
em várias atividades da Ação Católica.

 Outro aspecto interessante da pesquisa realizada por Zachariadhes
é a atuação dos jesuítas italianos nessa nova abordagem inaciana. Sabe-se
que, após a década de 1950, a América Latina passou novamente a ser
terra de missão e para cá vieram centenas de padres italianos. Muitos se
radicaram no Nordeste do Brasil, mais especificamente na Bahia, como
foi o caso de Padre Renzo Rossi, figura lendária entre os membros dos
movimentos sociais em Salvador e junto aos presos políticos brasileiros. 6

Para os inacianos na Bahia, os anos de 1963 a 1967 foram marcantes,
porque foi nesse período que nasceu o Centro de Estudos e Ação Social
(CEAS), organização mantida por agências católicas internacionais. Suas
maiores preocupações centravam-se em questões já apontadas em anos
anteriores pela CNBB, isto é, questões relativas à realidade social, eco-
nômica e política do Nordeste. No entanto, a participação de leigos na
sua composição não me parece ser exatamente uma novidade, na medida
em que desde os anos de 1930 tal militância vinha sendo incentivada pela
hierarquia. Talvez a participação de leigos não militantes católicos, ou
melhor, não oriundos da Ação Católica, possa ser considerada uma novi-
dade desse período em que os espaços da Igreja Católica eram quase os
únicos possíveis para uma militância legal. A publicação da revista, em
março de 1969, foi realmente um dado importante para a conjuntura da
época, na medida em que se tornou um instrumento fundamental para a
crítica ao modelo de desenvolvimento que, naquele momento, parecia
vitorioso com seu milagre econômico. Estamos falando do período mais
dramático da história republicana e especificamente da Bahia, onde o
carlismo executava regionalmente uma política de absoluta exploração e
repressão.

O impacto dessa publicação foi de tal monta que imediatamente se
tornou referência nacional, passando a ser utilizada por todos os movi-

6 JOSÉ, Emiliano. As asas invisíveis do padre Renzo. São Paulo: Editora Casa Amarela, 2002.
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mentos sociais e, até mesmo, pelas organizações políticas que se encon-
travam na clandestinidade. Com essa projeção, era natural que a repres-
são se abatesse sobre o CEAS. O autor revela porque isso não aconteceu,
esclarecendo o que todos sabíamos: os espaços oficiais da Igreja ainda
eram respeitados, muito embora seus membros já fossem alvos de expul-
sões, prisões, torturas e até mesmo de assassinatos. Sabe-se hoje que
havia uma comissão tripartite que, de alguma maneira, pactuava as rela-
ções entre a hierarquia eclesiástica e os militares que comandavam os
destinos do país. Dentre os bispos que faziam parte do seleto grupo
negociador, estava D. Avelar Brandão.7

 Não podemos nos esquecer que a Companhia de Jesus sempre
esteve presente na vida política das sociedades e foi exatamente esse
engajamento que levou o Marquês de Pombal, em 1759, a expulsá-la de
Portugal e de suas colônias. Em 1764, também foram expulsos da França
e, em 1767, do reino espanhol. O Papa Clemente XIV, em 1773, dissol-
veu a Companhia em todo o mundo (sobrevive somente na Prússia e na
Rússia Branca).  É somente em 1814, no contexto das restaurações, que
o Papa Pio VII, através da Bula Sollictudo Omnium Ecclesiarum, restaura a
Companhia de Jesus.

 Ao longo do século XIX, os jesuítas estarão em pleno conflito com
os governos liberais que os expulsarão de seus territórios e, apesar de
aliados, muitas vezes também serão rechaçados pelos conservadores. Tra-
ta-se, pois, de uma ordem religiosa que, ao longo da sua história, esteve
permanentemente envolvida com os conflitos sociais e políticos. Quan-
do, em 1537, Inácio de Loyola, juntamente com um pequeno grupo,
fundou essa poderosa congregação, seus princípios eram a busca da per-
feição humana através da palavra de Deus e vontade dos homens; obedi-
ência absoluta e sem limites aos superiores; disciplina severa e rígida ba-
seada na estrutura militar; valorização da aptidão.8

Tais princípios orientarão a ação dos jesuítas ao longo da história e,
como não poderia deixar de ser, a ação daqueles que durante o período
7  SERBIN, Kenneth P. Diálogos na sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São
Paulo: Companhia das Letras, 2001.

8 Congregação reconhecida pelo Papa Paulo III através da Bula Regimini Lilitantis Ecclesiae.
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ditatorial brasileiro se comprometeram com um projeto político liber-
tador. Libertação ou revolução, questões que dividem o campo católico
no período e que, certamente, estão presentes nos conflitos vividos pe-
los membros do CEAS com seus pares dentro da própria ordem e com o
Cardeal.

 Creio que a narrativa apresentada por Zachariadhes nos permite
penetrar nessas contradições oriundas do impacto ocorrido no interior
da institucionalidade católica a partir do surgimento na cena política de
atores sociais oriundos das classes populares. Até então, as questões de-
signadas como sociais eram pensadas do ponto de vista corporativo, pro-
curando escamotear os elementos classistas com uma retórica corporativa.
A luta de classes era, como nos mostra o autor, algo abominável aos olhos
de Deus porque divide os homens. Apreender os limites do discurso
católico talvez seja o maior desafio para o pesquisador preocupado em
compreender a práxis de uma instituição tão importante para a constru-
ção da cultura política latino-americana. O aggiornamento ocorrido com o
Concílio Vaticano II terá sido suficiente para dar visibilidade ao que foi
produzido pelo jesuíta Jean-Yves Calvez? Creio que a reação do Cardeal
aos textos publicados pelos Cadernos do CEAS – tão bem narrada por
Zachariadhes – nos dá uma pista importante para a construção de uma
resposta a tal pergunta.

Trabalhos como o que o autor nos apresenta abrem muitas veredas
para a busca de outras clareiras, já que a inquietude intelectual é árdua
porque, por mais que busquemos os resultados, são sempre parciais e
passíveis de revisões. De qualquer forma, parece-me que este seja o sen-
tido exato da nossa profissão: a busca de novos elementos que nos per-
mitam refletir sobre a nossa vertigem ao nos depararmos com institui-
ções tão tradicionais como a analisada neste belo livro com o qual apren-
di muitíssimo.
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