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GOMES, Tiago Geyrdenn de Oliveira. A mitra e o quepe: aspectos da relação entre a 

Igreja Católica em Fortaleza e o Regime Militar brasileiro (1968-1974). 

 

Resumo: Esta dissertação tem como objeto as relações entre a Igreja Católica e o Regime 

Militar em Fortaleza, de modo específico nos anos de 1968 a 1974. Interpreta fatos, 

trajetórias e experiências à luz da teologia elaborada na América Latina naquele período. 

Por meio da análise de obras, jornais e documentos oficiais, tenta-se compreender os 

vínculos entre duas instituições hegemônicas nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil, a 

saber, a Igreja Católica e as Forças Armadas. A relação entre Igreja Católica e governo 

brasileiro no período da Ditadura Militar é marcada por uma série de contrariedades: 

aproximações e distanciamentos, legitimação e enfrentamento. O apoio inicial da Igreja 

Católica ao golpe contribuiu para solidificar o Regime Militar. Porém, este apoio não 

permaneceu constante durante o regime de exceção. A censura, a violação aos direitos 

humanos, a tortura, sofrida inclusive por elementos do clero, fizeram com que parte da 

hierarquia da Igreja Católica adotasse uma postura crítica em relação à ditadura. Marcante 

nesse período é o desenvolvimento da Teologia da Libertação, sua atuação junto às 

Comunidades Eclesiais de Base, e sua opção preferencial pelos pobres. Como 

fundamento teológico afirma-se que a opção pelos pobres está no mistério do próprio 

Deus e que este fundamento deve sempre nortear as reflexões e a ação da Igreja que se 

volta para o pobre. A opção pelos pobres é profundamente cristocêntrica. Cristo é 

fundamento, motivação e objeto central da vida cristã. Aqui a noção de seguimento está 

explícita, uma vez que ser cristão implica necessariamente um modo de vida. Afirma-se 

de modo categórico que a opção por Jesus deve levar a uma concretização de tal opção, 

enquanto seguimento. Na concretude da existência, a vivência da fé se expressa como 

compromisso. Propõe-se, ainda, recuperar a trama de acontecimentos no Ceará, sobretudo 

no território da Arquidiocese de Fortaleza, nos chamados “anos de chumbo”. 

Promovendo a análise de obras e documentos, o texto problematiza histórias, vinculações, 

instituições pretendendo desmitificar discursos. Os supostos tempos de chumbo para 

alguns significaram anos de ouro para não poucos grupos sociais. 

 

Palavras-chave: Igreja Católica, Regime Militar, Anos de Chumbo, Arquidiocese de 

Fortaleza. 

  



GOMES, Tiago Geyrdenn de Oliveira. The mitre and the kepi: aspects of the 

relationship between the Catholic Church in Fortaleza and the Brazilian Military Regime 

(1968-1974). 

 

Abstract: This dissertation has as object the relations between Catholic Church and the 

Military Regime in Fortaleza, specifically in the years of 1968 to 1974. It interprets facts, 

trajectories and experiences in the light of theology, as it was elaborated in Latin America 

in that period. Through the analysis of works, newspapers and official documents, it tries 

to understand the links between two hegemonic institutions in the 1960s and 1970s in 

Brazil, namely, the Catholic Church and the Armed Forces. The relationship between the 

Catholic Church and the Brazilian government in the period of the military dictatorship 

is marked by a series of setbacks. Relationship marked by approximations and distancing, 

legitimation and confrontation. The initial support of the Catholic Church to the coup 

helped to solidify the military regime. However, this support did not remain constant 

during the regime of exception. Censorship, violation of human rights, torture, even 

suffered by members of the clergy, made part of the hierarchy of the Catholic Church 

adopt a critical stance towards the dictatorship. During this period, the development of 

Liberation Theology, its action with the Ecclesial Communities of Base, and its 

preferential option for the poor, are noteworthy. As a theological foundation it is affirmed 

that the option for the poor is in the mystery of God himself, and that this foundation must 

always guide the reflections and the action of the Church that turns to the poor. The option 

for the poor is deeply Christocentric. Christ is the foundation, motivation and central 

object of the Christian life. Here the notion of following is explicit, since being a Christian 

necessarily implies a way of life. It is categorically stated that the option for Jesus should 

lead to the realization of this option, as a follow-up. In: the concreteness of existence, the 

experience of faith is expressed as commitment. It is also proposed to recover the plot of 

events in Ceará, and in the territory of the Archdiocese of Fortaleza, in the so-called lead 

years. Promoting the analysis of works and documents, the text problematizes stories, 

links, institutions intending to demystify speeches. The supposed lead times for some, 

meant golden years for not a few social groups. 

 

Keywords: Catholic Church, Military Regime, Years of lead, Archdiocese of Fortaleza. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O Regime Militar, estabelecido em abril de 1964, representou um período em que 

muitas transgressões dos direitos humanos foram práticas habituais nos órgãos de 

segurança do Estado. Fazem parte desse processo os diferentes Atos Institucionais, 

principalmente o AI-5, que garantiram aos presidentes militares instrumentos para 

moldar, de forma arbitrária, qualquer possibilidade de ação e interação em sociedade. A 

censura e o cárcere foram as vias mais corriqueiras e violentas. Prevalecia a lei do 

silêncio, sob a qual a imprensa, proibida pela censura, não podia intervir nem apontar o 

que estava acontecendo nos porões do Regime. Nesse sentido, a ação de bispos como 

Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arns são iniciativas que entrelaçam defesa 

dos direitos humanos, espiritualidade e profecia cristã. O momento mais conhecido como 

“anos de chumbo” (1968-1974) é período recente da história brasileira; nele, grande 

número de pessoas foi preso, torturado e morto nos ocultos mandos e desmandos 

militares. Muitos cearenses da capital e do interior, ao discordar do padrão político 

iniciado com o golpe, foram suprimidos e, ainda hoje, são tidos como desaparecidos. 

Várias pessoas caíram nos horrores das celas de tortura, permanecendo a marca da agonia 

e da atrocidade da caserna. 

O esforço por compreender o período ditatorial e as inter-relações entre a Igreja 

Católica e o poder temporal é tarefa árdua, mas instigante. A complexidade dos tempos 

ditatoriais não foi abolida deste trabalho, mas a pesquisa buscou os trilhos da 

simplificação como tentativa de realizar aquela compreensão desejada. Complexas 

também são as relações ad intra na Igreja Católica. Compreendendo-se a si mesma como 

divina, porém composta de homens, apresenta ambiguidades e contradições inerentes ao 

ser humano. Carisma e hierarquia, intuição e instituição dialogam, mas nem sempre 

pacificamente. Princípio paulino e princípio petrino coexistem sem se autoanularem. Por 

vezes profética, a Igreja no Brasil, comumente referida como “a voz dos que não têm 

voz”, experimentou fortemente naquele período as ambiguidades e contradições de seus 

quadros. A Arquidiocese de Fortaleza não fica isenta desta realidade. 

Ao celebrar o centenário de elevação à arquidiocese, o desejo de um resgate da 

história vem à tona. Muitas nuances poderiam ser abordadas, diferentes temas poderiam 

ser expostos. Esta pesquisa é fruto da opção pelo período histórico da Ditadura Militar, 

dando enfoque à capital cearense, nos anos mais difíceis da repressão militar. Pretende-
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se evidenciar as relações entre Igreja e Estado, de forma específica no Ceará. Sem dúvida, 

o Regime Militar é um período de intrínseca relação com a Igreja Católica, que vai desde 

o apoio inicial até sua contestação. Segundo Ana Carolina Machado de Souza, 

o apoio despendido pela Igreja Católica no início do governo militar foi 

providencial para a concretização do golpe. Essa mobilização por parte 

da Igreja ocorreu, principalmente, como combate à ameaça do 

Comunismo, com sua crença ateísta, e ao crescimento inerente dos 

movimentos de esquerda durante a década de 1960. A ação da Igreja 

não foi muito diferente de diversos setores da sociedade que, temendo 

a desintegração e a desordem social, se aliaram ao regime. Porém, essa 

aliança não se manteve constante durante os 21 anos de ditadura militar. 

As mudanças políticas do pós-64, com as violações aos direitos 

humanos, repressões contra diversas instituições e a censura midiática, 

levaram os bispos e clérigos a adotarem medidas mais progressistas.1 

Diante disso, não tardou para que a Igreja mudasse os rumos de sua opção. Com 

a mudança interna da própria Ditadura, enviesando para um recrudescimento do Regime, 

a Igreja, em parte, adere à atitude profética de denúncia das arbitrariedades e aos 

movimentos de defesa dos direitos humanos. 

É o período que inicia a Teologia da Libertação, os movimentos progressistas 

dentro da Igreja, as pastorais sociais. Trata-se de uma fase repleta de experimentalismos. 

Segundo Serbin, 

enquanto os militares endurecem o regime, a Igreja latino-americana 

rumou para a esquerda. Debatendo a implementação do Vaticano II em 

1968, o encontro do CELAM em Medellín, Colômbia, inspirou os 

católicos a lutar pela justiça social. Medellín marcou o nascimento da 

teologia da libertação. Esta rejeitou o capitalismo e o imperialismo e 

usou a ciência social, a teoria da dependência e conceitos marxistas 

como a luta de classes para apresentar uma crítica radical das estruturas 

socioeconômicas. Os teólogos da libertação preconizavam o 

socialismo, embora não tivessem nenhum plano concreto para alcançá-

lo. O cerne da teologia da libertação era a opção preferencial pelos 

pobres, os quais eram vistos como fonte privilegiada da verdade 

religiosa. A Igreja podia mobilizar os pobres através da 

conscientização, iniciada com a ajuda do famoso método de 

alfabetização de Paulo Freire. Em vez da autoridade tradicional, sua 

“pedagogia do oprimido” visava estabelecer o diálogo democrático com 

                                                           
1 SOUZA, Ana Carolina Machado de. A Igreja Católica e a ditadura Militar. Disponível em: 

<http://historiandonanet07.wordpress.com/2011/08/08/a-igreja-catolica-e-a-ditadura-militar/>. Acesso 

em: 20 mar. 2014. 
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os estudantes e concentrar-se em sua realidade cotidiana. A teologia da 

libertação pregava também a descentralização da Igreja.2 

Partindo do princípio de que a teologia não é feita de forma etérea, pura, a-

histórica, mas que a história da teologia se confunde com a história do ser humano, a 

reflexão da Teologia da Libertação considera a situação concreta de milhões de excluídos 

e marginalizados do nosso continente como locus theologicus. O método Paulo Freire foi 

adotado no Movimento de Educação de Base (MEB), contribuição social bastante 

pertinente da Igreja Católica naquele período e que pode ser compreendido como exemplo 

dos experimentalismos de então. 

Há que considerar o envolvimento de certos grupos católicos com o Regime, seja 

para lhe dar sustentação, seja para criticá-lo e se posicionar contrariamente. Kenneth 

Serbin afirma que 

protestos estudantis e repressão violenta pelo regime foram eventos 

quase diários de 1964 a 1968. Os militares intervieram nas 

universidades e proibiram a imprensa de dar cobertura à política 

estudantil. Em março de 1968, a morte do estudante Edson Luís de 

Lima e Souto, baleado pela polícia, desencadeou protestos em todo o 

país, entre eles a Passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro. Padres e 

freiras deram apoio crucial ao movimento estudantil. Abrigaram 

estudantes que fugiam da repressão. Em 1966 e 1967, as reuniões 

clandestinas da proscrita UNE ocorreram com a ajuda do clero. Padres, 

como um grupo de vicentinos do Colégio São Vicente, no Rio, 

juntamente com freiras, participaram dos protestos.3 

Não apenas os movimentos e articulações de embate ao Regime, a chamada 

esquerda católica, estruturada por iniciativa das bases leigas, mas também a defesa e a 

justificação do mesmo por parte da alta hierarquia da Igreja Católica se apresentam como 

parte desta pesquisa. Evidencia-se a criação da Comissão Bipartite. Trata-se de uma 

tentativa de amenizar os conflitos entre as duas maiores instituições brasileiras de então, 

Igreja Católica e Forças Armadas, buscando um possível entendimento e cooperação. 

Nesse sentido, a tentativa de diálogo e conciliação entre Igreja e militares exige um estudo 

mais aprofundado. 

Atualmente há uma larga produção sobre a Ditadura Militar. Pesquisas 

acadêmicas, obras publicadas e artigos científicos multiplicaram-se nos últimos três anos, 

                                                           
2 SERBIN, Kenneth P. Padres, celibato e conflito social: uma história da Igreja Católica no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 164s. 
3 SERBIN, Kenneth P. Padres, celibato e conflito social: uma história da Igreja Católica no Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 165s. 
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devido também à marcante data dos 50 anos do golpe. Não obstante tamanha quantidade 

de material produzido, de modo geral centram-se os trabalhos e livros na conjuntura 

nacional e nas regiões onde a repressão foi mais organizada, sistemática, truculenta e 

perquiritória. Obras e pesquisas sobre o Regime Militar em Fortaleza ainda são escassas, 

comparando-se com trabalhos em nível nacional. O acesso à documentação do extinto 

DOPS-CE contribui para dirimir tais lacunas. Contudo, apesar de uma lei estadual 

determinar que os documentos do período ditatorial sejam reunidos no Arquivo Público 

do Ceará, especula-se que muitos documentos produzidos pela burocracia autoritária 

cearense estejam “desaparecidos”, com destino incerto ou, suspeita-se, escondidos em 

órgãos ligados aos antigos aparatos de repressão ou em posse de indivíduos que 

colaboraram com a ditadura, quando não destruídos. Significativo, nesse sentido, é o fato 

de ter existido, até o início desta década, órgãos públicos com nomes de generais militares 

que presidiram o Brasil, como no caso do CSU da avenida Borges de Melo, que levava o 

nome do presidente Médici. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre Igreja e Estado na 

Arquidiocese de Fortaleza no período de 1968 a 1974, os chamados “anos de chumbo” 

da Ditadura Militar. Levam-se em consideração elementos de ordem social e eclesial, tais 

como a ação de padres e movimentos católicos no enfrentamento da repressão militar, 

bem como o envolvimento da hierarquia da Igreja Católica, tomando como contexto as 

comemorações do Centenário da Arquidiocese de Fortaleza, através de pesquisa 

bibliográfica e documental com análise hermenêutica das obras. 

No primeiro capítulo há a contextualização da elevação do bispado do Ceará à 

Arquidiocese de Fortaleza. O capítulo é divido em três pontos, que apresentam um trajeto 

desde a criação, passando pelos bispos que estiveram governando a arquidiocese, até o 

episcopado de Dom José de Medeiros Delgado, que é o arcebispo que governava durante 

o período deste recorte. O contexto de criação analisa a reforma ultramontana, à época 

em pleno andamento e consolidada no Brasil, o papado desse período, a transição 

republicana e as reações e relações com o novo governo, bem como a realidade do homem 

cearense em seu meio ambiente. 

No segundo capítulo, dividido em quatro pontos, realiza-se a análise das questões 

ideológicas que estão subjacentes ao período histórico da pesquisa. Investiga-se a relação 

da Teologia da Libertação com a hierarquia católica e a resistência ao Regime Militar. 

No capítulo são exploradas as relações da Igreja com o Regime Militar em nível nacional, 

com os fatos e acontecimentos que marcam o período. O Golpe Militar e o ano de 1964 
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são contextualizados a partir da renúncia de Jânio Quadros e a posse de João Goulart, das 

radicalizações cada vez mais crescentes na sociedade brasileira e da Guerra Fria. A 

participação norte-americana é ressaltada e a atuação do capital internacional, sobretudo 

estadunidense, tem papel preponderante nesse contexto. Neste capítulo, como em todo a 

pesquisa, Regime Militar e Ditadura Militar são subentendidos como sinônimos. Apesar 

da tentativa de distinção em afirmar que Regime se adequa melhor ao período vivido, 

dadas as mudanças de presidência, a alternância de poder foi apenas interna, não havendo 

participação efetiva da sociedade civil, o que se aproxima da definição de ditadura. Os 

anos entre 1968 e 1974 são denominados “anos de chumbo”, quando houve maior 

repressão militar e luta armada revolucionária. Também é nesse período que está em 

andamento o milagre econômico brasileiro. Grandes obras e a campanha ideológica do 

“Brasil grande” são realizados à custa do aumento da dívida externa brasileira. O saldo 

do milagre foi recessão, desemprego e aumento da inflação. É nesse período que membros 

da hierarquia católica são mais incisivos em se pronunciar sobre os excessos dos militares. 

Também no mesmo período é criada a Comissão Bipartite, fórum não oficial de diálogo 

entre bispos e militares. O capítulo conclui-se abordando a Teologia da Libertação e sua 

relação com as Comunidades Eclesiais de Base. 

No terceiro capítulo investiga-se a defesa dos direitos humanos realizada pela 

Igreja Católica em Fortaleza, bem como as agressões e torturas ocorridas no período no 

território da arquidiocese. Dividido em quatro pontos, o capítulo atinge o objetivo de toda 

a pesquisa: a ação da Igreja Católica em Fortaleza e sua relação com o Regime Militar no 

Ceará. Iniciando-se com as relações sociais na cidade de Fortaleza nas décadas de 1950 

e 1960, o primeiro ponto faz o percurso da modernização do estado, vista como sinônimo 

de industrialização, quando os clubes sociais da capital estavam no apogeu. Oferece-se, 

assim, um contraponto entre a juventude das classes média e alta, absorta em sua rotina 

de bailes, luxo e ostentação, com certo nível de despolitização. Já as juventudes 

universitária, de esquerda e católica, bem mais politizadas, envolviam-se na resistência e 

partiam para a luta armada, após perceberem que ações urbanas do movimento estudantil, 

como as passeatas, na verdade eram contraproducentes. Destaca-se o episcopado de Dom 

José de Medeiros Delgado, arcebispo de Fortaleza durante o período a que se refere esta 

pesquisa, seu apoio ao MEB, aos sindicatos rurais organizados por padres da 

arquidiocese, e seu profundo sentido de colegialidade episcopal, que o fez pronunciar-se, 

embora não veementemente, em defesa dos colegas bispos Dom Antônio Batista Fragoso 

e Dom Helder Câmara. Um valor inquestionável para católicos nesse período é a defesa 
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dos direitos humanos, definidos como inerentes ao próprio ser humano. Eles provêm da 

dignidade humana. O homem é criado por Deus num ato divino livre. A Igreja vê o ser 

humano como dotado de liberdade e dignidade, como resultado do ato criador. Assim, 

qualquer violação ou agressão à vida, de modo especial à vida humana, é agressão à 

criação e, portanto, pecado. Por fim, o capítulo analisa as reações ao Regime em 

Fortaleza, desde as passeatas e os comícios estudantis até a luta armada na Serra da 

Ibiapaba. Com envolvimento de parte do clero nessas reações, chama a atenção a 

iniciativa de parte do clero em fundar e organizar sindicatos rurais e Comunidades 

Eclesiais de Base na Arquidiocese de Fortaleza. Este clero, progressista, é considerado 

subversivo e tendencioso ao comunismo, sendo fichado nos arquivos da repressão e 

vigiado permanentemente. A possibilidade do acesso a tais arquivos incrementa e 

enriquece esta pesquisa, com a visão da comunidade de informações sobre as iniciativas 

do clero arquidiocesano fortalezense. 
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CAPÍTULO I 

A IGREJA CATÓLICA DE FORTALEZA 

NA HISTÓRIA DO CEARÁ 

Introdução 

Este trabalho de pesquisa dá conta da investigação procedida junto à Arquidiocese 

de Fortaleza e sua relação com o Regime Militar instalado em 1964, para tanto, faz-se 

necessário, dada a efeméride do seu centenário, investigar a criação, seu contexto e seu 

episcopado, para refazer um percurso histórico que possibilite compreender a atuação da 

Igreja dentro da realidade cearense até o período mais pungente do Regime, cerne desta 

pesquisa. Este capítulo exprime um trajeto desde a criação, passando pelos bispos que 

estiveram governando a arquidiocese, até o episcopado de Dom José de Medeiros 

Delgado, o antístite que governou durante o período deste recorte. Divide-se em três 

pontos: o contexto, a geopolítica cearense e o episcopado. 

O primeiro ponto centra-se no contexto de criação, analisa a reforma 

ultramontana, então em pleno andamento e consolidada no Brasil, o papado deste período, 

a transição republicana e as reações e relações com o novo governo, bem como a realidade 

do homem cearense em seu meio ambiente. O papa que criou a arquidiocese foi Bento 

XV, sucessor de Pio X, com um papado marcado pelo acontecimento da Primeira Grande 

Guerra. A reforma ultramontana, preconizada pelos papas Gregório XVI e Pio IX, 

encontrou apoio de parte do episcopado. Assim, o primeiro bispo do Ceará foi Dom Luís 

Antônio dos Santos, conhecido reformador ultramontano que colocou em prática no 

Bispado do Ceará os princípios ultramontanos. 

O Bispado do Ceará acompanhou a transição republicana, assistiu atônito à 

extinção do padroado. A Arquidiocese de Fortaleza, herdeira do Bispado do Ceará, 

acompanhou os primeiros anos da República, a gradual aproximação entre Igreja e 

Estado. No segundo ponto desenvolve-se a análise da realidade cearense, marcada, 

sobretudo, pela seca, principalmente as de 1877 e de 1915, pelo banditismo, pelo 

coronelismo a pela atividade econômica latifundiária monocultora. É fundamental para a 

compreensão do homem cearense investigar seu meio ambiente, as vicissitudes do clima, 
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economia e política. Neste meio, há uma inserção social da Igreja católica, sobretudo 

como tentativa de aplicação da Doutrina Social da Igreja na realidade cearense e operária. 

O terceiro ponto aborda o episcopado que governou a Arquidiocese de Fortaleza, 

centrando-se nas ações e realizações dos bispos. Dom Joaquim José Vieira. Embora não 

tenha sido bispo da arquidiocese, foi durante seu bispado que aconteceu a Proclamação 

da República, o caso de Juazeiro do Norte e Pe. Cícero Romão Batista, acontecimentos 

marcantes deste período, que teve consequências duradouras. Dom Manoel da Silva 

Gomes foi o primeiro arcebispo, que deixou como legado a criação dos círculos operários 

católicos, a fundação do jornal O Nordeste, tornando-se conhecido por seus dotes 

intelectuais e por sua oratória. Dom Antônio de Almeida Lustosa, foi o segundo 

arcebispo, erudito que se destacou pela realização do Segundo Sínodo Diocesano e a 

fundação do Instituto Josefino. Dom José de Medeiros Delgado, terceiro arcebispo de 

Fortaleza, participou do Concílio Vaticano II, buscou sua implementação na arquidiocese, 

sendo o prelado arquiepiscopal de Fortaleza durante o golpe civil-militar e os primeiros 

anos do regime. O segundo ponto refaz o percurso histórico do Episcopado fortalezense 

até chegar nos anos mais repressivos do Regime Militar instaurado em 1964. 

1.1 Contexto de criação da Arquidiocese de Fortaleza 

A Arquidiocese de Fortaleza erigida em 1915,1 por meio da bula Catholicae 

Religionis Bonum, é herdeira do Bispado do Ceará erigido em 1854.2 Este foi criado 

dentro de um processo de romanização que preconizou uma reforma na Igreja, segundo 

parâmetros doutrinais mais rígidos, bem como rigor intelectual e disciplina moral, com 

vistas, sobretudo, a uma reforma do clero, e a partir destes, de todos os fiéis. Assim, 

a romanização nasceu dos esforços da Igreja para reafirmar seu poder e 

influência em meio às grandes mudanças produzidas pelo mundo 

moderno. Surgiu após os generalizados ataques da Revolução Francesa 

contra o clero e os privilégios, bens e doutrina da Igreja. A fase mais 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/arquidiocese/historia/>. Acesso em 01 jun. 

2016. Bula expedida no dia 10 de novembro de 1915, criando ao mesmo tempo o Bispado de Sobral e 

elevando a arcebispado metropolitano Fortaleza, este tendo como sufragâneos os Bispados de Sobral e 

Crato (STUDART, Barão de [Guilherme]. Datas e fatos para a história do Ceará. Fortaleza: Fundação 

Waldemar Alcântara, 2001. t. III, p. 233. Edição Fac-símile). 
2 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 

2. ed. São Paulo: Paulinas, 2010. t. 2, p. 81. O Barão de Studart afirma que, no dia 08 de julho de 1854, 

o papa Pio IX expediu a bula Pro animarum salute, aprovando a criação do Bispado do Ceará, 

desmembrado do Bispado de Pernambuco (STUDART, Barão de. Datas e fatos para a história do 

Ceará. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 2001. t. II, p. 152. Edição Fac-símile). 
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intensa da romanização começou no pontificado de Pio IX, em 1846, e 

prosseguiu até a Primeira Guerra Mundial. Parte de uma restauração 

religiosa geral, a romanização envolveu uma campanha global para 

expandir a influência da Igreja.3 

Ainda dentro de um espírito de cristandade, a Igreja procurou afirmar sua 

autoridade espiritual e também moral no mundo moderno no primeiro momento, 

contrapondo-se a ele, em um segundo momento estabelecendo diálogo. Destaca-se nesse 

primeiro momento a figura do Papa Pio IX. 

A romanização, ou reforma ultramontana,4 como também é chamada, encontrou 

apoio no Brasil. Aqui parte da hierarquia buscou praticar o ideário programático da 

reforma tridentina: 

Os objetivos que nossos bispos se propunham em sua atuação de 

reforma interna da Igreja abrangiam mais especificamente um 

estreitamento de relações com a Santa Sé, a formação sacerdotal e a 

instrução religiosa do povo. Sobretudo na formação do clero 

concentravam eles todas as suas forças. Era preciso começar pelos 

seminários, era o raciocínio comum a quase todos os bispos.5 

                                                           
3 SERBIN, Kenneth. Padres, celibato e conflito social: uma história da Igreja Católica no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 79; GOMES, Edgar da Silva. A separação Estado-Igreja no 

Brasil. Revista de Cultura Teológica, v. 15, n. 58, p. 67, jan./mar. 2007. 
4 MATOS, Henrique C. José. Nossa história, p. 74. O ultramontanismo pode ser definido, de modo 

conciso, como centralização da Igreja em torno do papa; “essa centralização, íntima adesão ao pontífice, 

permitiu que a Igreja superasse com menor dificuldade as arremetidas do absolutismo e do liberalismo, 

dado que contribuía para tornar a Igreja mais forte em relação ao Estado” (MARTINA, Giacomo. 

História da Igreja: de Lutero a nossos dias. São Paulo: Loyola, 1996. v. II: A era do Absolutismo. p. 

256). Sobre a origem do ultramontanismo, anota Martina que certos elementos propiciaram o seu 

desenvolvimento, a saber: “a concordata de 1801 com suas inesperadas consequências; o prestígio de 

Pio VII e o fascínio de Pio IX; a perda do caráter sagrado do Estado, que não se arvora mais em protetor 

da Igreja, mas, antes, tenta eliminar da vida social toda influência da religião e acaba assim por levar os 

bispos a procurar auxílio na união mais estreita com o papa; a ação de escritores como Maistre e 

Lamennais, que, por caminhos diversos, exaltam as prerrogativas do papado e sua influência na 

sociedade; as tendências de alguns sacerdotes a procurar no papa uma proteção contra os arbítrios, 

verdadeiros ou supostos, de seus superiores imediatos, os bispos; a estratégia por muito tempo estudada 

e posta prudentemente em prática pela Santa Sé, especialmente durante o pontificado de Pio IX, que 

procura reunir em torno de si bispos, sacerdotes e fiéis, para melhor resistir aos processos de laicização 

da sociedade, na realidade apenas incipiente” (MARTINA, Giacomo. História da Igreja: de Lutero a 

nossos dias. São Paulo: Loyola, 1996. v. III: A era do Liberalismo, p. 116-117). 
5 CEHILA. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo. 4. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. t. II/2, p. 185. Dilermando Ramos Vieira afirma que “a aproximação com a Santa Sé, a 

adoção de princípios tridentinos e a adesão às assim chamadas ideias ‘ultramontanas’, gradualmente se 

impuseram […]. A formação seminarística no Brasil prosseguiu nas suas mudanças, o escrúpulo na 

observância doutrinária e a retidão disciplinar tornaram-se tão exigentes, que Dom Vital ia ao seminário 

de Olinda duas vezes por semana para certificar-se das suas necessidades e se as ordens que dava 

estavam sendo cumpridas” (VIEIRA, Dilermando Ramos. O processo de reforma e reorganização da 

Igreja no Brasil (1844-1926). Aparecida: Santuário, 2007. p. 119). Dilermando também diz que há 

duas gerações de bispos ultramontanos: a primeira tinha como objetivo resgatar a autoridade episcopal 

e estabelecer certa autonomia entre a Igreja e a Monarquia (VIEIRA, Dilermando Ramos. O processo 

de reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-1926). Aparecida: Santuário, 2007. p. 120); e 
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O parâmetro era europeu, inserido na realidade brasileira, porém pouco adaptado. 

O primeiro bispo do Ceará, dom Luís Antônio dos Santos, busca colocar em prática no 

seu bispado os princípios do ultramontanismo. Para estudiosos da Igreja no Brasil, como 

Kenneth Serbin, ocorreu neste período um processo de “europeização”, com reforço na 

disciplina e práticas ascetas,6 que confronta-se com as práticas de uma religiosidade 

popular. 

O papa deste período foi Bento XV, nascido Giacomo della Chiesa. Seu papado 

ocorreu de 3 de setembro de 1914 a 22 de janeiro de 1922. Portanto foi o pontífice máximo 

durante a Primeira Guerra Mundial.7 Foi eleito no décimo escrutínio e coroado na Capela 

Sistina “a fim de que o evento tivesse um sentido mais religioso e evitasse a impressão 

de muita festividade durante um tempo de guerra e infelicidade humana”.8 Destaca-se em 

seu pontificado a promulgação do novo Código de Direito Canônico, em 1917. Ficou 

evidente sua condenação ao modernismo, no esteio dos papas anteriores, e sua postura 

diplomática, como por exemplo a canonização de Joana D’Arc e Efrém de Nísibis, que 

denotam diálogo e aproximação com a França e as Igrejas do Oriente.9 

No Brasil, a Igreja Católica, desde o processo de adaptação ao regime republicano, 

buscou aproximação com as instâncias de poder temporal. “Em nível de instituição, a 

Igreja continua, a partir de 1910, o seu empenho estratégico de se aproximar do 

governo”,10 mas já dava sinais de uma aproximação a posse, em 1906, de Afonso Augusto 

                                                           
a segunda geração episcopal de reformadores, já formados totalmente no espírito ultramontano, que se 

sentia em condições de exigir mudanças mais drásticas, o que ocorreu a partir de 1870 (VIEIRA, 

Dilermando Ramos. O processo de reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-1926). 

Aparecida: Santuário, 2007. p. 138). 
6 SERBIN, Kenneth. Padres, celibato e conflito social, p. 81; ver também VIEIRA, Dilermando Ramos. 

O processo de reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-1926). Aparecida: Santuário, 

2007. p. 110-114; BARROS, Roque Spencer M. de. Vida religiosa. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de 

(Org.). História geral da civilização brasileira. São Paulo: DIFEL, 1982. t. II: O Brasil monárquico, 

v. 4: Declínio e queda do império, p. 325-328. Sobre catolicismo e cultura europeia, ver AZZI, Riolando. 

O Estado leigo e o projeto ultramontano. São Paulo: Paulus, 1994. p. 11. 
7 MCBRIEN, Richard P. Os papas: os pontífices de São Pedro a João Paulo II. 2. ed. São Paulo: Loyola, 

2004. p. 361; Também MONDIN, Battista. Dicionário enciclopédico dos papas. São Paulo: Ave-

Maria, 2007. p. 627. 
8 MCBRIEN, Richard P. Os papas. São Paulo: Loyola, 2004. p. 362; também MONDIN, Battista. 

Dicionário enciclopédico dos papas. São Paulo: Ave-Maria, 2007. p. 628. 
9 MCBRIEN, Richard P. Os papas. São Paulo: Loyola, 2004. p. 363; também MONDIN, Battista. 

Dicionário enciclopédico dos papas. São Paulo: Ave-Maria, 2007. p. 632. 
10 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República: cem anos de compromisso (1889-1989). 

São Paulo: Paulinas, 1991. p. 31. Logo após a Proclamação da República houve um temor de que a nova 

forma de governo fosse contrária e hostil a qualquer expressão religiosa, inclusive católica. Elói Piva 

assinala que o principal contato entre Igreja e governo republicano ocorreu entre Dom Macedo Costa e 

Rui Barbosa, que já haviam sido, respectivamente, professor e aluno no Ginásio Baiano em 1860. Dos 

encontros, surgiu uma cooperação que significou para a hierarquia da Igreja Católica conseguir o 

mínimo do novo governo, ainda mais com a garantia, do ministro Rui Barbosa, de que a República não 
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Moreira Pena, católico, como presidente da República.11 Isto fica evidente no governo de 

Artur Bernardes, onde Igreja e Estado buscam não apenas uma aproximação, mas mútua 

colaboração: 

Com Artur Bernardes, mineiro e católico, na presidência da República, 

o governo solicita explicitamente a colaboração da Igreja para conter a 

onda revolucionária. Vê na instituição eclesiástica um instrumento 

eficaz para moralizar o país e restabelecer a ordem e a autoridade. 

Sintomática neste contexto é a visita do presidente ao líder hierárquico 

da Igreja no Brasil o Cardeal Arcoverde, em 4 de maio de 1924, quando 

Bernardes afirma publicamente ‘a importância da colaboração 

constante das nossas autoridades eclesiásticas com o governo do país, 

auxiliando na manutenção da ordem e promovendo o progresso 

nacional’.12 

Dois anos antes deste encontro, aconteceu a Semana de Arte Moderna e foi 

fundado o Partido Comunista Brasileiro.13 Compreende-se que esta busca de apoio mútuo 

gravitava à órbita de um espectro comum. 

                                                           
seria ateia, mas garantiria uma ampla liberdade religiosa, nos moldes ianques (PIVA, Elói Dionísio. 

Transição republicana: desafio e chance para a Igreja (I). REB, v. 49, n. 195, p. 623-624, set. 1989). 
11 VIEIRA, Dilermando Ramos. O processo de reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-

1926). Aparecida: Santuário, 2007. p. 371. 
12 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 

2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011. t. 3, p. 52. 
13 Sobre isto, pode-se exprimir que as mudanças culturais ocorridas naquele período, sobretudo no ano de 

1922, são consequência de certos fatores, como a Primeira Guerra Mundial, o processo de 

industrialização de São Paulo e estímulos culturais e artísticos vindos da Europa. Tudo isto propiciou a 

busca e a sede pela novidade, e a crítica ao velho, seja a República Velha, seja o parnasianismo, seja a 

Belle Époque, de modo que “a fuga do Parnaso, o contacto com grupos que já tinham levado longe a 

dissolução de valores morais e artísticos, produz um novo modo de ver aspectos fundamentais da 

existência. A interação familiar, a educação da infância, as relações homem-mulher, homem-paisagem, 

a vida em sociedade, as instituições políticas, as práticas confessionais, tudo vai mudando de imagem e 

de significado no nível da consciência” (BOSI, Alfredo. As letras na Primeira República. In: FAUSTO, 

Boris (Org.). História geral da civilização brasileira. São Paulo: DIFEL, 1977. t. III: O Brasil 

republicano, v. 2: Sociedade e instituições. p. 313-314). No contexto político e econômico, o movimento 

anarquista no Brasil, desde os anos de 1880, e o anarco-sindicalismo tinham como pauta de sua 

reinvindicação, entre outras, as melhorias de condições de vida do operariado, mudança na jornada de 

trabalho para oito horas, proibição do trabalho para crianças e do trabalho noturno para mulheres. É um 

importante movimento catalisador das reinvindicações populares, sendo acusado, numa circular do 

chefe de polícia do Rio de janeiro, em 1917, de ser contrário e querer o fim do clero, da burguesia e da 

religião. Já o comunismo e o Partido Comunista Brasileiro tiveram como precursores a Liga Comunista 

do Livramento (1918), a União Maximalista de Porto Alegre (1919), o Círculo de Estudos Marxistas do 

Recife (1920) e o Grupo Comunista Brasileiro “Zumbi” (1921). Tais grupos e o próprio Partido 

Comunista Brasileiro criticavam a capacidade do anarquismo de aglutinar forças revolucionárias e 

liderar um amplo movimento revolucionário. Logo após sua fundação, ocorreu a filiação à Terceira 

Internacional Comunista. A legalidade do partido não durou muito, quatro meses, pois, com a revolta 

do Forte de Copacabana, em julho de 1922, e com o Estado de Sítio, seu funcionamento legal foi 

proibido (PINHEIRO, Paulo Sério. O proletariado industrial na Primeira República. In: FAUSTO, Boris 

(Org.). História geral da civilização brasileira. t. III: o Brasil republicano, volume 2: Sociedade e 

instituições. São Paulo: DIFEL, 1977. p. 149-172). 
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Referida tentativa de aproximação sucede o impacto da Proclamação da República 

e a laicização, por parte desta, do Estado brasileiro.14 O contexto do fim do Império e 

início da República mostra-se desafiador para a Igreja Católica como instituição, pondo 

fim a um período de mais de 300 anos de padroado. Este tem longo lastro documental que 

o fundamenta, por exemplo, a bula Inter Caetera15 pois “através da Bula Inter Caetera 

de Calisto III de 13 de março de 1456, a Ordem de Cristo obteve jurisdição eclesiástica 

sobre todos os territórios portugueses fora do continente europeu. Em 1514 acontece a 

transformação destes domínios em um Bispado, o de Funchal, com o direito de padroado 

por parte do rei”.16 A América Portuguesa que hoje compõe o território do Brasil fazia 

parte do bispado de Funchal, onde os reis de Portugal exerceram plenamente seu direito 

de padroado. 

O padroado é o sistema que delineia a ação da Igreja e sua organização no Brasil. 

Aqui, 

a Igreja procedia com total apoio do Estado. Essa situação contrastou 

drasticamente com a dos Estados Unidos, onde os Peregrinos 

estabeleceram uma sociedade autônoma depois de fugir da repressão do 

Estado. E houve um preço. No brasil, as relações entre Igreja e Estado 

codificaram-se no padroado. Este fez da evangelização um assunto 

oficial do Estado e, portanto, uma forma de dominação que muitas 

vezes atropelava os ideais cristãos. O padroado ostensivamente oferecia 

privilégios à Igreja, mas na realidade permitia ao Estado salvaguardar 

zelosamente o seu poder. O papa concedera à coroa portuguesa o 

controle sobre os assuntos espirituais como recompensa pelo êxito na 

expulsão dos mouros e pela conversão de novas áreas do mundo. 

Paradoxalmente, embora Portugal fosse um dos poucos países que 

aceitavam todos os ditames tridentinos da contra-reforma, seu estado 

altamente centralizado usava o padroado para intervir com grande 

frequência na esfera eclesiástica. O rei escolhia os bispos e até párocos 

e capelães. Podia censurar bulas, documentos e cartas papais, que 

passavam primeiro por Lisboa no trajeto de Roma para a colônia. A 

monarquia arrecadava e administrava os dízimos eclesiásticos. A 

administração eclesiástica tornou-se parte da burocracia régia, o que 

deu aos governantes portugueses capacidade para refrear o crescimento 

da Igreja no Brasil. Em seus primórdios, o Brasil teve apenas uma 

                                                           
14 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 17. Edgar 

Gomes expressa que “o catolicismo entrou em choque com o poder monárquico e mais tarde não foi 

mantido atrelado ao poder político nascente, ou seja, aos republicanos que ascenderam ao poder no final 

do século XIX e desconfiavam do papel da Igreja Católica na sociedade” (GOMES, Edgar da Silva. A 

separação Estado-Igreja no Brasil. Revista de Cultura Teológica, v. 15, n. 58, p. 66, jan./mar. 2007). 
15 A bula confirma a anterior de Nicolau V e dá jurisdição à conquista espiritual das novas terras a serem 

descobertas. SUESS, Paulo (Org.). A conquista espiritual da América Espanhola. Petrópolis: Vozes, 

1992. p. 230-232. 
16 SOUZA, Ney de. O clero no Brasil e suas relações com a Mesa de Consciência e Ordens (1808-1828). 

Roma: Pontifícia Universidade Gregoriana, 1998. p. 47. Excerto da tese de doutorado; SOUZA, Ney 

de. Os caminhos do padroado no Brasil. REB, v. 62, n. 247, p. 690, jul. 2002. 
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diocese, a da Bahia. Até 1750 a vasta colônia possuía apenas oito. Por 

toda a era colonial a coroa alocou pouco dinheiro para os seminários. O 

padroado garantiu o monopólio religioso ao catolicismo. Por outro lado, 

restringiu o crescimento da Igreja institucional e minimizou o contato 

dos brasileiros com a Santa Sé.17 

Tal sistema realiza um “aparelhamento” da Igreja Católica, pondo-a na defesa dos 

seus interesses, embora esta conseguisse perceber em fins do Império o esgotamento de 

tal sistema. No Brasil, o padroado teve fim com a Proclamação da República.18 

O dia 15 de novembro de 1889 surpreendeu os brasileiros que não compreendiam 

o que estava acontecendo. Da mesma maneira a Igreja Católica não entendeu o momento 

histórico e passou por uma desorientação nos primeiros meses da nova República.19 De 

orientação positivista e com amplo apoio da maçonaria, a nova República tratou do tema 

religião como assunto pertinente, com o Decreto 119-A, a aprovação do casamento civil 

e a secularização dos cemitérios,20 colocados sob a administração dos municípios, 

mostrando como foi se dando a mudança em relação à Igreja. Desde o referido Decreto 

119-A,21 de autoria de Rui Barbosa,22 até a promulgação da Constituição da República de 

                                                           
17 SERBIN, Kenneth. Padres, celibato e conflito social, p. 48. Sobre o padroado, Matos define como 

tutela ou apadrinhamento da Igreja por parte de monarcas católicos; na verdade é uma concessão dos 

papas aos monarcas considerados católicos com certos “poderes pontifícios”, para administrar 

instituições eclesiásticas (MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da 

Igreja Católica no Brasil. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2011. t. 1, p. 101); AZZI, Riolando. A instituição 

eclesiástica durante a primeira época colonial. In: CEHILA. História da Igreja no Brasil: ensaio de 

interpretação a partir do povo. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. t. II/1, p. 156; MALHEIROS, Rogério 

Guimarães. Tensões e negociações entre Igreja e Estado: arrazoamentos e acordos políticos em um 

período de aceleradas transformações (1183 a 1891). MNEME, v. 12, n. 29, p. 594. jan./jul. 2011. 
18 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 17; 

MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 

2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011. t. 3, p. 18. 
19 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 17. Afirma-

se que nesse período as relações entre Igreja e Estado eram “bastante instáveis, contudo, e 

frequentemente tensas” (MOURA, Sérgio Lobo de; ALMEIDA, José Maria Gouvêa de. A Igreja na 

Primeira República. In: FAUSTO, Boris (Org.). História geral da civilização brasileira. São Paulo: 

DIFEL, 1977. t. III: O Brasil republicano, v. 2: Sociedade e instituições, p. 325). 
20 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 18. Edgar 

Gomes destaca que, “mesmo antes da proclamação da República algumas reformas já vinham sendo 

discutidas no parlamento, enfraquecendo o status de poder da Igreja Católica, como, por exemplo, as 

questões relativas ao casamento civil e às secularizações dos cemitérios, à educação laica e às liberdades 

de culto, revogando muitas prerrogativas, doravante não reservadas apenas à Igreja Católica, mas às 

demais confissões religiosas cristãs no território brasileiro” (GOMES, Edgar da Silva. A separação 

Estado-Igreja no Brasil. Revista de Cultura Teológica, v. 15, n. 58, p. 69, jan./mar. 2007). 
21 Este decreto, entre outras medidas, consagra a liberdade de culto como princípio da nova República e 

extingue o padroado (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm. Acesso 

em: 18 maio 2016); SOUZA, Ney de. Os caminhos do padroado no Brasil. REB, v. 62, n. 247, p. 683, 

jul. 2002. 
22 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 

2. ed. São Paulo: Paulinas, 2010. t. 2, p. 255; MALHEIROS, Rogério Guimarães. Tensões e negociações 

entre Igreja e Estado: arrazoamentos e acordos políticos em um período de aceleradas transformações 

(1183 a 1891). MNEME, v. 12, n. 29, p. 605, jan./jul. 2011. Elói Piva afirma que a autoria do decreto 
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1891, o sentimento de perplexidade foi complementado por ações em favor da 

manutenção dos privilégios e benesses dos quais desfrutava a Igreja Católica no Brasil.23 

Tais esforços encontraram seu limite na atitude positivista e até anticlerical de lideranças 

da nascente República, de modo que a Igreja, após estas pelejas, chegou a “atingir, quase 

resignada, um nível de aceitação dos fatos e de composição com o governo que apontasse 

perspectivas favoráveis para os trabalhos da missão pastoral”.24 Era preciso traçar o rumo 

da Instituição, ainda com força social bastante relevante. 

Duas são as posturas católicas nesse período. Houve um saudosismo do passado 

recente, no contexto do qual católicos conservadores e monarquistas demandaram tempo 

e esforços na tentativa de restaurar a monarquia e, consequentemente, o status que o 

catolicismo manteve naquele regime.25 E houve uma outra parcela de católicos que viam 

nos acontecimentos a possibilidade de a Igreja repensar a si mesma como sujeito social, 

conseguindo analisar de modo positivo a República, percebendo a possibilidade do 

diálogo com a realidade, a sociedade e o mundo. Desde essa época, é mister pensar a ação 

pastoral e evangelizadora da Igreja, com liberdade e autonomia em relação aos poderes 

temporais. Neste grupo, Henrique Cristiano Matos situa o redentorista Pe. Júlio Maria.26 

Segundo ele, para o redentorista, “unir Igreja e povo deveria ser o grande ideal dos 

católicos no regime democrático inaugurado com a República. Assumir a causa social era 

a missão então confiada à Igreja. Não lhe era permitido refugiar-se nos seus templos, 

desertando assim dos combates sociais. O clero deveria dar o exemplo”.27 Compreendia 

                                                           
é de Rui Barbosa com a colaboração de Dom Macedo Costa (PIVA, Elói Dionísio. Transição 

republicana: desafio e chance para a Igreja (I). REB, v. 49, n. 195, p. 624, set. 1989). 
23 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 20. Sobre 

isto anota Edgar Gomes que “continuou a hierarquia católica sonhando com um mundo paralelo ao 

proposto pelas novas doutrinas políticas, ansiara reviver num mundo ‘dominado’ pela doutrina católica, 

não aceitavam um mundo diferente do mundo traçado pelos planos de Deus” (GOMES, Edgar da Silva. 

A separação Estado-Igreja no Brasil. Revista de Cultura Teológica, v. 15, n. 58, p. 72, jan./mar. 2007). 
24 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 21; 

GOMES, Edgar da Silva. A separação Estado-Igreja no Brasil. Revista de Cultura Teológica, v. 15, 

n. 58, p. 72-73, jan./mar. 2007. 
25 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 25; MALHEIROS, 

Rogério Guimarães. Tensões e negociações entre Igreja e Estado: arrazoamentos e acordos políticos em 

um período de aceleradas transformações (1183 a 1891). MNEME, v. 12, n. 29, p. 604, jan./jul. 2011. 
26 Para uma brevíssima biografia e compreensão do pensamento de Pe. Júlio Maria, ver MESQUIDA, 

Peri. Júlio Maria, o porta-voz do Leão: a educação como escudo e lança. Disponível em: 

<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo4/163.pdf>. Acesso em: 19 

maio 2016. Para um embasado estudo sobre o pensamento do Pe. Júlio Maria, as preocupações 

fundamentais do redentorista em relação à ética e a relação da Igreja com a sociedade, ver 

GUIMARÃES, Fernando. Homem, Igreja e sociedade no pensamento de Júlio Maria. Aparecida: 

Santuário, 2001. 
27 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 22. Elói Piva exprime 

que Mons. Francesco Spolverini, em carta circular aos bispos do Brasil de 12 janeiro de 1890, deixa 

implícito o objetivo de fazer do início da República um momento oportuno para a Igreja no Brasil; 
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que a tarefa premente da Igreja naquele período era olhar para a realidade com a devida 

confiança e apontar perspectivas, em vez de insistir em um saudosismo estéril e inútil. 

 A Igreja Católica no Brasil, paulatinamente, foi alterando sua perspectiva. No 

início do século XX, precisamente na segunda década, 

a reconciliação entre governo civil e governo eclesiástico se consolida 

cada vez mais. A própria linguagem dos católicos ultramontanos e dos 

bispos, outrora tão rude e agressiva, contra o Estado laico e ateu, 

mudava agora de registro e de tom, achando que a situação de fato, 

criada com a separação de 1890, foi uma bênção.28 

Cresceu institucionalmente, uma vez que estava livre das restrições do padroado. 

Assim, “entre 1890 e 1930 foram inauguradas outras 56 dioceses, dezoito prelazias, três 

prefeituras apostólicas e numerosos seminários”.29 Foram criadas duas províncias, uma 

no Norte e chamada Meridional, com sede na Bahia, e outra no Sul e chamada 

Setentrional, com sede no Rio de Janeiro, cada uma delas com sete bispados 

sufragâneos.30 

Se o contexto político no final do século XIX e início do século XX foi de 

mudança, de agitação, também o foi social e economicamente. Com a Abolição da 

Escravatura, o País passou a um sistema econômico novo, a mão de obra assalariada livre, 

permanece a monocultura, então com o café como principal produto, destacaram-se os 

Estados de São Paulo e Minas Gerais como grandes produtores de café, mas também 

ocorreu o processo de industrialização na República Velha e, junto a isso, houve grande 

                                                           
contudo, não é possível dizer se os bispos percebiam tal momento como favorável para o ressurgimento 

da Igreja (PIVA, Elói Dionísio. Transição republicana: desafio e chance para a Igreja (I). REB, v. 49, 

n. 195, p. 628-629, set. 1989). 
28 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 34. Aqui, 

Edgar Gomes defende uma tese oposta: as relações entre Igreja e Estado permaneceram, veladamente, 

após a queda do Império com a instauração da República. Assinala que “a estratégia da Igreja no Brasil, 

surpreendentemente, foi a mais conciliadora possível, não se utilizando abertamente do enfrentamento 

com o poder republicano, mas tratou de trabalhar nos bastidores do poder para ter garantias de não se 

sair prejudicada com uma possível investida dos ‘jacobinos’ brasileiros em uma possível reforma 

política após a tomada do poder pelo grupo republicano mais radical, de anticlericalismo, como ocorreu 

nos países católicos do continente europeu. A postura pacífica do catolicismo diante da nova realidade 

política se prolongou ainda por toda a República Velha” (GOMES, Edgar da Silva. A separação Estado-

Igreja no Brasil. Revista de Cultura Teológica, v. 15, n. 58, p. 73, jan./mar. 2007). Riolando Azzi diz 

que, “apesar das declarações alarmistas do episcopado e de alguns membros do clero, em geral a 

convivência da Igreja católica com o novo regime republicano foi relativamente calma durante as 

primeiras décadas, salvo alguns atritos esporádicos” (AZZI, Riolando. O Estado leigo e o projeto 

ultramontano. São Paulo: Paulus, 1994. p. 118). 
29 SERBIN, Kenneth. Padres, celibato e conflito social, p. 95. Dilermando Vieira refere-se à rapidez das 

criações de bispados e arcebispados nesse período, e ao crescimento acelerado do número de seminários 

no país de 1890 até 1915 (VIEIRA, Dilermando Ramos. O processo de reforma e reorganização da 

Igreja no Brasil (1844-1926). Aparecida: Santuário, 2007. p. 434-440). 
30 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 33-34. 
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aumento demográfico.31 É preciso dialogar com essa realidade. Sobre esse período na 

contextura do qual se aloca esta pesquisa, Lustosa faz uma divisão em duas etapas. Na 

expressão do autor, a primeira é denominada “a ação social dos católicos”, que 

compreendeu os anos de 1890 até 1910. Já a segunda etapa compreendeu os anos de 1910 

até 1931, e é denominada “da ação social dos católicos à questão operária”. Como a 

criação da Arquidiocese de Fortaleza aconteceu na segunda, interessa delinear aqui tal 

período. 

Desde a encíclica Rerum Novarum do papa Leão XIII, que inaugurou a Doutrina 

Social da Igreja, a ação social dos católicos teve não apenas um estímulo, mas também 

uma fundamentação. O mencionado documento “assinalou o início de uma doutrina 

social católica mais progressista, a chamada terceira via entre socialismo e capitalismo”,32 

embora fosse ainda incipiente e sem mecanismos de leitura crítica da realidade. No Brasil, 

percebeu-se a necessidade de lidar com problemas sociais concretos. A Encíclica, 

publicada no mesmo ano em que estava sendo promulgada a Constituição Republicana, 

encontrou pouca ressonância inicialmente.33 Impulsionado por Leão XIII, “seguindo o 

modelo corporativo e hierárquico de sociedade adotado pela Igreja, o clero empenhou-se 

em incutir nas massas a ordem, a cidadania e a obediência à autoridade”.34 

Um estrato social que teve atenção da Igreja nesse período foi a classe35 operária, 

que “não ficará passiva e muda em face da fermentação e das exigências da crise social e 

                                                           
31 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 17. Sobre a expansão 

cafeeira, a oligarquia do café e o auge cafeeiro, ver FAUSTO, Boris. Expansão do café e política 

cafeeira. In: FAUSTO, Boris (Org.). História geral da civilização brasileira. São Paulo: DIFEL, 1977. 

t. III: O Brasil republicano, v. 2: Sociedade e instituições, p. 193-248. Para o processo de 

industrialização, passagem do artesanato à manufatura, metalurgia, técnicas e maquinaria, ver DEAN, 

Warren. A industrialização durante a República velha. In: FAUSTO, Boris (Org.). História geral da 

civilização brasileira. São Paulo: DIFEL, 1977. t. III: O Brasil republicano, v. 2: Sociedade e 

instituições, p. 249-283. 
32 SERBIN, Kenneth. Padres, celibato e conflito social, p. 88. 
33 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 97. 
34 SERBIN, Kenneth. Padres, celibato e conflito social, p. 88. 
35 “Classe social é um dos conceitos fundamentais da Sociologia que, com o tempo, caíram no uso dos 

historiadores. Entre os principais pensadores a trabalhar com tal conceito estão Karl Marx e Max Weber. 

Ambos elaboraram modelos explicativos, construções teóricas que simplificam a realidade para facilitar 

sua compreensão. Mas Marx e Weber já percebiam, no século XIX, que estudar a sociedade a partir das 

classes sociais é uma tarefa complicada, pois muitos indivíduos não são classificáveis facilmente nesta 

ou naquela coisa. Marx definiu classe social como a posição comum de um conjunto de indivíduos no 

interior das relações sociais de produção. Para ele, classe era um grupo social com uma função específica 

no processo produtivo. Por exemplo, os proprietários de terra, os capitalistas e os trabalhadores 

constituem classes distintas. Cada um deles ocupa um lugar específico no processo de produção: uns 

possuem a terra, outros, o capital, e os trabalhadores, a habilidade de trabalho. As diferentes funções 

dão a cada classe interesses conflitantes, além de ideias e maneiras de agir diferentes. A História, por 

sua vez, seria o relato desses conflitos. Nesse sentido, a tradição marxista tende a conceituar classe com 

base no lugar que cada grupo ocupa na economia” (SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. 

Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2015. p. 63). 
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operária no Brasil”.36 Isto porque a tendência socialista recebeu grande adesão no meio 

operário brasileiro, tanto rural como urbano. Prova disso foi o movimento conhecido 

como tenentismo. A Doutrina Social da Igreja defende, entre outros pontos, a 

transitoriedade desta vida, a sublimidade do trabalho, a caridade como princípio para os 

ricos e a propriedade privada,37 que divergem totalmente do socialismo. A alternativa de 

ação elaborada com a Doutrina Social busca distanciar-se de qualquer perspectiva 

socialista e amenizar os efeitos colaterais do capitalismo. Para fortalecer um sentido de 

pertença à Igreja, e como atenuante dos conflitos sociais, são fortalecidos os círculos 

operários. Assim, 

a multiplicação de círculos, núcleos, centros operários continua nos 

diversos recantos dos país. Em Fortaleza (CE), entre 1914 e 1915, o 

lazarista padre Guilherme Vaessem leva a experiência vivida por ele no 

Recife (PE) onde os franciscanos desenvolvem, com extensa irradiação, 

o movimento circulista. Logo cresce, sob a direção do missionário 

holandês, uma obra de assistência de grande extensão. Nela está 

incluída, de maneira particular, a preocupação com os operários, 

concretizada um uma organização específica. (Núcleo operário 

católico).38 

O objetivo era promover o associacionismo, com suporte em um projeto político 

e social, de cunho doutrinário, de modo particular disputando espaço com outros grupos, 

como anarquistas e socialistas39 sempre se distanciando dos sindicatos, já que estes 

                                                           
36 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 107. 

Dilermando Vieira afirma que a presença da Igreja junto ao povo, uma aproximação com os fiéis de 

modo geral, foi preconizada por Pe. Júlio Maria. Do mesmo modo a presença junto aos operários, onde 

a Igreja deveria exigir não apenas a caridade, mas a justiça que tem direito o trabalho (VIEIRA, 

Dilermando Ramos. O processo de reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-1926). 

Aparecida: Santuário, 2007. p. 444-445). 
37 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 111. Sobre 

a influência das ideias socialistas no operariado do Brasil, acentua Riolando Azzi que “a presença dessas 

lideranças socialistas entre os operários obrigou a hierarquia católica a assumir uma atitude de maior 

atenção para com a questão social, conforme tanto insistia o Pe. Júlio Maria” (AZZI, Riolando. O 

Estado leigo e o projeto ultramontano. São Paulo: Paulus, 1994. p. 118). Sobre o tenentismo, 

sobretudo o movimento de 1922, ver CARVALHO, José Murilo de. As Forças Armadas na Primeira 

República: o poder desestabilizador. In: FAUSTO, Boris (Org.). História geral da civilização 

brasileira. São Paulo: DIFEL, 1977. t. III: o Brasil republicano, v. 2: Sociedade e instituições, p. 220-

221. 
38 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 111-112. 

Guilherme Studart afirma que o Círculo dos Operários e Trabalhadores Católicos São José foi fundado 

no dia 14 de fevereiro de 1915 (STUDART, Barão de [Guilherme]. Datas e fatos para a história do 

Ceará. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 2001. t. III, p. 230. Edição Fac-símile). 
39 Sobre os círculos operários no Brasil, ver ALMEIDA, Paulo Roberto. Círculos operários católicos: 

práticas de assistência e de controle no Brasil. Dissertação de mestrado em História. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1992. 
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representavam perigo por causa da conotação anarquista e socialista. A hierarquia 

preferiu seguir o caminho dos círculos, evitando a luta de classes. 

Não apenas entre os operários urbanos, mas entre os operários rurais, 

concentravam-se os esforços da Igreja. O incentivo à qualificação era básico, não somente 

na cidade, mas também no campo: 

A população rural, mais carente ainda, devia também ser objeto da 

solicitude de alguns pastores. Dom João Neri inicia, na diocese de 

Campinas, uma escola agrícola. O bispo de Olinda e Recife (D. Luís 

Raimundo de Brito) e da Paraíba (Dom Adauto Aurélio de Miranda 

Henriques) inscrevem nos programas de formação teológica do clero 

uma iniciação à agricultura a fim de que os vigários possam orientar os 

fiéis em alguns problemas mais técnicos. Dom Otávio Chagas de 

Miranda, bispo de Pouso Alegre (Sul de Minas) colabora com o 

governo mineiro, incentivando, através de carta pastoral, os agricultores 

a lançar mão de meios mais favoráveis ao aumento da produção 

agrícola.40 

A inclusão de noções de agricultura não é uma novidade na Igreja do Brasil, o 

Seminário de Olinda, inaugurado por Dom Azeredo Coutinho, em 1800, incluiu em seu 

programa, além da Agricultura, Geografia, Botânica e Mineralogia.41 Este mesmo 

Seminário teve papel relevante nos acontecimentos de 1817 e 1824, a Revolução 

Pernambucana e a Confederação do Equador. 

1.2 Geopolítica cearense: a seca, a Belle Époque e o acciolysmo 

No Ceará, a realidade da seca mostrou sua face inexorável no início do século XX. 

Esta situação é bastante conhecida do cearense, uma vez que “sua história é marcada pelas 

secas e suas conseqüências”.42 A seca não é um fenômeno simplesmente climático, mas 

também cultural, político e social, sendo, por vezes, incapaz de ser dissociado do éthos 

do cearense. De acordo com Frederico de Castro Neves, 

                                                           
40 LUSTOSA, Oscar F. A Igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 114. Ao 

passo que essa presença e o incentivo da hierarquia junto aos camponeses podem ser analisados como 
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há registro de escassez de chuvas desde os mais remotos documentos 

sobre o território onde hoje se localiza o Ceará. As tribos que habitavam 

essas terras, periodicamente transferiam suas aldeias para aéreas mais 

úmidas ou próximas à orla marítima, muitas vezes provocando conflito 

com outras tribos. Os primeiros colonizadores, pouco adaptados ao 

clima, viram-se em dificuldade quando ousavam atravessar o sertão em 

épocas de poucas chuvas. Mesmo assim, a ocupação do território se 

efetivou, especialmente, com base na pecuária, que permitia uma certa 

mobilidade da “produção” durante as secas.43 

A mobilidade é ação que marca a teia de relações sociais do cearense, inclusive 

cunhando o termo “retirante” conferido ao nordestino, assim como o vocábulo 

sobrevivência, que estão associados à seca. A sobrevivência marca a vida concreta do 

cearense, de modo específico, do sertanejo. Em períodos de grande estiagem, as opções 

são minguadas, mudar para áreas mais úmidas, para terras dos grandes proprietários, ou 

permanecer nas terras onde já moram, habitando em lugares nada salubres, e esperando a 

caridade dos senhores, grandes proprietários.44 

Sobre a possibilidade de deslocamento ou permanência do sertanejo em épocas de 

estiagem, acentua Neves a ideia de que 

essas alternativas eram difíceis, pois implicavam, tanto uma como 

outra, um aprofundamento da submissão e da dependência. Ao mesmo 

tempo, a permanência deste sistema tornava a convivência próxima 

com a morte ou com a fome um forte elemento nas estruturas da cultura 

e da religião, já que a mortalidade, tanto nos tempos de chuvas regulares 

quanto em tempos de seca, era (e é) muito alta.45 

A religião, incorporada e ressignificada como religiosidade popular, comporta 

elementos ainda próprios do Brasil Colônia, tornando possível suportar os rigores da 

estiagem. Novenas, promessas e procissões podem ser analisadas como alienação da vida 

concreta, mas também podem compor o ritual da existência, tornando suportável a vida 

no sertão. O sertanejo, o retirante, é o cearense típico dos séculos XVII, XVIII, XIX e 

primeira metade do século XX. A probabilidade de encontrar perigos e dificuldades era 

alta. De fato, a morte era uma realidade presente e a fome, as doenças e os crimes 
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tornavam a “retirada” difícil de ser realizada.46 Por isso escolher entre permanecer ou 

partir era sempre uma opção complexa. 

A seca de 1877 entrou para a história do Ceará como a primeira grande seca, 

quando o problema deixou de ser apenas de ordem climática, e passou a ser de teor 

político e social, pois “de fato, inaugura-se neste instante a seca tal qual a entendemos 

hoje: miséria, fome, destruição da produção, dispersão da mão-de-obra, migrações, 

invasões às cidades, corrupção, saques…”.47 Os anos de 1877 a 1879 foram marcados 

pelas levas de retirantes saindo do interior para Fortaleza. Os coronéis não puderam mais 

oferecer abrigo, proteção e trabalho, enquanto a caridade das famílias mais abastadas era 

incapaz de atender a demanda de tanta pobreza. Naquele período, Fortaleza se viu 

ocupada por grupos de retirantes em busca de sobrevivência, guardando alguma 

esperança para a Capital. A mudança foi rápida e a mobilidade impressionava, porquanto 

“em um ano mais de 100 mil desses ‘invasores’ esfarrapados ocuparam as praças, as ruas, 

as calçadas e o Passeio Público de uma cidade que procurava adaptar-se aos padrões 

civilizados dos grandes centros e que não contava com mais do que 27 mil habitantes”.48 

Enquanto na Capital a preocupação ocorria com a grande quantidade de retirantes 

que chegavam, a realidade interiorana conhecia o banditismo, surgido em meados no 

século XIX e tendo seu apogeu nas primeiras décadas do século XX. Acerca deste fato, 

demarca Frederico Pernambucano de Mello: 

Embora as indicações impliquem sempre algum subjetivismo 

indesejável, cremos não se mostrar historicamente temerário apontar o 

ciclo da grande seca “dos dois setes”, no século XIX, e a já referida 

década de 20, no passado, como dois momentos nos quais o paroxismo 

da ação desenvolvida pelos grupos de armas faz com que a habitual 

cronicidade do cangaço aqueça-se até o ponto de ceder lugar à 

instalação de quadro agudo, muito próximo de uma convulsão social 

generalizada.49 
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Fome, pobreza e miséria foram fatores que desafiaram a ordem estabelecida e 

propiciaram o surgimento de bandidos. Assim, 

o interior da província ficou entregue aos bandos de criminosos, que 

agiam impunemente, disputando entre si as melhores áreas para a 

pilhagem. Bandos como os Calangros, os Matheus e os Pellados foram 

formados a partir de crimes cometidos por vinganças pessoais e 

familiares e podem ser apontados como os primeiros grupos de 

cangaceiros que passaram a percorrer o sertão, semeando o pânico entre 

as populações interioranas e, ao mesmo tempo, transformando-se em 

heróis que subvertem as hierarquias sociais, submetendo até mesmo os 

poderosos a seus caprichos e necessidades. As vilas do interior, muitas 

vezes abandonadas pelos moradores pela falta dágua, eram presas fáceis 

para os bandidos armados. As carroças de mantimentos, enviadas pelo 

governo para as comunidades famintas, eram assaltadas com 

frequência.50 

O profundo influxo negativo que a seca causou fez com que ela se tornasse parte 

permanente da história do Ceará, implicando mudanças e assimilações na política e na 

cultura. 

Outro período de estiagem marcou o ano de 1915. Temendo novamente as 

vicissitudes, doenças, violência, prostituição, o presidente da Província do Ceará, 

Benjamim Barroso criou um espaço chamado Campo de Concentração do Alagadiço, 

onde os retirantes ficavam isolados e impedidos de sair. “O campo concentrou, em média, 

cerca de 8.000 pessoas em um terreno especialmente cedido para o governo, nas 

proximidades da estação de trem do Otávio Bonfim”.51 Para entender este modo de agir, 

é preciso considerar que Fortaleza viveu nesse período sua Belle Époque, que 

compreendeu as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX.52 É 

chamado de processo de embelezamento de Fortaleza. A ironia é que, exatamente nesse 
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período, houve grandes secas e o processo de êxodo rural, como abordado há pouco, 

embaraçando o aformoseamento da cidade. 

Esse processo, iniciado na segunda metade do século XIX, desde 1860, teve com 

uma de suas causas o desenvolvimento do cultivo do algodão, uma vez que os Estados 

Unidos passavam pela Guerra da Secessão e a procura desse produto cearense cresceu 

enormemente.53 Com a economia em crescimento, 

convinha aos setores públicos, elites enriquecidas e setores intelectuais 

procederem um significativo conjunto de reformas urbanas capaz de 

alinhar a cidade aos códigos de civilização, tendo como referência os 

padrões materiais e estéticos dos grandes centros urbanos europeus. 

Isso significava, também, disciplinar os pobres, doentes, mendigos, 

loucos, “vadios” e prostitutas, vistos como agentes nocivos ao processo 

civilizatório, produtivista e normatizador pretendido para a capital.54 

A ideia era adequar a Cidade aos novos moldes. Para isso, o governo contratou o 

engenheiro e arquiteto Adolfo Herbster que elaborou a planta de Fortaleza, claramente se 

inspirando em Paris.55 A modernização pretendida estancou em virtude da crise trazida 

pela seca de 1877, mas foi retomada. “De 1896 a 1912, período de vigência da oligarquia 

comandada pelo presidente Antônio Nogueira Accioly, retomaram-se os investimentos 

embelezadores e disciplinadores sobre a capital e sua população”.56 A Cidade respirava 
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novos ares e buscava superar o período de calamidade. Deixava para trás o luto e, para 

isso, duas novas obras colocavam novamente a Cidade no esteio da modernização, o 

bonde e o Passeio Público. 

Durante a Belle Époque, apareceu a figura de Antônio Pinto Nogueira Accioly, 

que marcou esse período como fundador da poderosa oligarquia Accioly, que comandou 

o Ceará durante 16 anos. Accioly deixou sua marca no andamento do embelezamento de 

Fortaleza, mas também é significativo para compreender a política durante a Primeira 

República, no País e na Província do Ceará. A Primeira República não trouxe mudanças 

significativas para a sociedade brasileira, pois as instâncias de decisões políticas estavam 

longe do alcance da maioria da população. Assim, “um dos mecanismos para conservar 

o poder das classes dominantes na Primeira República foi a política dos Governadores, 

criada pelo presidente Campos Sales (1898-1902). Consistia numa troca de favores entre 

o presidente da República e os presidentes estaduais”.57 Governavam da maneira que mais 

convinha, advindo daí fraudes, compra de votos, eliminação política dos oponentes.58 Isso 

propiciava com que grupos políticos se perpetuassem no poder, como foi o caso da 

oligarquia Accioly durante 16 anos no Ceará. 

Airton de Farias explica o motivo da denominação de oligarquia para Nogueira 

Accioly. Segundo ele, “entendemos por oligarquia acciolyna o grupo político liderado 

pelo comendador Nogueira Accioly, que dominou de forma autoritária, nepótica, 

corrupta, violenta e monolítica o estado do Ceará entre 1896 e 1912”.59 Do interior do 
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Estado, filho de família influente na região, conhecida pela atividade agropecuária e pelo 

comércio, bacharelou-se em Direito, mas entrou para a história do Ceará por sua atuação 

política, permanecendo à frente do Governo da Província de 1896 à 1912, e “ao longo 

desses dezesseis anos de domínio político, o oligarca lançou mão, reiteradamente, de 

práticas nepóticas e corruptas, além do uso corriqueiro da violência contra seu crescente 

número de adversários políticos”.60 

Artífice de uma das primeiras oligarquias do Ceará, Nogueira Accioly é um bom 

exemplo da política na Primeira República. Accioly prestava submissão ao Governo 

Federal e aos grandes líderes oligarcas do País, enquanto estes “legitimavam” sua ação 

na Província. Sendo submisso em esfera federal, no entanto, na Província era Nogueira 

Accioly quem exercia o poder, mantendo do mesmo modo uma rede de ligações: 

Para o domínio de Accioly igualmente contribuiu a manutenção de uma 

corrente de apoio mútuo e de compromissos com os coronéis 

interioranos; estes, em troca de apoio governamental, garantiam os 

interesses da oligarquia em seus “currais eleitorais”. Tais senhores de 

terra se encontravam principalmente na região sul-cearense (Cariri), 

área bastante populosa e grande produtora agrícola e entreposto 

comercial dos sertões e estados vizinhos. Ali Accioly teria entre seus 

partidários um “santo político”: Pe. Cícero. Além dos latifundiários, 

Accioly possuía uma aliança com os destacados grupos econômicos 

locais, sobretudo, os grandes comerciantes de exportação e importação 

de Fortaleza, como os franceses Bóris Frères, os quais praticamente 

monopolizavam, junto aos também franceses Gradvohl, a atividade 

comercial cearense. Esses grupos chegavam mesmo a emprestar 

dinheiro ao governo e se beneficiavam financeiramente de muitas obras 

irregulares e medidas administrativas praticadas pelo oligarca.61 

A política e a economia cearense na passagem do século XIX para o século XX 

ficaram marcadas pelo monopólio e a monocultura. Além disso a participação do clero 

também foi fundamental para a manutenção do status quo do acciolysmo. 

Fazendo parte do projeto de romanização, a Diocese do Ceará projetou um clero 

distante da política e mais próximo da cura de almas, destinando a maior parte dos seus 
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esforços para assuntos estritamente religiosos, litúrgicos, espirituais. A Modernidade, 

com seu princípio de laicidade, se contrapunha ao ideal de sociedade defendido pela 

Igreja Católica, razão porque a necessidade de se combater os efeitos perniciosos do 

mundo moderno era crucial. Assim, 

foi para combater as ideias secularizantes, afora objetivar o estrito 

cumprimento dos dogmas católicos e a submissão dos fiéis e clérigos 

aos cânones de Roma, que no final do século XIX a Igreja Católica 

lançou o processo conhecido como romanização ou ultramontanismo. 

O Ceará, cuja diocese foi criada fora criada em 1854 (e oficializada em 

1860), tornou-se uma das áreas mais tocadas pela romanização. Os 

primeiros bispos cearenses, D. Luís Antônio (bispado entre 1861-81) e 

D. Joaquim Vieira (bispado entre 1883-1912), criaram várias 

instituições, como o Seminário da Prainha (1864), o Colégio Imaculada 

Conceição (1865), o Colégio São José, na serra dos Estévão (Quixadá) 

e a Escola Apostólica Jesuítica na serra de Baturité, na intenção de 

formar um clero fiel aos desígnios da romanização.62 

A Diocese do Ceará colocou em prática o programa da romanização, a fim de 

formar um clero casto, dedicado ao seu altar, à sacristia e ao púlpito, e longe da política. 

Visava a criar na consciência dos fiéis a predisposição de fidelidade, pois uma marca do 

catolicismo no Brasil colonial é a distância de Roma, não apenas geográfica, mas também 

doutrinal. Não apenas o clero era formado nos ditames do pensamento ultramontano, mas 

também, os fiéis. Com estas instituições, formava-se no Ceará uma elite católica 

conservadora, atuando em diversos setores da sociedade, ávida por defender o magistério 

eclesiástico, a doutrina católica. 

Embora a prática não necessariamente condiga com o programa de reforma 

ultramontano, não houve absolutamente um afastamento pleno da vida política. No caso 

brasileiro, o início da Primeira República foi motivo para a criação de partidos políticos, 

o Partido Católico, para defender os interesses da Igreja e conservar o país dentro dos 

moldes do catolicismo. Assim, 

em 1890, por exemplo, a Igreja buscou fundar uma agremiação política, 

o Partido Católico, para defender seus interesses na conjuntura da 

proclamação da República, laica e positivista. O Partido Católico, 

entretanto, não obteve muito êxito, pois acabou se envolvendo nas 
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intrigas partidárias das oligarquias dominantes. Assim, a ideia de um 

partido religioso acabou abandonada. Para a Igreja era muito mais 

cômodo evitar aquelas intrigas e se manter a distância na colaboração 

da ordem social e política, bem como endossar o apoio a candidatos 

comprometidos com os pontos de vista do catolicismo.63 

Este aspecto fica evidente na proximidade de relações que havia entre o bispo do 

Ceará, Dom Joaquim Vieira, e a oligarquia acciolyna.64 Mantendo boas relações com 

oligarquias, a Igreja regateava favores e buscava manter sua posição. 

1.3 Bispos do Ceará 

Para compreender o processo histórico de desenvolvimento da Arquidiocese de 

Fortaleza, faz-se necessário também apresentar os bispos que estiveram à sua frente na 

fase sob estudo. Este ponto pretende realizar um trajeto biográfico, embora não extenso, 

dos prelados que conduziram o rebanho de Cristo nestas plagas cearenses. 

Dom Joaquim José Vieira, segundo bispo da Diocese do Ceará, sucedeu a Dom 

Luis Antônio do Santos, foi antecessor de Dom Manoel da Silva Gomes. Filho de Manoel 

José Vieira e Maria Teolinda de Sousa.65 Nasceu em Itapetininga, São Paulo, em 17 de 

janeiro de 1836 e faleceu em 8 de julho de 1917, na cidade de Campinas. Sua primeira 

visita pastoral em direção ao sul da Província iniciou-se em 14 de junho de 1884, e em 

direção ao norte da Província começou em 18 de junho de 1885.66 Em seu bispado 

destacam-se a realização do Primeiro Sínodo Diocesano, em 1888, com a presença de 84 

sacerdotes. Na tentativa de atenuar as irregularidades no patrimônio de São Francisco, em 

Canindé, confiou aquela paróquia aos frades capuchinhos.67 Foi no episcopado de Dom 

Joaquim Vieira que acontece a Proclamação da República, o que exigiu do Bispo uma 

medida para a manutenção do culto. Ele “tratou logo de lançar as bases de um patrimônio 

para a Mitra. Comprara 62 apólices da dívida pública com o dinheiro de suas 
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economias”.68 Foi o bispo da problemática de Juazeiro do Norte e Pe. Cícero Romão 

Batista. Participou do Concílio Plenário Latino-Americano em 1889. Ordenou 101 

sacerdotes para o Ceará. Renunciou ao episcopado no ano em que a oligarquia acciolyna 

chegou ao fim. 

Dom Manoel foi o terceiro bispo do Ceará e primeiro arcebispo de Fortaleza. Filho 

de Juvencio da Silva Gomes e Elisa Pinto da Silva Gomes,69 nasceu em Salvador, no dia 

14 de março de 1874. Sagrado bispo no dia 29 de outubro de 1911, chegou a Fortaleza 

em 9 de fevereiro de 1912, como bispo residencial. Fundou o Círculo de Operários 

Católicos em 29 de 1912.70 Conhecido por suas qualidades intelectuais, entrou para a 

história do Ceará como brilhante orador. Uma iniciativa que marca também o início do 

seu episcopado foi a criação do Círculo Católico de Fortaleza, composto por intelectuais 

e profissionais liberais para pensar ações e estratégias para a Igreja local. O Círculo 

Católico foi fundado em 1913, acerca do qual assinala Airton de Farias: 

Se o Círculo Católico enquadrava-se numa estratégia da Igreja de que 

era necessária a presença de católicos (destacadamente leigos) em todos 

os espaços da construção da vida social para o saneamento moral e a 

recristianização da sociedade, derrotando assim as “impiedades da 

modernidade”, na prática funcionou como uma escola política para a 

formação de um grupo homogeneizado ideologicamente aos valores da 

Igreja e que estaria na liderança do estado a partir dos anos 1920.71 

O objetivo era combater artistas e intelectuais liberais, maçons e comunistas que 

continuavam ganhando terreno. Dom Manoel conseguiu do papa Bento XV a criação de 

dois bispados no Ceará, Crato e Sobral, desmembrando-os e preparando a criação de uma 

arquidiocese, herdeira do Bispado do Ceará. Fundou em 1922 o jornal O Nordeste.72 
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Trouxe para o Ceará congregações como salesianos, sacramentinos, doroteias, salesianas 

e carmelitas. Faleceu no dia 14 de março de 1950, em Fortaleza.73 

Dom Antônio de Almeida Lustosa nasceu dia 11 de fevereiro de 1986, em São 

João Del Rei. Seu bispado durou 21 anos e seis meses, de 5 de novembro de 1941 a 29 

de maio de 1963. Tomou posse na Igreja do Pequeno Grande, pois a Catedral estava sendo 

reconstruída. Erudito, destacou-se pela profusa produção de livros e cartas pastorais. 

Convocou o Segundo Sínodo Diocesano, em 1947. Fundou o Instituto de Cooperadores 

do Clero, leigos que ajudavam seus respectivos párocos no trabalho pastoral.74 Fundou, 

também, o Instituto Josefino, ou Congregação das Josefinas, juntamente com Monsenhor 

Luís de Carvalho Rocha e Rosita Paiva.75 Faleceu no dia 14 de agosto de 1974, em 

Carpina, Pernambuco.76 

Dom José de Medeiros Delgado, quinto bispo do Ceará e terceiro arcebispo de 

Fortaleza, nasceu no dia 28 de julho de 1905, na Fazenda Timbauba, então pertencente 

ao município de Pombal, hoje Condado, Paraíba. Filho de Manoel Porfírio Delgado e 

Francisca de Medeiros Delgado. Fez os estudos seminarísticos parte no Seminário de João 

Pessoa, parte em Roma, sendo ordenado presbítero por Dom Adauto Aurélio de Miranda 

Henriques no dia 2 de junho de 1929.77 Foi bispo de Caicó, no Rio Grande Norte, de São 

Luís, no Maranhão, e de Fortaleza, de 8 de setembro de 1963 a 4 de abril de 1973, pedindo 

renúncia do governo da arquidiocese com 68 anos de idade. Entre suas realizações 

destacam-se a fundação do Centro de Treinamento Frederico Ponte (CETREFP), em 

Pacatuba, a organização da Fundação João XXIII, a aquisição da casa de praia no 
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Pacheco, para lazer do clero, a construção da residência episcopal.78 Dom José de 

Medeiros Delgado foi padre conciliar durante o Concílio Vaticano II, e assumiu o Pacto 

das Catacumbas, por isso sua atuação no governo da arquidiocese é marcada pela 

concretização do pacto, sendo polêmicas as ações que efetivaram seu compromisso com 

a “Igreja das catacumbas”. Foi ainda em seu governo na arquidiocese que aconteceu o 

golpe civil-militar de 64 e os anos mais rígidos do período militar, conhecidos como “anos 

de chumbo” do regime. 

Conclusão 

O centenário da Arquidiocese de Fortaleza é uma efeméride que possibilita pensar 

e investigar o processo histórico da Igreja Católica no Ceará. Marcada pelo padroado, 

observa-se no final do período monárquico a estrutura eclesiástica consolidando-se em 

território cearense. A criação do Bispado do Ceará, sucedido pela arquidiocese e pelas 

Dioceses de Crato e Sobral, os primeiros bispos, as fundações realizadas, em uma época 

em que o ultramontanismo adquiriu certa estabilidade mostrou a necessidade da Igreja 

Católica de ampliar suas estruturas, movida pelo desejo de evangelização e também pela 

busca de afirmação enquanto instituição, mas sempre cerceada em sua ação pelo Império. 

Já a arquidiocese, criada quando no Brasil o padroado havia sido extinto, permitiu 

perceber a maior liberdade de ação da Igreja no Brasil, bem como as relações com a Nova 

República. 

A situação real da nova arquidiocese não dista da realidade nordestina como um 

todo, porém, antes, faz parte deste contexto. O semiárido, as secas, as oligarquias locais 

constituem e plasmam a atmosfera e a contextura do Ceará. As secas de 1877 e 1915 

marcaram o éthos cearense de modo indelével e propiciaram o desenvolvimento da 

indústria da seca e as oligarquias, de modo particular a oligarquia acciolyna. Os bispos, 

porta-vozes da estrutura eclesiástica, relacionaram-se com tal realidade, não se 

posicionaram com insensibilidade perante a realidade, mas estabeleceram relações de 

proximidade com as instâncias do poder secular e também fomentaram instituições que 

ampararam o povo mais simples, como seminário e colégios. Fazer o percurso do 

episcopado fortalezense leva a perceber uma Igreja Católica sempre posta no âmbito 
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histórico, mas também com uma capacidade de consignar o presente e o futuro, a época 

histórica com a perspectiva de eternidade. 

A pesquisa realizada até aqui teve como objetivo chegar ao episcopado de Dom 

José de Medeiros Delgado, arcebispo de Fortaleza durante o golpe civil-militar no decurso 

dos anos mais inflexíveis e rigorosos do regime. É preciso investigar estes anos, 

compreendidos de 1968 até 1974, e seus principais acontecimentos. Sabendo-se que o 

fato traz consigo uma gama de significados, é preciso investigar a realidade subjacente, 

portanto, as questões ideológicas e de poder que compõem a base de sustentáculo e 

autoafirmação do Regime Militar. Como resposta aos regimes de exceção na América 

Latina, surgem reflexões eclesiais e movimentos que se propõem pensar de modo 

diferente. Entre estas irrompe a Teologia da Libertação. Assim, na pesquisa sobre esta 

época, impõe-se se proceder a uma investigação sobre esta linha teológica, o que 

significou e possibilitou no Brasil e no Ceará, de modo específico, na arquidiocese. 
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CAPÍTULO II 

CATOLICISMO E O REGIME MILITAR: 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Introdução 

O catolicismo brasileiro deparou-se, em 1964, com o golpe civil-militar. 

Compreender a relação da Igreja com o Regime Militar, no plano nacional, com suporte 

nos fatos é o objetivo deste capítulo. Um elemento expresso como importante para 

compreender as ações eclesiais de grupos e leigos neste período é o surgimento da 

Teologia da Libertação, aditando-se o seu contato com as Comunidades Eclesiais de Base. 

O terceiro objetivo é analisar a ideia da opção preferencial pelos pobres como fruto do 

contexto vivido na segunda metade dos anos de 1960. Situando os acontecimentos, é 

possível perceber marcas da Igreja Católica no Brasil, seu posicionamento com as 

estruturas de poder secular e com elementos internos da própria instituição eclesiástica. 

O primeiro ponto aborda a atuação de João Goulart como presidente da República, 

após a renúncia de Jânio Quadros. Para compreender o golpe civil-militar de 1964, é 

necessário refazer o percurso histórico anterior. João Goulart teve o apoio de Leonel 

Brizola para assumir a Presidência da República. Sua atuação, no entanto, é considerada 

indefinida. O Presidente ora atua como populista, na tradição getulista, e aproxima-se das 

camadas populares e operárias, como o sindicalismo, enquanto, outra vez, age junto às 

elites urbanas e grandes agropecuaristas. Em um contexto de guerra fria, onde o panorama 

internacional e nacional tornava-se cada vez polarizado, a tentativa do projeto de governo, 

chamado “reformas de base”, representou o distanciamento de João Goulart das elites, 

mas também não o aproximou plenamente dos movimentos sindicais. Isolado, o 

Presidente não ofereceu resistência à intervenção militar. 

O segundo ponto aborda especificamente o ano de 1964, o início do regime civil-

militar. Os comícios de João Goulart, como última tentativa de implementar suas 

reformas, fizeram com que houvesse uma reação conservadora. O exemplo mais concreto 

foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, advinda, sobretudo, do meio 

empresarial, da classe média e de setores conservadores da Igreja Católica. Teve papel 

relevante a participação dos Estados Unidos, seja por meio da agência de inteligência, 
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seja com aparato militar, por meio da operação Brother Sam, seja ainda com o capital de 

grandes empresas atuando por meio do complexo IPES/IBAD (Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais/Instituto Brasileiro de Ação Democrática). No ano de 1964, a Igreja no 

Brasil centrava atenção no Concílio Vaticano II (1962-1965) e a CNBB era assumida por 

uma nova direção geral, mais conservadora. O regime civil-militar já oferecia provas de 

violência no ano de 1964, mas a Igreja permaneceu tacitamente atuante, desejando manter 

a chamada concordata moral entre si e as Forças Armadas. 

O terceiro ponto disserta sobre o período mais emblemático do Regime Militar, 

os anos de 1968 a 1974, conhecidos como anos “de chumbo” e “de ouro”. Dois eventos 

marcaram o início deste período: a promulgação do Ato Institucional número 5 e a 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Medellín. Com o AI-

5, a repressão se tornou mordaz, intolerante e universal. O aparato repressivo se fez cada 

vez mais complexo e ramificado. O perigo do comunismo e a dissolução da família e dos 

valores tradicionais justificavam ações repressivas. Por outro lado, as esquerdas 

intensificaram a luta armada em 1968. Havia a convicção de que a essa beligerância era 

o único meio para depor os militares do poder, mas não havia um projeto que pudesse 

concretizar esses ideais. A gama de ações revolucionárias e grupos armados de esquerda 

denunciaram a falta de um programa de ação. Enquanto tortura e assassinato aconteciam 

mas eram ocultados da sociedade, o governo propagava com ênfase o milagre econômico, 

o “Brasil grande”, do qual foi grande devoto o general Emílio Garrastazu Médici. Este 

ponto devota a Ação Católica Brasileira como principal movimento aglutinador do 

pensamento progressista católico. 

O quarto segmento narra sobre a Teologia da Libertação, principal corrente 

teológica latino-americana, que encontra no Brasil grandes expoentes. Gestada no 

imediato pós-Concílio, a Teologia da Libertação assimilou a espiritualidade que jazia na 

Conferência de Medellín (1968). O tema da justiça social e evangelho são apresentados 

como complementares. Desde o encontro com as Comunidades Eclesiais de Base elabora-

se a opção preferencial pelos pobres. Este ponto exprime a Teologia da Libertação com 

origem no seu locus theologicus, isto é, os pobres. É possível fazer teologia a partir deles. 

A opção pelos pobres enraizou-se na Sagrada Escritura e na Cristologia. Esta opção, do 

mesmo modo que a Teologia da Libertação, é contextual, pois aflorou da necessidade. A 

Teologia motivou e fundamentou a vida eclesial das bases católicas no Brasil. Nestas 

comunidades eclesiais, o seguimento a Cristo adquiriu concretude, marcado pela 
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proximidade e intimidade com a Sagrada Escritura. Eram comunidades celebrativas, mas 

que também lutavam por melhorias das condições de vida locais. 

2.1 João Goulart e o prenúncio do Golpe Militar 

Para tratar deste período, faz-se necessário retroceder à fase imediatamente 

anterior, em que se realizou a tomada de poder por parte dos militares brasileiros. Na 

noite de 31 de março de 1964, instaurou-se o regime no Brasil definido como militar.1 

Isto é, tremer toda a estrutura democrática do Brasil, no entanto, teve origem na crise 

política que vinha se desenvolvendo desde 1961. Acontecera, então, a renúncia de Jânio 

Quadros, o que implicou a posse de João Goulart, que, no entanto, foi conturbada. Os 

ministros militares, assim como outros generais como Antônio Carlos Muricy, opuseram-

se à posse de João Goulart, que contou com o apoio de Leonel Brizola, então governador 

do Rio Grande do Sul, e dos militares do Rio Grande do Sul, o chamado III Exército.2 

Brizola criou a Rede da Legalidade e os ânimos exaltados deram lugar ao bom senso, e 

uma série de concessões, como a adoção do parlamentarismo, evita um conflito.3 O 

governo de João Goulart começou de modo conflituoso e não experimentou a diminuição 

de tal conflito. 

João Goulart é uma figura controversa. Sua atuação é ambígua, dúbia. Elio 

Gaspari o define como “um dos mais despreparados e primitivos governantes da história 

nacional. Seus prazeres estavam na trama política e em pernas, de cavalos ou de 

coristas”.4 De uma tradição política populista, que remonta a Getúlio Vargas, passando 
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Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 145; NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar 

brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 7. 
3 PRIORE, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2010. p. 271-272. Sobre o conflito e a criação da Rede da Legalidade, ver NAPOLITANO, Marcos. 

1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 33-34. 
4 GASPARI, Elio. As ilusões armadas: a ditadura envergonhada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 48. 

Sobre a ambiguidade de Jango, Marcos Napolitano afirma que se pretendeu afirmar sua figura como a 

de um grande estadista, vítima do militarismo crescente e das elites conservadoras, mas até parte da 

esquerda não apoiava seu projeto reformista marcadamente populista (NAPOLITANO, Marcos. 1964: 

história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 14). Ver também REIS, Daniel 

Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e democracia: 1964-

2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 76. 
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por seu padrinho político Leonel Brizola, Jango, cuja alcunha foi recebida desde a 

infância, era filiado ao PTB,5 encontrou o descontentamento de classes dominantes, da 

classe média e dos militares. O programa de reformas, dentre elas a agrária, em um 

período de guerra fria, de ameaça do comunismo, aliado a uma sociedade brasileira 

tradicionalmente oligárquica e autoritária, fez com que setores conservadores passassem 

a agir.6 Os fatos no governo Jango, o contexto em que assumiu a Presidência, acentuam 

a crise das instâncias de governo e de poder. 

Embora os ânimos tenham sido refreados em 1961, seu programa, ou como 

autores como Marcos Napolitano preferem, sua agenda reformista, pretendia imprimir 

também uma atmosfera artística, cultural e intelectual de mudança, de transformação 

nacional.7 Para os mais conservadores, isto se aproxima de uma ideologia de esquerda, 

em direção à revolução.8 Deste modo, embora a sociedade experimente outros ares 

artísticos-culturais, a política tendeu a uma gradual radicalização com o contributo de 

elementos culturais. Assim, 

aproximadamente duas semanas após a renúncia de Jânio Quadros, o 

novo presidente assume o cargo e novas conspirações se iniciam. Um 

aspecto crucial relativo à adoção do parlamentarismo é aquele que 

prevê, nove meses antes do término do mandato presidencial, a 

realização de um plebiscito no qual se confirmaria a manutenção dessa 

forma de governo. A experiência parlamentarista, implementada às 

                                                           
5 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 

27. Sobre o populismo, sobretudo sua origem em Getúlio Vargas, ver DREIFUSS, René Armand. 1964: 

a conquista do Estado – Ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 21-38. 
6 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 

17. PRIORE, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do 

Brasil, 2010. p. 272; DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do estado – Ação política, poder e 

golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 37. 
7 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 

18. 
8 Sobre o conceito de “revolução”, pode-se afirmar que, “palavra muito utilizada pela historiografia, 

revolução é uma das poucas categorias das Ciências Sociais cujo significado não é controvertido. O 

problema, quando existe, está no emprego político do termo, pois revolução é às vezes utilizada com o 

sentido de golpe ou reforma. Primeiro, vamos definir uma revolução como um processo de mudança 

das estruturas sociais. A palavra surgiu durante o Renascimento como referência ao movimento dos 

corpos celestes, ganhando um significado político apenas no século XVII, com a Revolução Inglesa. 

Nesse período, a revolução significava retorno à ordem política anterior que tinha sido alterada por 

turbulências. Assim, naquele momento, a Revolução Inglesa não foi entendida como guerra civil e a 

ascensão de Cromwell, mas a volta à monarquia. Somente com a Revolução Francesa o termo ganhou 

o significado que tem hoje: o de uma mudança estrutural, convulsiva e insurrecional” (SILVA, Kalina 

Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2015. 

p. 362). Em plena Guerra Fria, após a vitoriosa Revolução Cubana, o termo é sempre lido no Brasil 

como ação dos socialistas e comunistas para tomar o poder; “revolução é assim um confronto de classes” 

(SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: 

Contexto, 2015. p. 362). Na mesma compreensão, Nicola Abbagnano define revolução como “violenta 

e rápida destruição de um regime político; ou mudança radical de qualquer situação cultural” 

(ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 1031). 
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pressas, se revela um fracasso. A crise econômica conjuga-se à quase 

paralisia do sistema político. Auxiliado por tais circunstâncias e pela 

campanha que faz, João Goulart consegue não só antecipar o plebiscito, 

como também dele sair vitorioso. Em janeiro de 1963, o Brasil volta a 

ser presidencialista. Dessa data até março de 1964, assistimos a uma 

progressiva radicalização entre os setores nacionalistas e 

antinacionalistas.9 

Com uma crise econômica que herdou a inflação explosiva do breve período de 

Jânio Quadros, recessão e declínio do desenvolvimento industrial, Jango aproximou-se 

da direita política, tentando dialogar com a esquerda, mas seu governo caiu numa crise 

política de paralisia decisória.10 

Pontos marcantes em seu governo foram as chamadas reformas de base. Estas 

eram compostas pelas reformas agrária, bancária, eleitoral e tributária,11 o que consistia 

em um programa abrangente, na tentativa de superar a crise e situar o País numa 

perspectiva de desenvolvimento também social. O Presidente experimentou fracassos 

políticos e também econômicos. O plano trienal, liderado por Celso Furtado e San Thiago 

Dantas, obteve resultados pífios e a inflação cresceu em 1962, 1963 e 1964.12 Na 

contribuição de Daniel Aarão Reis, tais reformas, se implementadas, realizariam uma 

profunda distribuição de renda, o que fazia à pauta a possibilidade de revolução. A 

esperança nesse levante, aos poucos, entusiasmava, mas forças reacionárias buscavam se 

aglutinar e se mobilizavam em torno do medo da subversão da ordem, do caos social e 

político. 

O contexto de guerra fria, a agenda política, cultural e econômica do Governo 

Jango e a volta do presidencialismo, no início do ano de 1963, determinaram os 

acontecimentos seguintes. Uma descrição deste período pode ser feita assim: 

                                                           
9 PRIORE, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2010. p. 272. Daniel Aarão Reis afirma que, “no mundo, no contexto de Guerra Fria, as contradições 

acirravam-se entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil inseria-se nesse quadro de 

contradições e polarizações, onde se tornava difícil defender posições moderadas” (também REIS, 

Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e democracia: 

1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 78). 
10 Sobre a crise econômica, ver SINGER, Paul. O processo econômico. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). 

Modernização, ditadura e democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 183-186. Sobre 

a crise de paralisia decisória, ver FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a 

Ditadura Militar. Rio de Janeiro: Record, 2014. p. 44-50. A tese defendida por Carlos Fico é de 

polarização política e fragmentação nas instâncias decisórias, o que ocasiona incapacidade operacional. 
11 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 

36; REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 

democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 78. 
12 SINGER, Paul. O processo econômico. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 

democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 185. PRIORE, Mary del; VENANCIO, 

Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010. p. 275. 
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As esquerdas reafirmaram seu projeto político a partir do tema das 

reformas, que para alguns era o começo da “Revolução Brasileira”. As 

direitas, ainda assustadas com o fracasso do golpe contra Jango, 

procuravam novas táticas e novos sócios para sua conspiração. As 

eleições para os governos estaduais e para o legislativo daquele ano 

serviriam de laboratório para novos ataques ao presidente reformista. 

Mas o crescimento do PTB acabou por demonstrar que nas urnas, 

apesar de todos os recursos gastos e até do apoio da CIA aos candidatos 

conservadores, os trabalhistas e reformistas ainda eram fortes. Com a 

boa atuação nas eleições legislativas e o presidencialismo amplamente 

vitorioso no plebiscito antecipado para 6 de janeiro de 1963, iniciou-se 

uma nova etapa do governo Jango. A sensação de vitória das esquerdas 

(trabalhista, socialista e comunista), que nunca aceitaram o 

parlamentarismo era patente. Com os poderes presidenciais de volta, o 

caminho para as reformas ficava mais livre, pois na leitura das 

esquerdas o voto contra o parlamentarismo era sinônimo de apoio às 

reformas.13 

Jango parecia ter assumido definitivamente os rumos do governo, no entanto, em 

pouco tempo, novamente, o contexto mudaria. 

O Plano Trienal foi abandonado, as esquerdas recusaram a austeridade econômica 

proposta, greves eclodiram e a tentativa de Jango em decretar Estado de Sítio logo 

malogrou.14 Parte da esquerda se achou contrariada com a tentativa de Estado de Sítio. 

Isolado entre as elites, João Goulart buscou apoio do trabalhismo, liderado por Leonel 

Brizola. Ironicamente, as relações entre os dois não eram muito estáveis, uma vez que 

Leonel Brizola, em determinado momento, era aliado, porém, rompeu com o Presidente, 

tornando-se naquela ocasião um dos líderes políticos mais revolucionários.15 

A atitude assumida por Jango revela o que sua posse prenunciava e sua atuação 

no governo do Brasil deixou entrever. Sozinho, ele utilizou como estratégia uma série de 

discursos e comícios. O objetivo era despertar a pressão popular sobre o Congresso 

Nacional e acumular moeda de troca para negociações e, consequentemente, aprovação 

das reformas janguistas.16 Tais discursos abreviaram o que parecia inevitável, pois o golpe 

                                                           
13 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 

37-38. Sobre o contexto de desestabilização política e descontentamento das esquerdas, sobretudo 

sindicais, ver SANDER, Roberto. 1964: o verão do golpe. Rio de Janeiro: Maquinária, 2013. p. 29-30. 
14 PRIORE, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2010. p. 276; FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. 

Rio de Janeiro: Record, 2014. p. 17; NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar 

brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 42. Marcos Napolitano defende que o governo Jango começa 

definitivamente a soçobrar neste episódio do Estado de Sítio. 
15 NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 

38-39. PRIORE, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta 

do Brasil, 2010. p. 275. 
16 REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 

democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 81; NAPOLITANO, Marcos. 1964: 

história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 42. 
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evitado em 1961 não tardaria a se efetivar. Compreendido o percurso de João Goulart à 

frente do Governo brasileiro, apresentado de modo sucinto os elementos de crise 

econômica, social e instabilidade política, passa-se agora ao desfecho desta crise, a saber, 

os acontecimentos de 31 de março de 1964. 

2.2 1964: intervenção e início do Regime Militar 

O ano de 1964 começou com os comícios de Jango. No dia 13 de março, o 

Presidente discursou para 150 mil pessoas na Central do Brasil, onde defendeu, ainda que 

sem apoio, as reformas de base. A resposta veio com a primeira Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo, tendo como articuladores empresários 

paulistas, o governador Adhemar de Barros e a Arquidiocese de São Paulo.17 O estopim 

da intervenção militar no estado, no entanto, foi a participação e o discurso feito no 

encontro de suboficiais e sargentos das Forças Armadas, no dia 30 de março, no 

Automóvel Clube.18 Com a participação de Magalhães Pinto, Governador de Minas 

Gerais, o comandante da 4ª Região Militar, general Olympio Mourão Filho acionou as 

tropas de Juiz de Fora e marchou em direção ao Rio de Janeiro. Os acontecimentos foram 

irreversíveis, o Golpe Militar foi dado no dia 31 de março,19 mas se efetivou no dia 1º de 

abril. 

João Goulart foi deposto por meio de um golpe de Estado.20 Com o golpe a 

ditadura teve início e a democracia no Brasil foi interrompida, com o País experimentando 

                                                           
17 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 

São Paulo: Paulinas, 2011. t. 3, p. 170-171; REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão 

(Org.). Modernização, ditadura e democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 82. 

PRIORE, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2010. p. 276. 
18 REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 

democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 82; GASPARI, Elio. As ilusões armadas: 

a ditadura envergonhada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 47; PRIORE, Mary del; VENANCIO, 

Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010. p. 276. 
19 FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de Janeiro: 

Record, 2014. p. 16; SERBIN, Kenneth. Diálogos na sombra: bispos, tortura e justiça social na 

ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 88; LUSTOSA, Oscar Figueiredo. A Igreja 

Católica no Brasil República: cem anos de compromisso (1889-1989). São Paulo: Paulinas, 1991. p. 

72. 
20 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 

São Paulo: Paulinas, 2011. t. 3, p. 170. Sobre a definição de golpe, pode-se afirmar que “a expressão 

golpe de Estado vem do francês coup d’Etat, fórmula empregada para designar a tomada de poder por 

Napoleão no 18 Brumário, quando este, em 1799, assumiu o poder na França pós-Revolução Francesa, 

substituindo o governo do Diretório por um consulado com três nomes, o seu incluído, e logo pelo seu 

governo individual e ditatorial. Golpe de Estado passou então a denominar todo movimento de 

subversão da ordem constitucional, toda derrubada de um regime político, em geral por elementos de 

dentro do Estado, principalmente as Forças Armadas. Nesse sentido, golpe de Estado é um movimento 
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um autoritarismo cada vez mais crescente.21 O que registram a historiografia e os 

pesquisadores sobre este momento são a capacidade conspiratória da direita e a apatia da 

esquerda. Lideranças políticas, empresariais e religiosas, civis e militares tiveram 

capacidade de sair vitoriosos sem um só disparo. Já as esquerdas não tinham capacidade 

aglutinadora e acumularam erros e indecisões.22 Ante tais fatos, Jango 

retirou-se de cena sem oferecer resistência, numa fuga melancólica: do 

Rio de Janeiro para Brasília, da capital para Porto Alegre, de lá para a 

fronteira com o Uruguai onde, finalmente, pediu asilo político. Não foi 

o único a se comportar desta forma. Inúmeros o fizeram, sempre com a 

justificativa de que “esperavam ordens do presidente”, do que, 

decididamente, não precisaram os golpistas para se colocarem em 

marcha. Estranha falta de resolução, precipitando uma não menos 

estranha derrota, carente ainda, até os dias de hoje, de uma explicação 

convincente. O fato é que foi uma derrota catastrófica. Não apenas de 

um governo ou de uma liderança. De uma cultura política. O fim de 

uma experiência republicana.23 

A personalidade política claudicante de Jango sobressaiu-se, seja para evitar a 

guerra civil, ou por haver percebido que sua principal estratégia, o diálogo, havia falhado. 

O golpe estava consolidado. 

O questionamento gerado em torno da nomenclatura ainda persiste. Há um modo 

de pensar que afirma ter havido uma revolução em 31 de março de 1964, em consonância 

com a corrente militar. Há, por outro lado, uma veemente afirmação de golpe e, em 

decorrência deste, um regime ou Ditadura Militar. Assim, para os defensores daquele 

modo de pensar, 

o golpe deveria ser uma “revolução”. Era uma palavra então prestigiosa, 

legitimando programas no Brasil e no mundo. Para os que assumiam o 

golpe como uma revolução, salvar a democracia passava pela 

extirpação do varguismo e a construção de outras bases para a 

democratização do país. Qualquer retorno à ordem anterior sem 

                                                           
realizado contra uma Constituição, e como tal está bastante atrelado ao Ocidente contemporâneo, visto 

ser nesse contexto histórico que predominam os regimes constitucionais. De forma geral, o golpe de 

Estado é um fenômeno político quase sempre de caráter violento, uma ação radical contra a ordem 

vigente” (SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 

São Paulo: Contexto, 2015. p. 174). 
21 MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e política no Brasil (1916-1985). São Paulo: Brasiliense, 

2004. p. 101; LUSTOSA, Oscar Figueiredo. A Igreja Católica no Brasil República: cem anos de 
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22 REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 

democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 85; NAPOLITANO, Marcos. 1964: 
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23 REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 

democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 85. 
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profundas mudanças significaria a volta dos getulistas, dos comunistas 

e dos corruptos. E se voltassem, o golpe teria sido vão.24 

A terminologia recebe significações diferentes em momentos históricos distintos. 

Implica ainda uma posição diante dos fatos. Existem modalidades variadas ao longo do 

tempo para golpe, como o pronunciamento, muito comum na América Latina e Espanha, 

o putsch, na Alemanha.25 

Já os conceitos buscam denotar sínteses e definir compreensões. Referindo-se ao 

termo pode-se acentuar que 

o golpe de estado como conceito se aproxima de outros, como 

revolução: em comum, ambos se apresentam como rupturas bruscas da 

ordem institucional. Além disso, o objetivo dos dois é derrubar um 

governo e instituir outro, mas enquanto a revolução é uma modificação 

radical das estruturas econômicas e sociais, o golpe, em geral, é apenas 

a substituição pura e simples das elites de poder, quase sempre levado 

a cabo pelas chamadas elites orgânicas, ou seja, as elites inseridas no 

próprio Estado, como burocratas e militares.26 

Encontram-se hoje, de maneira geral, os termos “golpe” e “ditadura” para se 

referirem àquele período. Esta pesquisa segue a definição de golpe de Estado ocorrido em 

1964, uma vez que denotou elementos e execução conservadores, reiterando a ordem 

vigente e consumado por membros que compunham a estrutura organizativa do Governo 

brasileiro. 

As Forças Armadas executaram o golpe com ativa participação de políticos civis, 

como Carlos Lacerda, governador do então estado da Guanabara, José de Magalhães 

Pinto, governador de Minas Gerais, Adhemar de Barros, governador de São Paulo, 

empresários como Júlio Mesquita e Roberto Marinho,27 e boa parte da classe média que 

estearam ao 31 de março. Pode ser definido como quartelada, mas autores defendem a 

noção de que foi além disso. Para estes, 

                                                           
24 REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (Org.). Modernização, ditadura e 
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26 SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: 
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Janeiro: Maquinária, 2013. p. 185. 



50 
 

de fato, o golpe militar de 1964 pode ser acusado de muitas coisas, 

menos de ter sido uma mera quartelada. Havia muito, tal intervenção 

era discutida em instituições, como a Escola Superior de Guerra (ESG), 

criada em 1948, ou o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (Ipes), 

fundado em 1962 por lideranças empresariais. Outro indício de que o 

golpe vinha sendo tramado havia tempos ficou registrado nos 

documentos da operação “Brother Sam”, através da qual se prevê, caso 

houvesse resistência, que o governo norte-americano “doaria” 110 

toneladas de armas e munições ao Exército brasileiro.28 

A participação civil foi fundamental. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

juntamente com o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, formaram a caserna civil, ou 

bem pode ser denominado núcleo de conspiração, de estruturação do golpe.29 Gestou-se 

no IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) o embrião do regime. Esta influência 

civil não é apenas brasileira, mas há também a participação estadunidense. 

A vida política e a atividade do presidente Jango recebiam atenção redobrada dos 

Estados Unidos. O embaixador Lincoln Gordon e a CIA monitoravam o País e 

acreditavam cada vez mais em uma perpetuação no poder por parte do Presidente 

brasileiro, à semelhança do que acontecera com Getúlio Vargas. Com o resultado de suas 

impressões, reiteradas por opiniões de outros diplomatas como o Núncio Apostólico e o 

embaixador iugoslavo, Lincoln Gordon alertou o governo estadunidense que começou a 

concretizar um programa de penetração no meio militar e apoio e reconhecimento a 

qualquer regime estabelecido pelos brasileiros.30 Tal apoio mostrou-se concreto com a 

Operação Brother Sam. 

No dia 31 de março, o embaixador dos Estados Unidos Lincoln Gordon, acionou 

Washington e a operação Brother Sam. Foram deslocados para águas internacionais 

próximas a Santos um porta-aviões, navios com armas e mantimentos, 136 mil barris de 

gasolina, 110 toneladas de munição, oito aviões de caça, oito aviões-tanque, um porta-

helicópteros, com ordens específicas para aportar em Santos.31 Havia ainda ordens para 

o Nordeste, onde possivelmente houvesse foco de resistência. Como não houve 

resistência e o golpe aconteceu praticamente sem derramamento de sangue, a Operação 
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Brother Sam foi desativada e oficialmente transformada em simulação de manobra de 

combate.32 Não foi esta a única ingerência estadunidense. 

Desde o primeiro momento, houve participação ianque nos acontecimentos de 

1964, que se estenderam não só como apoio militar, mas também investimentos 

econômicos e inteligência.33 Grandes empresas enviaram fundos com o objetivo de 

financiar as atividades do denominado complexo IPES/IBAD (Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais/Instituto Brasileiro de Ação Democrática) como, por exemplo a Texaco, 

a Shell, a IBM, a General Motors, entre outras,34 mostrando a ligação do capital norte-

americano com o golpe de Estado. Revelou-se a contribuição dos Estados Unidos, como 

também a participação civil no golpe. O complexo foi financiado por tais grupos 

econômicos, teve presença ativa de técnicos e empresários brasileiros que participaram 

de setores da administração durante o Regime Militar, fortemente influenciados pelo 

capital internacional. Os eventos e o enredo de 1964, no entanto, foram executados e 

geridos por brasileiros. 

Na trama dos fatos, o ato do dia 2 de abril é emblemático. O presidente do 

Congresso, Auro Soares de Moura Andrade, declarou a vacância da Presidência do Brasil 

e, no mesmo dia, empossou Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados no 

Palácio do Planalto sem luz em plena madrugada,35 consolidou o golpe e procurou dá-lhe 

aspecto de legalidade. Estava ali, nesta que foi uma das menores comitivas de posse de 

um presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal.36 O governo 

norte-americano, pronto para reconhecer o novo governo, em poucas horas discutiu a 

possibilidade de lançar uma nota de legitimação.37 O Brasil era, um país então, crucial 

para a política internacional dos Estados Unidos na América do Sul. Os interesses 
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estadunidenses iam ao encontro das elites e grupos nacionais preocupados em manter 

privilégios. Pascoal Ranieri Mazzilli fazia parte deste grupo. 

Em 1964, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil completava 12 anos.38 A 

Igreja Católica tinha os olhos voltados para Roma, uma vez que se realizava o Concílio 

vaticano II. A Igreja buscou nova autocompreensão e, desde esse Concílio, foram 

desenvolvidas novas eclesiologias;39 mas também para os blocos mundiais formados após 

a Segunda Guerra Mundial, o capitalista e o socialista. Sobretudo o perigo comunista 

assustou boa parte da hierarquia e dos fiéis brasileiros. “A Igreja Católica, por muito 

tempo um opositor ferrenho do comunismo, foi afetada pelo crescimento da esquerda 

após 1960”.40 Fiéis e parte da hierarquia católica definidos como conservadores 

associaram-se a grupos antiesquerdistas. Mainwaring acentua que não foram apenas os 

conservadores que, enviesando para a direita, apoiaram a luta antiesquerdista; também 

fiéis e grupos comprometidos com a Doutrina Social da Igreja deram seu apoio.41 Bispos 

como Dom Geraldo de Proença Sigaud, defensor de um catolicismo ultraconservador, 

mas também Dom Jaime de Barros Câmara, manifestaram-se favoráveis aos militares, no 

início. 

A tese tradicional, hoje questionada, acentua que a Igreja Católica apoiou o golpe 

de 1964. A declaração da CNBB seria um forte indício deste modo de pensar. De fato, a 

declaração da Conferência, publicada em maio de 1964, rendeu graças a Deus e agradeceu 

aos militares por livrarem o País do comunismo. O golpe ocorreu no mesmo ano da 
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mudança de direção da CNBB, o novo grupo era reconhecidamente conservador.42 Assim, 

a Igreja assumiu atitude moderada de boa parte das instituições brasileiras, mas expressou 

críticas ao governo militar, afirmando que a defesa da ordem não pode ser justificativa 

para violência e tirania.43 Este fato demonstra que o episcopado teve discordâncias 

internas. O historiador ianque Kenneth Serbin descobriu um documento de bispos 

progressistas, elaborado naquele ano, que não chegou a ser publicado, onde assumiram 

uma postura firme e pediram condenação do martírio de católicos vítimas da repressão.44 

As tensões que marcaram a sociedade brasileira de então, também, se observaram na 

Igreja, embora o elemento hierárquico fosse preponderante, e o discurso evangélico 

acerca da unidade também prevalecesse. Como instituição, era preciso dialogar e interagir 

com as instâncias temporais. 

Empossado o presidente do Brasil, foi criado também o Comando Supremo da 

Revolução, assim nomeado pelos golpistas. Era composto pelo general Arthur da Costa e 

Silva, autonomeado comandante do Exército Nacional, pelo vice-almirante Augusto 

Hamann Rademaker Grünewald e pelo brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo.45 

Órgão transitório realizou a passagem e a legalização de poder. Após reunião com os 

governadores que apoiaram o golpe, chegou-se ao nome do cearense Marechal Humberto 

de Alencar Castello Branco, eleito pelo Congresso Nacional, com 361 votos a favor e 72 

abstenções.46 O marechal Castello Branco representava a tentativa de uma síntese entre 

as pretensões radicais e autoritárias dos militares e posições intermediárias que defendiam 

a legalidade e a democracia. Em seu discurso de posse o marechal prometeu entregar em 

1966 um sucessor eleito diretamente polo povo, com base em eleições livres. 
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O grupo de 1964 condutor do golpe, no entanto, não era coeso, pelo contrário, 

a aliança vitoriosa era heterogênea e contraditória. A maioria queria 

uma intervenção rápida, comprometida com o calendário eleitoral: 

eleições para governadores de estado e presidente da República em 

1965; para o Congresso Nacional e governadores, em 1966. Havia 

porém, outras propostas. Golpistas civis e militares tinham da 

democracia convicções peculiares. Para eles, a democracia só 

funcionaria se houvesse expurgos dos subversivos e corruptos. Assim o 

golpe deveria ser uma revolução.47 

A unidade dos militares era apenas um engodo. Havia distintas conjunturas,48 

desde o grupo de militares preocupados com um mínimo de legalidade até os oficiais 

decididos a aprofundar a revolução, realizando não apenas o expurgo mas também a 

eliminação de ameaças comunistas e contrarrevolucionárias. Era preciso eludir qualquer 

foco de possível resistência. Concretamente, a junta militar que assumiu o País baixou o 

primeiro decreto, o Ato Institucional, no dia 9 de abril, mais tarde conhecido como AI-1, 

com 11 artigos que expandiam os poderes executivos e limitava os poderes do Congresso 

e do Judiciário.49 Era o primeiro ato do grupo mais radical, conhecido como linha-dura. 

O Ato Institucional permitiu ainda ao Presidente, durante 60 dias, caçar mandatos 

e suspender direitos políticos por dez anos. Castello Branco fez uso deste dispositivo de 

exceção. Com o discurso de que o Ato consolidava os poderes constituídos e visava a 

extinguir o comunismo e restaurar a ordem democrática no Brasil, o que constitui um 

discurso ideológico, 39 parlamentares imediatamente foram cassados e tiveram seus 

direitos políticos suspensos por dez anos. A Universidade de Brasília foi cercada por 

militares no dia 10 de abril, professores foram presos e o Diretório Acadêmico invadido.50 

O Marechal deveria conduzir um mandato provisório, temporário, suficiente apenas para 

restabelecer a ordem democrática e sua legalidade, entretanto, 

em 1964, os sinais eram outros. O governo Castelo Branco, ao mesmo 

tempo que prometia um mandato-tampão, nunca escondeu seus 

objetivos estratégicos – uma política voltada para acumulação do 

capital que exigia ações autocráticas de longo prazo. Isso se chocava 

com as expectativas de boa parte dos golpistas da coalizão de 1964, os 
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quais esperavam uma “intervenção saneadora” com a volta das eleições 

a curto prazo. A tentativa de conciliar esta dupla expectativa marcou 

boa parte dos golpistas, que talvez até acreditassem na pantomima 

democrática que "elegeu" Castelo Branco. Mas o que se viu foi o 

abandono paulatino das ilusões “moderadoras” que estavam no espírito 

do golpe civil militar, na direção de uma ditadura. O golpe civil-militar 

rapidamente se transformaria em um Regime Militar.51 

O momento cheio de incertezas dava mostras de que duraria mais do que a 

promessa de Castello Branco. O Ato Institucional de 1964 teve seus desdobramentos e 

continuidade. Os anos seguintes se exprimiram mais tenebrosos e as tensões na sociedade 

brasileira foram crescentes, sobretudo no período de 1968 a 1974. 

2.3 1968 a 1974: o período repressor, a Igreja Católica e seus posicionamentos 

O período que compreende os anos de 1964 a 1968 é tido como de oscilação. O 

governo militar de Castello Branco aboliu os partidos políticos, criando apenas dois, a 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Nacional (MDB), 

e procurou imprimir o caráter de legalidade enquanto combatia a ameaça subversiva, isto 

é, os comunistas. Desse modo, “durante seus primeiros quatro anos, os militares oscilaram 

entre relaxar a repressão, preparando, assim, o retorno a um governo civil, e uma tentativa 

de institucionalizar um governo militar mais duradouro. Em 1968, venceu a última 

opção”.52 Observou-se uma série de mudanças na estrutura governativa, respeitantes às 

instituições do País. 

Embora a tese da oscilação seja reiterada constantemente, o governo de Castello 

Branco deu mostras de intransigência, pois não apenas extinguiu os partidos políticos, 

mas também cassou direitos políticos, decretou o AI-2, o AI-3,53 o AI-4, ordenou o 

fechamento temporário do Congresso Nacional. Com o primeiro presidente do Regime 

Militar, foi criado o Serviço Nacional de Informações, conhecido como SNI, responsável 
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por todo o sistema de espionagem nacional. O Marechal foi conivente com perseguições 

e com a repressão à intelectualidade e aos estudantes.54 Neste período, boa parte dos 

intelectuais tendem a ser críticos do regime, embora não necessariamente ser intelectual 

significasse ser seu opositor. Havia sim, uma correlação entre a intelectualidade e a 

esquerda desde 1964, inclusive uma aproximação com a Igreja Católica.55 Tal 

achegamento permaneceu durante os anos de maior repressão. Estes vieram após Castello 

Branco que deixou, malgrado sua atitude, a possibilidade do endurecimento do regime. 

Assumiu a Presidência o general Artur da Costa e Silva, inicialmente com posição 

favorável ao diálogo, sobretudo democrático. O General aproximou-se muito mais da 

chamada “linha dura”.56 Habitualmente, dividem-se os oficiais e as Forças Armadas entre 

a linha branda, liderada pelo Marechal Castello Branco, comprometidos minimamente 

com um retorno à democracia, e a linha dura, mais radical, liderada por Artur da Costa e 

Silva. Afirmar que o general Costa e Silva e as altas patentes das Forças Armadas de 

modo geral eram democráticas é equivocado, segundo Kenneth Serbin 

Costa e Silva, que anunciara pessoalmente o propósito de humanizar a 

Revolução, foi perdendo aos poucos o controle dos linhas-duras, que o 

forçaram a aprofundar ainda mais o regime marcial. Apesar de a 

classificação linha branda/linha-dura ser útil para a compreensão do 

regime, é preciso levar em conta que outras subfacções se 

desenvolveram, baseadas em lideranças pessoais e tendências 

ideológicas de alguns generais em particular. No final dos anos 60 e 

início dos 70, todas as facções uniram-se em torno de Costa e Silva e 

de Médici na luta contra as guerrilhas. Afirmar que alguma facção era 

de fato democrática é altamente arriscado, porque todas apoiaram a 

deposição de um presidente eleito livremente.57 
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Este assunto comprova a tese defendida neste trabalho de que os generais não 

formavam um bloco uniforme, mas divergiam entre si. Com Artur da Costa e Silva 

iniciaram-se os “anos de chumbo”. 

Apesar das divergências, o grupo mais radical se impôs. Com o general Costa e 

Silva, o Ato Institucional número 5, o AI-5, foi promulgado. Nos anos de 1968 a 1974, 

ocorreu o chamado “milagre econômico”, a seleção brasileira de futebol conquistou o 

tricampeonato e chegou-se até o auge do patriotismo.58 Para as esquerdas, estes foram os 

anos mais violentos do Regime Militar. 1968 é paradigmático. O mundo viveu 

manifestações como o maio de 68, na França. Estudantes protestaram mundo a fora. No 

Brasil, a Passeata dos Cem Mil e movimentos grevistas agravaram a situação política. A 

tensão se estabeleceu e atingiu um nível elevado. Sobre este ano Kenneth Serbin assim se 

expressa: 

O ano de 1968 foi crítico. Ao redor do mundo, a paranóia da Guerra 

Fria, os protestos estudantis contra o establishment e o 

experimentalismo cultural chegaram ao ponto máximo. No brasil, 

greves de trabalhadores em Osasco e em Contagem e protestos de 

estudantes contra o regime e contra suas políticas pró-americanas 

levaram a um renovado combate à oposição. A cascata de eventos 

começou em março, quando um policial matou um estudante, Edson 

Luís de Lima Souto, deflagrando batalhas de rua entre soldados e 

estudantes no Rio de janeiro e protestos por todo o país. Em junho, a 

Marcha dos Cem Mil desceu a avenida Rio Branco, no Rio, na maior 

demonstração contra o regime desde o golpe. Tanto terroristas de direita 

quanto revolucionários de esquerda tornaram-se ativos no Brasil no 

início dos anos 60, mas o clima político doméstico e internacional, cada 

vez mais polarizado, intensificou os violentos esforços da esquerda 

radical de depor o governo. A esquerda revolucionária também 

mostrava pouca inclinação para a democracia. Parecia que o exército 

estava perdendo o controle. A situação piorou depois que o deputado 

Márcio Moreira Alves denunciou a repressão e pediu às mulheres 

brasileiras que se recusassem a namorar homens de farda que 

silenciassem diante da repressão ou participassem da violência. Os 

linhas-duras desferiram um “golpe dentro do golpe” contra Costa e 

Silva, forçando-o a assinar o AI-5. Divulgado repetidamente pelo rádio 

e pela tevê em 13 de dezembro, o AI-5 fechou o Congresso, eliminou 

as liberdades civis e a liberdade de imprensa, e deu ao Exército carta-

branca para esmagar a oposição. Centenas de pessoas foram presas. Um 

cientista político estrangeiro que visitava o país observou que o AI-5 
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provia as Forças Armadas brasileiras de mais poderes do que Mussolini 

havia reunido na Itália fascista.59 

A rebordosa chegou com força em 1968. De um lado, organizações 

revolucionárias tinham em seu programa a derrubada do regime, embora não houvesse 

clareza dos meios pelos quais se atingiria esse objetivo. De outro lado, o radicalismo da 

direita e das Forças Armadas, cada vez mais comprometido com os interesses das elites 

brasileiras e do grande capital internacional. 

Com o AI-5, a linha dura assumiu o poder. Com isto, a Lei de Segurança Nacional 

de 1967, que fez da segurança Nacional, um dever cívico, fortaleceu o status quo do 

regime. A classe média e membros do clero começaram a sofrer diretamente os efeitos da 

repressão, inclusive setores da sociedade civil experimentaram certo descontentamento 

com o regime em virtude do seu fechamento político.60 Ao mesmo tempo que a censura 

ganhou formato mais contundente, a repressão avançou e os movimentos de contestação 

foram paulatinamente eliminados e a propaganda do regime se fortaleceu. O aparato 

governamental de repressão começou com a espionagem legal, segundo Carlos Fico. Para 

o historiador “a cronologia e a diplomática, neste caso, são auxiliares importantes: o SNI 

foi criado ainda em 1964 e surgiu através da Lei n. 4.341”.61 Já havia um sistema de 

informações e contrainformações no País. O Regime Militar legalmente o incorporou e 

posteriormente o aprimorou. Ramificou-se por todo o Território Nacional, e a partir de 

julho de 1967 passou a ter a cooperação das divisões de segurança de informações (DSIs), 

com agências regionais espalhadas pelo país. 

Compunham, ainda, o grande mecanismo de informações o CIE (Centro de 

Informações do Exército), o Cenimar (Centro de Informações da Marinha) e o Cisa 

                                                           
59 SERBIN, Kenneth. Diálogos na sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 90-91. Acrescenta-se a estes fatos a tentativa de realização do 

XXX Congresso da União Nacional dos Estudantes. Foram aproximadamente mil estudantes que se 

dirigiram a Ibiúna, interior de São Paulo, para realizar clandestinamente o Congresso. Todas as 

lideranças do movimento estudantil foram presas 

(http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_13out1968.htm, acesso em: 27 nov. 2016). 
60 SERBIN, Kenneth. Diálogos na sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 89; NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar 

brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 94-95; RIDENTI, Marcelo. As oposições à ditadura: 

resistência e integração. In: MOTTA, Rodrigo Patto Sá; REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo 

(Org.). A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 35. 
61 FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de Janeiro: 

Record, 2014. p. 77; JOFFILY, Mariana. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. In: 

MOTTA, Rodrigo Patto Sá; REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo (Org.). A ditadura que mudou 

o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 160. 



59 
 

(Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica).62 O sistema Codi-Doi (Centro de 

Operações de Defesa Interna – Destacamento de Operações de Informações), definido 

como “comunidade de segurança”, estava ligado ao SNI, definido como “comunidade de 

informações”. O SNI nutria todo o aparato repressivo. O principal objetivo era combater 

a subversão, alicerçada no comunismo. Tal combate assumiu no Brasil o caráter de 

guerra, pois, 

de acordo com a concepção dos militares, essa nova forma de combate 

possuía como eixo a necessidade de fazer frente a um tipo de ameaça 

que se diferenciava dos conflitos tradicionais: ela provinha de cidadãos 

comuns, imbuídos de ideais comunistas, e empregava métodos como 

persuadir a população pela propaganda revolucionária, organizar ações 

de desestabilização do governo, preparar a guerrilha, criar zonas 

deflagradas. O inimigo era interno, a guerra, não convencional, as 

estratégias, difusas e disseminadas no seio da população civil. Portanto, 

era preciso agir unificando os comandos políticos e militares, atuar 

também por meio da ação psicológica e ter controle das informações 

que levassem a um conhecimento profundo do inimigo, para rever e 

neutralizar suas ações.63 

Forjou-se o grande inimigo, de modo que o comunismo deveria ser combatido a 

pleno vapor.64 O complexo sistema de informações e repressões foi chamado de 

“monstro” pelos próprios militares. 

Houve a justificativa para o golpe de 1964 em torno do perigo do comunismo, 

pela defesa da Pátria, da ordem e dos valores tradicionais. Isto justificou também o rigor 

do regime. Por outro, lado a luta armada foi uma realidade. Não apenas a partir de 1968, 

mas, antes disso, a tentativa do Movimento Nacional Revolucionário mostrou que os 

brizolistas foram os primeiros a se lançarem na luta armada, com base numa concepção 

nacionalista, embora sem êxito na sua organização.65 A Doutrina de Segurança Nacional, 

fortemente anticomunista e adotada pela Escola Superior de Guerra, definia o inimigo 
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como não necessariamente armado, bastava estar impregnado ideologicamente de 

marxismo-leninismo.66 A Doutrina de Segurança Nacional foi desenvolvida pelo National 

War College, dos Estados Unidos, que contribuíram com o regime, sobretudo com a 

cooperação estratégica, com os serviços de inteligência.67 Os movimentos de reação 

inicialmente bastante tímidos, paulatinamente optaram pela via das armas. 

A sigla mais emblemática que poderia lançar uma oposição sistemática ao regime, 

o Partido Comunista Brasileiro, opunha-se à luta armada até 1967, quando uma 

divergência de Carlos Marighella com o partidão o fez ir para a Aliança Libertadora 

Nacional (ALN) e Apolônio de Carvalho para o Partido Comunista Brasileiro 

Revolucionário (PCBR). Seguiram para a luta armada, uma vez que grupos como a Ação 

Popular (AP) e a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) já tinham feito tal opção.68 

Os grupos e partidos de esquerda adotaram cada vez mais o objetivo de derrubar o regime, 

segundo a tese tradicional de que o AI-5 favoreceu a radicalização das esquerdas. O fato 

é que durante o período que vai de 1968 até 1974 proliferaram grupos revolucionários no 

País. De acordo com Boris Fausto, 

os grupos de luta armada começaram suas primeiras ações em 1968. 

Uma bomba foi colocada no consulado norte-americano em São Paulo; 

surgiram também as “expropriações”, ou seja, assaltos para reunir 

fundos. Esses fatos eram suficientes para reforçar a linha dura em sua 

certeza de que a revolução estava se perdendo e era preciso criar novos 

instrumentos para acabar com os subversivos.69 

O fato que se seguiu às ações armadas de 1968 foi o AI-5. Houve uma correlação 

entre ambos, mas não necessariamente as guerrilhas foram fruto do recrudescimento 

militar, pois há de se considerar o fechamento político e o contexto internacional e 

nacional. 

Com o general Emílio Garrastazu Médici, a censura prévia foi aprovada e toda 

ação contra o governo era considerada intolerável. Grupos como a Organização 
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Revolucionária Marxista – Política Operária (Polop), o Movimento de Libertação Popular 

(Molipo), o Comando de Libertação Nacional (Colina), o Movimento Revolucionário 8 

de Outubro (MR-8), para citar alguns movimentos revolucionários, deram a tônica 

rebelde ao período. O que chama atenção é a quantidade mas também a diversidade de 

orientações. O que acontecia no mundo, com as dissidências comunistas em torno da 

União Soviética, também tinha reflexos no Brasil.70 Todos fortemente combatidos por 

operações conjuntas, reunindo as Forças Armadas, polícias civis e militares. De 1972 a 

1974, foi eliminado o último foco guerrilheiro, no Araguaia, pondo um fim nas iniciativas 

revolucionárias do País.71 Nestes movimentos havia predominância da classe média, nos 

partidos que aderiram à luta armada prevaleciam estudantes e professores universitários.72 

O general Médici, além de recrudescer o regime, foi também o grande promotor do 

“Brasil Grande”, entusiasta do “milagre econômico” brasileiro. 

Em pleno “milagre econômico”, a televisão brasileira reforçava o slogan, “nunca 

fomos tão felizes”, enquanto o governo militar tinha o conhecido “Brasil, ame-o ou deixe-

o”.73 Era o grande contraste. O nacionalismo cultivado pelos militares é sinônimo de 

obediência irrestrita e acriticidade. O patriotismo militar serviu como embasamento para 

a política de repressão e vigilância sobre a sociedade. Após uma política econômica de 

ajuste fiscal e monetário realizada por Castello Branco, seguiu-se o “milagre”. Um 

crescimento médio de 11% ao ano, grandes obras como a Rodovia Transamazônica, a 

Ponte Rio-Niterói, barragens, incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura.74 Com 

a crise gerada pelo aumento do petróleo, no entanto, os militares perceberam a fragilidade 

financeira do País. 

Nesse período, aumentou a dívida externa, que explodiu no governo Geisel, com 

recessão, desemprego e alta inflação.75 O milagre tem seus onera. As melhorias sociais 
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eram parcas. Houve aumento na exploração de mão de obra por meio de baixos salários, 

que, na verdade, não refletiam nenhuma melhora. “O salário mínimo teve uma perda real 

de 25% entre 1964 e 1966 e 15% entre 1967 e 1973. A mortalidade infantil não caiu no 

ritmo esperado para uma grande potência econômica em ascensão”.76 Existia maior 

concentração de renda em todo o período do regime. De modo geral, havia conexão entre 

a economia durante o governo castrense e os períodos democráticos; índices de 

crescimento comparados entre estes períodos não distavam o suficiente para alardear o 

sucesso econômico dos militares, e os ganhos reais do “milagre econômico” diminuíam 

se colocados em relação aos períodos imediatamente anterior e posterior.77 Parte da 

hierarquia católica e dos movimentos eclesiais esforçava-se por mostrar as contradições 

que o País vivia. 

A postura pública assumida inicialmente pela Igreja Católica, desde a hierarquia, 

era de conciliabilidade, como expresso anteriormente, e de crédito aos militares. 

Acreditava-se, no início, na possibilidade de retorno em pouco tempo à democracia. Uma 

vez que a direção da CNBB na gestão do quatriênio 1964-1968 tinha uma tendência a 

posições conservadoras, o período foi marcado por preocupações internas. O período 

posterior não seguiu o mesmo modus, pois, ao assumir uma nova direção as críticas ao 

governo se fizeram mais intensas. Sobre os primeiros anos de Regime Militar anota Paulo 

César Gomes: 

Entre os anos de 1964 e 1968, a CNBB voltou-se mais para os seus 

assuntos internos do que para as questões políticas e sociais. A 

instituição tendeu a ficar mais burocratizada. Nem mesmo o Concílio 

Vaticano II fez com que ela intensificasse sua ação social. Os bispos 

calavam-se acerca do governo militar, da repressão e mesmo dos 

problemas sócio-econômicos. A VIII Assembléia Geral da CNBB, 

ocorrida em 1967 em Aparecida (SP), estabeleceu um “Ano da Fé”, mas 

os bispos deixaram bem claro o afastamento da Conferência em relação 

às temáticas de cunho social, pois a ênfase do evento esteve nas 

questões de doutrina e de administração interna da Igreja.78 

O presidente da Conferência, Dom Agnelo Rossi, arcebispo de São Paulo, 

estabeleceu como meta pessoal o equilíbrio interno, o que o levou a desestimular 
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iniciativas inovadoras.79 As tensões internas na hierarquia foram tenuamente 

administradas, enquanto o polo conservador assumiu a CNBB. Entre os fiéis, no entanto, 

a situação não era semelhante. 

A Ação Católica Operária, já em 1966, pôs as duas instituições em atrito. Uma 

publicação, interditada pelos militares, ousou falar em defesa dos trabalhadores do 

Nordeste, criticando suas condições de vida e reclamando melhorias para a região. O 

documento contou com a participação de Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e 

Recife, que foi acusado de subversivo pelos militares, uma vez que nesta época o 

arcebispo de Olinda já era alvo da comunidade de informações do regime, e gerou apoio 

de colegas bispos.80 A ingerência militar, temporal, em assuntos religiosos, despertou 

atenção e auxílio dos bispos Dom Alberto Ramos, arcebispo de Belém, e Dom Vicente 

Scherer, arcebispo de Porto Alegre, considerados conservadores. No ano seguinte, o caso 

Dom Waldir Calheiros, em Volta Redonda, adquiriu proporções nacionais e fez com que 

o bispo de Volta Redonda recebesse apoio de vários setores eclesiais.81 A perspectiva 

alterava-se quando alvos da repressão eram elementos da hierarquia. 

No começo dos anos 1960, a Ação Católica Brasileira82 concentrava boa parte da 

esquerda católica do Brasil. Nas seções de juventude, a ACB seguiu a via do nacionalismo 

e vários militantes engajaram-se no Movimento de Educação de Base (MEB). O 

historiador Paulo Cesar Gomes assinala, que, 

a partir de 1950, o pensamento social católico se fortaleceu no seio da 

Igreja e provocou algumas mudanças, como, por exemplo, o 

crescimento da ACB, que passou a contar com algumas subdivisões: a 

Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude Operária Católica 

(JOC) e a Juventude Universitária Católica (JUC), da qual se originaria 

a Ação Popular (AP), organização revolucionária que participaria da 

luta armada. Partir do episcopado aproximou-se dos trabalhadores e dos 

estudantes, obtendo contato com as questões políticas em que esses 

grupos estavam envolvidos. Alguns setores da Igreja começaram a 
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questionar o próprio conservadorismo político e acabam trazendo à tona 

a preocupação com a justiça social.83 

A Ação Católica, com suas seções, posteriormente conhecidas como Ação 

Católica Especializada, representou avanços no pensamento social católico brasileiro. 

Com base nela se desenvolveu a chamada “esquerda católica”, que, na verdade, consistia 

na identificação com a Doutrina Social da Igreja. Desde os anos 1960, a Juventude 

Católica conheceu um período de maior militância sociopolítica. Henrique Cristiano José 

Matos defende o argumento de que a aproximação com a União Nacional dos Estudantes 

(UNE) favoreceu as críticas em torno das tendências esquerdistas sobretudo da JUC. A 

crítica ao sistema capitalista era contundente.84 Era o contato com estas seções de 

juventude da ACB que fazia parte da hierarquia assumir a agenda progressista. 

As eclesiologias em andamento nos anos 1960 diferenciou entre si, do mesmo 

modo que visões eclesiais de mundo e de sociedade divergiam internamente. Isto afetou 

também a hierarquia. O golpe de 1964 representou um embaraço entre as mesmas. A 

ACB assumiu a posição mais esquerda. Para Serbin, 

em plena conjuntura do Vaticano II, o golpe proporcionou um teste 

decisivo para a Igreja. A polarização política ressaltava dois campos 

opostos. À direita, ficavam conservadores religiosos e sociais, que 

censuravam os perigos da mudança. À esquerda, estavam militantes da 

ACB, os padres radicais e a liderança da CNBB, que apoiara as 

reformas sociais de Goulart. Representantes dos dois lados entraram em 

confronto quando 33 dos bispos mais importantes se encontraram em 

uma reunião especial no final de maio de 1964 para escrever uma 

declaração sobre a Revolução. Os conservadores elogiavam o golpe e 

condenavam o comunismo, enquanto os progressistas defendiam uma 

crítica mais dura ao novo governo.85 

O consenso nas opiniões públicas e nas posturas da CNBB não mostravam as 

tensões internas. Iniciativas progressistas partiam de bispos e padres, mas também de 
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leigos. A região Nordeste é um exemplo, como expresso antes. “No decorrer dos anos 50, 

os bispos nordestinos defenderam a reforma agrária e foram responsáveis pelas inovações 

mais importantes da Igreja na Educação Popular: o Movimento de natal e o MEB”.86 A 

postura dos bispos nordestinos permaneceu crítica durante o regime. Também os leigos, 

desde a Ação Católica Operária (ACO), da Juventude Operária Católica (JOC), da 

Juventude Agrária Católica (JAC), e do Apoio Cristão Rural (ACR), mantinham postura 

firme em relação à ditadura.87 Os anos de chumbo foram uma oportunidade das 

divergências internas atenuarem-se em razão do aumento da repressão e da tortura 

também com membros da hierarquia. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) coincidiu no Brasil com o golpe de 1964. Já 

os “anos de chumbo” coincidem com a II Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano (1968). Realizada na cidade de Medellín, na Colômbia, o evento tinha como 

objetivo concretizar o Concílio Vaticano II no Continente. Para Matos, as intuições do 

Vaticano II adquiriram na América Latina aspectos próprios da cultura e da realidade 

latino-americana.88 O Concílio foi interpretado com suporte no contexto socioeconômico, 

por isso o compromisso com os pobres e com a justiça social foram marcas importantes 

da Conferência e do documento final. Marcado pela Teologia da Libertação, o documento 

tinha também o objetivo de posicionar a Igreja Católica no Continente como terceira via 

entre o capitalismo radical e o comunismo.89 No Brasil o resultado da Conferência 

produziu ânimo nas lideranças leigas que, se associando aos bispos e padres progressistas, 

sentiram-se confiantes em sua atuação. Assim, repressão e resistência formam um 

binômio que caracterizou este período. 

Dois eventos marcaram sobremaneira, a Igreja no Brasil em 1968: Medellín e o 

AI-5. Após editado o Ato, o aprimoramento do aparato repressivo do governo 

proporcionou a intensificação das perseguições aos opositores, incluindo os membros do 

clero. As relações entre Forças Armadas e Igreja Católica nem sempre foram de 

cordialidade e conciliabilidade, pois, sobretudo o baixo clero foi tido como potencial 
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traidor do regime. Com o surgimento de casos de tortura e assassinato envolvendo 

parentes e padres próximos aos bispos, as tensões vem à tona. A tortura e o assassinato 

do sobrinho de Dom Jaime de Barros Câmara, o assassinato do assessor de Dom Helder 

Câmara, o Pe. Henrique Pereira Neto, primeiro padre brasileiro assassinado pelo Regime 

Militar, a invasão da residência de Waldyr Calheiros, bispo de Volta Redonda90 não são 

fatos isolados, mas denotam a posição rígida e intolerante da ditadura em relação à 

qualquer possibilidade, por menor que fosse, de subversão, mesmo que da Igreja Católica, 

embora houvesse tentativas de afirmar o contrário, como a do ministro Alfredo Buzaid, 

que afirmou não haver conflito entre Igreja e Estado, e que certas detenções de padres 

foram ocasionais, mas não significavam perseguição à Igreja.91 

Por sua vez, a Igreja, representada pela CNBB, tornou-se cada vez mais firme em 

denunciar excessos e abusos dos militares. Bispos como Dom Helder Câmara, arcebispo 

de Olinda e Recife, e Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, constantemente, 

falavam à imprensa sobre o assunto, e eram monitorados de modo minucioso pelos 

serviços de informação.92 Já bispos como Dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo do 

Rio de Janeiro, mudaram sua opinião, pois, se nos primeiros anos do regime a postura era 

de apoio, ela foi alterando-se.93 Os anos de chumbo foram de monitoramento e acusações 

contra a Igreja. Durante os anos Médici, os órgãos de segurança observaram a Igreja 

atentamente. Padres sofreram processos por homilias que denunciaram o governo, por 

darem guarida a fugitivos, por defenderem os direitos humanos.94 Com a perseguição 

cada vez maior aos leigos, o clero progressista assumiu a liderança. A declaração da 

CNBB em 1970, durante sua XI Assembleia Geral, pela primeira vez abordou o tema da 

tortura e das arbitrariedades do regime.95 Dom Helder realizou uma sequência de viagens 

ao Exterior para realizar denúncias. O episcopado mais progressista pronunciou-se e a 

resistência ocorre sobretudo pela palavra. 
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Enquanto leigos, padres e freiras eram presos, torturados e assassinados o 

episcopado, de modo geral, não sofria ações drásticas do regime. Por isso afirma-se que 

a maioria dos conflitos entre a Igreja e o Estado durante os anos 1964-

1973 envolvia líderes leigos pouco conhecidos e padres e freiras locais. 

A hierarquia se envolveu principalmente por causa das ações de 

católicos nas bases. Intensificaram-se mais os atritos com os bispos, já 

que eles são os líderes da Igreja, mas o conflito geralmente surgia em 

nível local.96 

A invasão, em 1970, do Ibrades, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, 

e a detenção do secretário geral da CNBB, Dom Aloísio Lorscheider, arcebispo de 

Fortaleza, considerado moderado, parecia esboroar a concordata moral entre Igreja 

católica e Forças Armadas.97 Em 1968, com o endurecimento do regime, a possibilidade 

e a necessidade do diálogo entre ambas tornou-se concreta. A Comissão Bipartite foi 

criada como fórum de debates entre bispos e militares. Começou com a luta diplomática, 

que fez surgir diálogos privados entre prelados brasileiros e militares.98 Nos anos do 

governo Médici, a Comissão teve seu momento de maior relevância, evitou conflitos 

maiores, o que representava para os militares a possibilidade de manipular e apaziguar os 

membros da Igreja. A Comissão é a aproximação entre Governo e Igreja, que na prática 

nunca se distanciou totalmente. Remonta a uma longa tradição, na história do País, de 

aparelhamento da instituição religiosa e da parte desta o desejo de exercer poder e 

influência desde a autoridade moral e espiritual. 

2.4 Teologia da Libertação: opção pelos pobres e CEBs 

A Teologia da Libertação enquadrou-se no contexto de recepção criativa do 

Concílio Vaticano II na América Latina. As primeiras obras surgiram em 1968, com a 

Conferência de Medellín. Teólogos como Hugo Assmann, Gustavo Gutierrez e Leonardo 

Boff iniciaram a produção de obras que foram a base desta Teologia na América latina.99 
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Gestada do encontro com as bases da Igreja, isto é, os leigos, a Teologia da Libertação 

tinha profunda relação com as Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs.100 O laicato de 

setores mais populares criou as CEBs e apoiou, a Teologia desenvolvida nestas mesmas 

comunidades. Dentro do regime a Teologia da Libertação foi alvo da comunidade de 

informações, que acusava prelados e padres de envolvimento com a mesma, já que para 

os militares havia identificação entre Teologia da Libertação e comunismo.101 É preciso 

definir em que consiste esta Teologia, qual sua relação com as CEBs e a opção 

preferencial pelos pobres para determinar a intersecção com a Igreja de Fortaleza. 

Autores como Paulo Sérgio Lopes Gonçalves definem uma gestação e uma gênese 

para a Teologia da Libertação. A gestação se identifica com a realização do Concílio 

Vaticano II, que acolheu a evolução da Teologia, desenvolvido desde o início do século 

XX. São as chamadas teologias do genitivo. Caracteriza-se pelo clima de otimismo 

teológico, buscando articular o mistério, a revelação e a história.102 A gênese consiste 

basicamente na produção inicial de obras teológicas, como o livro Teología de la 

liberación, de Gustavo Gutierrez. Com origem nesta, “o teólogo peruano pretendia 

articular a salvação com o processo de libertação do ser humano a partir do continente 

latino-americano”.103 A obra de Gutierrez é o desdobramento da Teologia Conciliar e da 

Teologia de Medellín. Justiça social e Evangelho não se excluem, mas se complementam. 

Alguns autores definem o Documento de Medellín como marco desta teologia na América 

Latina, como demarcação histórica é aceitável.104 Para estes, o documento de Medellín 

inaugurou a igreja progressista no Continente. 

O documento destaca-se pela recepção e aplicação do Vaticano II. A Conferência 

de Medellín elaborou 16 documentos como recepção do Concílio na América Latina. 

Dentre estes, se destacaram o primeiro, Justiça, o segundo sobre a Paz, e o documento de 
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número 14, denominado Pobreza. De modo particular, este tema foi desenvolvido pela 

reflexão teológica latino-americana nos anos posteriores. Tal reflexão passou a definir as 

linhas de ação pastoral de boa parte da Igreja na América Latina. É necessário abordar 

este tema significativo na história da Igreja da América Latina. Para uma definição do 

termo opção pelos pobres, recorre-se a Julio Lois, ao assinalar que “a OP consiste na 

decisão voluntária que leva a unir-se ao mundo dos pobres, para assumir, com realismo 

histórico, sua causa de libertação integral.”105 Isto mostra de que modo era divisada tal 

opção, com amparo numa decisão não imposta, com o objetivo de inserir-se na vida dos 

pobres latino-americanos, defender e promover a dignidade humana. Assim, é uma opção 

real e concreta. 

Contra qualquer tentativa de espiritualizar esta opção, afirma-se que “a opção é 

pelos pobres reais, os injustamente empobrecidos e usurpados, porém não isolada, mas 

coletiva e dialeticamente considerada”.106 A proposta é realizar um cristianismo não mais 

de ajuda caritativa, mas de defesa dos direitos básicos, orientação e promoção da 

dignidade humana, contra a pobreza. Isto requer uma definição acerca da pobreza, que 

será feita adiante. Aqui há um conteúdo fundamental na opção, que é a inserção, 

caracterizada por Julio Lois como personificação e identificação. Afirma ele que 

um elemento de personificação e identificação que se expressa em “ir 

à periferia”, “sair ao encontro do outro”, entrar no mundo do pobre e 

assumi-lo como próprio. Este momento já afeta a todos os que fazem a 

opção, inclusive os materialmente pobres, que nem sempre tomam 

como seu, de coração, o mundo dos pobres.107 

Assumir uma opção que tome a realidade daqueles que são materialmente pobres, 

desde esta reflexão gestada na América Latina após o Concílio Vaticano II, implica 

necessariamente uma aproximação com a realidade de pobreza, mas também uma 

identificação que significou inserção na vida dos pobres, ou seja, viver como eles. 

Define-se como sendo opção preferencial. Com esta expressão evita-se uma 

exclusão de certo grupo de fiéis, mas uma predileção por aqueles que são excluídos da 

sociedade. Sobre preferencial, anota Julio Lois: “com este termo, se pretende salvar a 

universalidade da mensagem cristã, mas destacando, ao mesmo tempo, que tal 
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universalidade só pode se afirmar e realizar evangelicamente a partir da singularidade dos 

pobres”.108 A opção torna-se preferencial para os teólogos latino-americanos, e traz em si 

uma dimensão ética contundente. Para Lois, a opção pelos pobres 

tem, também, uma significação ética evidente, já que supõe a rejeição 

da situação atual como está configurada, a indignação ante a injustiça 

escandalosa da pobreza, o interesse claro pelos pobres que a sofrem e o 

compromisso pela transformação estrutural da realidade. Supõe, em 

definitivo, um “não” incondicional à pobreza injusta e um “sim”, 

também incondicional, à luta pela justiça.109 

Ao dirigir uma visão crítica sobre a realidade, o cristianismo é questionado em 

sua dimensão histórica e espiritual. Essa interpelação é assumida como elemento 

constitutivo da Teologia latino-americana. A opção pelos pobres foi a busca de uma 

interligação de fé e vida, de lex credendi e lex vivendi. 

O fundamento desta opção realizada por parte da Igreja e teologia latino-

americana é bíblico e espiritual. Embora o referencial de abordagem da realidade seja 

sociológico e a concretização seja eminentemente social, a motivação é evangélica. 

Segundo Lois, “a opção cristã pelos pobres é motivada pela fé, teologicamente baseada e 

esclarecida pelo espírito das bem-aventuranças, o qual além de lhe conferir especificidade 

cristã, lhe dá elementos importantes para a realização da opção: a libertação dos 

injustamente empobrecidos”.110 Isto não invalida a atuação social dos cristãos, na 

realidade lhe dá base teológica. O objetivo é analisar a realidade, buscar uma reflexão 

teológica que responda aquilo que é investigado e, em seguida, oferecer uma perspectiva 

de ação. 

É possível, a partir de categorias teológicas, apontar essas perspectivas. É 

necessário, entretanto, estabelecer diálogo com as outras ciências, para evitar que a 

Teologia seja etérea a ponto de desvincular-se totalmente do real, do concreto. Por isso, 

a opção pelos pobres, dentro da teologia latino-americana, utiliza-se deste instrumental. 

Para Lois, 
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o esforço por conhecer a realidade em profundidade, analisando-a 

segundo os métodos mais corretos que as ciências sociais 

proporcionam, tratando de identificar causas básicas, os mecanismos 

geradores e os canais reprodutores da pobreza injusta. Só se pode lutar 

eficazmente contra o que se conhece.111 

Assim, faz-se necessário explicitar as características da pobreza, de outro modo, 

que tipo de pobreza aborda a opção preferencial pelos pobres. 

Foi afirmado anteriormente que a opção realizada é pelo pobre real. No contexto 

da Conferência de Medellín, desenvolvia-se a Teologia da Libertação, gestada desde a 

América Latina, que optou por estabelecer uma teologia contextualizada, situada 

historicamente na realidade latino-americana, embora de alcance mundial. Assim, a 

opção pelos pobres se fez característica da reflexão teológica latino-americana. Sobre 

isto, afirma-se que 

tomamos “pobres” aqui num sentido “real” e não num sentido 

metafórico. São os que sofrem de fundamental carência econômica. São 

os que estão privados dos bens materiais necessários para uma 

existência digna. […] A pobreza hoje é uma questão social, estrutural e 

massiva. Pobres são classes, massas e povos inteiros. Isso dá na vista 

sobretudo nos centros urbanos do “Terceiro Mundo”: são as favelas, os 

bairros populares e também a zona rural abandonada. Nesse sentido, os 

pobres na América Latina (=AL) constituem a grande maioria da 

população, ou seja, 80%. Frente a essa massa de gente, encontramos 

uma “classe média” restrita, de uns 15% da população, e, por fim, uma 

classe rica (média-alta e alta) extremamente pequena, de uns 5% 

aproximadamente.112 

Apesar dos números apontados serem aproximativos, e mutáveis, querem 

assegurar uma situação de desigualdade em curso na sociedade. A ausência de bens 

materiais e de acesso aos bens culturais poderia definir minimamente a realidade da 

pobreza. 

Não há uma definição exata do que é pobreza, pois, como categoria social, é um 

conceito mutável. Neste sentido, acentua-se o fato de que “os diferentes significados da 

pobreza e da desigualdade variam conforme a sociedade e o tempo histórico”.113 Desse 
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modo ao longo da história, a pobreza foi vista como castigo divino, falta de aptidão, falha 

moral ou fruto de causas político-econômicas. Na Contemporaneidade, a explicação 

sociológica é capaz de demonstrar uma reflexão sobre o tema, uma vez que a Sociologia 

analisa a pobreza como categoria. Assim é assinalado que 

a pobreza passou a ser explicada fundamentalmente de duas formas: o 

pensamento conservador diz que ela é causada pelas falhas individuais, 

principalmente de ordem moral – alcoolismo, incapacidade de poupar, 

famílias numerosas etc. –,enquanto o pensamento crítico busca suas 

causas estruturais, tal como a explicação que virá da análise marxista, 

de que a riqueza fabril produz necessariamente a pobreza e a miséria, 

como constitutivos da lógica de apropriação e acumulação do capital. 

No primeiro caso, busca-se aumentar a coesão social ameaçada pela 

desordem social produzida pelos miseráveis; no segundo caso, propõe-

se a revolução. Nesta perspectiva, a pobreza se apresenta como 

condição extrema de privação, geralmente associada à fome, ao frio, ao 

desabrigo.114 

A análise crítica da realidade é base, para elaborar a opção pelos pobres; partir do 

dado sociológico e suprassumi-lo com o dado da fé. A teologia latino-americana apropria-

se deste instrumental para constituir seu discurso teológico. 

Por isso o teólogo pode afirmar que “os pobres constituem um fenômeno social 

produzido e não um fato natural. Eles são reduzidos à pobreza (em-pobre-cidos) ou nela 

mantidos pelas forças de um sistema de dominação”;115 e, dali em diante, define quem 

são os pobres a que se reporta a teologia latino-americana: são os marginalizados, os 

desempregados, os miseráveis, os trabalhadores de uma economia informal, os 

explorados, os operários, os lavradores, os assalariados, os pequenos proprietários, os 

posseiros, os arrendatários.116 A Teologia não fica indiferente à realidade, faz opção pelos 

pobres como categoria ético-teológica. “Por isso pobreza hoje significa socialmente 

opressão e dependência, e eticamente injustiça e pecado social”.117 Importante é perceber 

as categorias sociológicas, mas também as motivações e fundamentos teológicos; não 

apenas dos teólogos latino-americanos, mas também de uma parte considerável da Igreja 

desta parte do globo. 

                                                           
114 TELLES, Sarah Silva. A categoria pobre: o que tem a dizer a sociologia? In: OLIVEIRA, Pedro A. 

Ribeiro de (Org.). A opção pelos pobres no século XXI. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 32. 
115 BOFF, Clodovis; PIXLEY, Jorge. Opção pelos pobres. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 21. 
116 BOFF, Clodovis; PIXLEY, Jorge. Opção pelos pobres. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 21-22; 

GUTIERREZ, Gustavo. A força histórica dos pobres. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 165. 
117 BOFF, Clodovis; PIXLEY, Jorge. Opção pelos pobres. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 24. 
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Igualmente os pastores, boa parte do episcopado latino-americano, realizam a 

mesma opção no plano pastoral. O fundamento é evangélico e o centro de tal opção é 

cristológico. Por isso, o bispo acentua que 

somos chamados a amar a todos os homens. Todos somos filhos do 

mesmo Pai. Todos somos irmãos. Todos somos resgatados pelo mesmo 

sangue de Jesus Cristo. Todos somos iluminados pela sua Ressurreição. 

A opção preferencial pelos pobres é justamente a expressão mais bela 

desse amor universal. Devemos amar em especial o irmão que ficou 

mais destruído na sua dignidade, aquele por quem o sangue de Jesus 

Cristo foi derramado para que recuperasse a alegria de conhecer a sua 

própria dignidade. […] a opção preferencial pelos pobres é 

simplesmente fruto da coerência, decorrente deste amor universal.118 

A opção é uma realidade de fé, sobremaneira. Seu conteúdo é mais teológico do 

que sociológico. Cabe explicitar este fundamento teológico, como este é elaborado; quais 

os princípios apresentados para formular uma opção pelos pobres, com suporte na 

teologia gestada na América Latina. 

Como fundamento teológico, se assinala que a opção pelos pobres está no mistério 

do próprio Deus, e que esta perspectiva, este fundamento, deve sempre nortear as 

reflexões e a ação da Igreja que se volta para o pobre, pois, “sem enraizamento do mistério 

de Deus a OP vira mera consigna para a ação e não fica garantida contra os perigos de 

desvitalização e deformação”.119 Evita-se com isso o risco de absolutizar o pobre, uma 

possibilidade da qual a Igreja latino-americana não ficou ilesa. Quando as bases 

teológicas estão bem firmadas, é possível estabelecer a diferença teórica da opção e 

iluminar a prática pastoral, para evitar os erros e desvirtuamentos. Assim é expressa a 

ideia de que 

importa resistir aqui à tendência de se referir aos pobres de modo 

meramente apologético, maximizando a argumentação para objetivos 

de puro convencimento e caindo-se assim numa nova espécie de 

triunfalismo, na iconização do pobre ou até na canonização da pobreza. 

Importa, isso sim, situar a questão da OP no seu devido e alto lugar 

dentro do horizonte da fé para se poder assim perceber seu peso exato 

e seu verdadeiro alcance.120 

                                                           
118 ALMEIDA, Luciano Mendes de. Opção pelos pobres: educação e nova sociedade. In: ARNS. p. E., 

ALMEIDA, L. M., HUMMES, C., CÂMARA, H. Opção pelos pobres: educação e nova sociedade. 
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119 BOFF, Clodovis; PIXLEY, Jorge. Opção pelos pobres. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 131. Sobre a relação 

entre opção pelos pobres e a economia da salvação, ver BOFF, Leonardo. Do lugar do pobre. 

Petrópolis: Vozes, 1984. p. 53-54. 
120 BOFF, Clodovis; PIXLEY, Jorge. Opção pelos pobres. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 132. 
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Na formulação teórica, há a preocupação com o correto lugar que a opção deve 

ocupar no todo da Teologia. Uma vez definida a opção como inserção no mistério divino, 

e daí norteando a vida eclesial e a prática pastoral, chega-se ao sentido desta mesma vida 

eclesial, que é o seguimento. 

Seguimento e opção pelos pobres estão imbricados, de sorte que para a teologia 

latino-americana, uma categoria não pode existir independente da outra, porquanto 

representa 

uma exigência radical, inegociável e fundamental. Ser cristão, seguir os 

passos de Jesus, é viver como Jesus viveu e agir como Jesus agiu, 

tomando posição em favor dos pobres, em favor da vida. Dada a relação 

existente entre Jesus e os pobres, é impossível ser cristão de fato sem 

tomar partido em favor dos pobres e sem assumir a causa da vida.121 

A opção por Jesus é fundamental. É ressaltado aqui a interligação dos pobres com 

Jesus, entre o seguimento e a opção concreta pelos pobres. Não pode ser dissociada a 

prática concreta de Jesus em favor dos desfavorecidos e excluídos de sua época e o 

anúncio do Reino sem correr o risco de desfigurar sua mensagem original. Uma vez que 

“a identificação de Jesus com os pobres expressa também a unidade fundamental do 

mandamento do amor que se desdobra em amor a Deus e ao próximo”,122 a atividade de 

Jesus, sua mensagem e sua ação concreta, estão estritamente relacionadas com este 

mandamento que se concretiza na doação da vida, que significa salvação para todos, de 

modo especial, para os desfigurados em sua dignidade humana. 

A modalidade de seguimento a Cristo, fincada na opção pelos pobres, inferida 

pela Teologia da Libertação, se deu nas CEBs. Já constante no Documento de Medellín, 

as CEBs tem origem um pouco antes. Conforme demarca Lesbaupin, 

as primeiras comunidades de base surgiram em torno de 1964, talvez 

um pouco antes. Em todo caso, é entre 1964 e 1968 que elas começam 

a se desenvolver. Em 1967, observa-se já a existência de dezenas de 

comunidades em uma vintena de dioceses do Brasil. A motivação 

imediata da proposição das comunidades de base no início da década 

de 1960 era a insatisfação de um importante setor da Igreja católica com 

relação ao tipo de evangelização feito até então. Esse era centrado na 
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paróquia, fundamentalmente voltada para a distribuição dos 

sacramentos.123 

No mesmo ano do Golpe Militar, afloraram as primeiras comunidades de base. No 

Brasil, ocorreu um fenômeno diferente, pois as CEBs são fruto do trabalho de padres e 

freiras, portanto, intimamente ligadas à Igreja institucional.124 Caracterizam-se pela 

leitura bíblica e pela visão crítica da realidade, inspiradas no método de Paulo Freire, e 

utilizadas no MEB.125 São comunidades eclesiais, que celebram a fé. Há, todavia, um 

fomento nestas comunidades por buscas de soluções para os problemas comuns, na 

demanda de restaurar relações fraternas entre o povo, mas lutando por justiça social. 

Conscientização era o conceito-chave. Isto não passou despercebido pelos militares. Foi 

assunto de reuniões da Comissão Bipartite, onde o general Paula Couto definiu Medellín 

como subversão e as comunidades de base como organizações de base, expressão 

comunista.126 As CEBs constituem uma originalidade da Igreja no Brasil e na América 

Latina. 

Conclusão 

O percurso histórico revela na história da Igreja no Brasil a idiossincrasia da 

instituição eclesiástica no País; aproximação com as instâncias de poder temporal e busca 

de relações que mantenham a instituições nestas esferas, mas também indicativo da 

atitude espiritual. Não é apenas uma mera afirmação de influência temporal, mas também 

consciência da missão herdada do Cristo. Os fatos revelam tensões quando a integridade 

física dos membros da hierarquia é comprometida. Isto não foi próprio apenas da ditadura 

de 1964, mas ocorreu em outros períodos da história do Brasil. Observa-se isto quando 

bispos que insistiam na defesa do regime, mesmo quando este consolidado já se mostra 

                                                           
123 LESBAUPIN, Ivo. As comunidades de base e a transformação social. In: BOFF, Clodovis et al. As 
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como regime de exceção, passam a um posicionamento diferente quando veem quadros 

da hierarquia eclesiástica sofrerem com a repressão sistemática dos militares. 

O golpe civil-militar concatena-se com uma longa tradição elitista do Brasil. 

Segregacionistas e burguesas, as elites brasileiras nunca tiveram um projeto de nação, 

pois antes sempre se preocuparam com a continuidade ao seu projeto de poder. Dentro 

disto, está a Igreja católica, que representa o elo entre as camadas sociais. O clero 

consegue circular com habilidade entre as várias classes sociais e instâncias da sociedade. 

Posicionou-se, no estado durante o regime sob estudo. Parte do clero e dos bispos assumiu 

a Teologia da Libertação como modus operandi da Igreja em suas dioceses e paróquias. 

A opção pelos pobres representou concretamente um seguimento progressista católico 

que vinha se articulando desde a primeira metade do século XX. As primeiras 

comunidades eclesiais de base ofereceram em meados dos anos de 1960, constituindo um 

vigor pastoral da Igreja no Brasil. Embora devote limites, as experiências destas 

comunidades de base são uma contribuição genuína do catolicismo latino-americano para 

a história da Igreja. 

Após delinear o curso dos acontecimentos, o contexto anterior ao golpe e suas 

implicações na intervenção militar de 1964, o ano do golpe e os anos de maior repressão, 

pontuando a Igreja em sua relação com os militares, cabe agora inferir dissertar sobre a 

história da Igreja de Fortaleza e suas implicações com o Regime Militar. O período 

coberto por esta pesquisa é marcado pelo episcopado de Dom José de Medeiros Delgado, 

portanto, se faz necessário retornar ao terceiro arcebispo de Fortaleza para compreender 

o processo vivido por esta Igreja. Marcado pela concretização do Concílio Vaticano II e 

de Medellín, Dom José de Medeiros Delgado não foi signatário do Pacto das Catacumbas, 

mas o adotou. 
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CAPÍTULO III 

CATHOLICAE RELIGIONIS BONUM: 

A IGREJA CATÓLICA EM FORTALEZA E O REGIME MILITAR 

Introdução 

A relação entre a Igreja Católica e a ditadura brasileira é, ao mesmo tempo, 

conflituosa e aproximativa. Tal relação vai desde um apoio total inicialmente a uma 

crescente desaprovação e denúncia de crimes de tortura e prisões arbitrárias. Marca 

profunda deste embate de forças institucionais é a defesa dos direitos humanos, expressos 

como fundamentais a cada pessoa. Este capítulo é composto de quatro seções. A primeira 

aborda a cidade de Fortaleza e o governo do Ceará nos anos de 1950 e 1960. A Cidade 

dos clubes sociais, mas também a das contradições e insatisfações. Aspectos moralizantes 

e disciplinadores são associados a progresso e elevado nível social. Neste período foi 

praticada a modernização cearense, porém conservadora e autoritária. Os governadores 

que assumiram o poder político nesse período reforçaram a tese do Ceará dos coronéis. 

O segundo segmento delineia a ditadura em Fortaleza, a tortura e os direitos 

humanos. Inicialmente revela os acontecimentos e o contexto do Estado durante o golpe, 

isto é, em 1964, o modo como foi recebido pela sociedade cearense e pela Igreja Católica, 

sobretudo a Arquidiocese de Fortaleza. Destaca-se o movimento estudantil de Fortaleza 

como reação ao golpe. Em seguida, a perspectiva de raciocínio amplia-se, pois o texto se 

presta a uma definição de direitos humanos. Acrescenta a isto uma perspectiva teológica 

de tais direitos. Como engajamento da Igreja na defesa destes direitos, é importante 

definir em que sentido a instituição compreende estes direitos, como são fundamentados. 

Faz-se necessário expor a maneira como as tensões entre Igreja Católica e Forças 

Armadas são atenuadas por esforços de ambas, sobretudo por intermédio da Comissão 

Bipartite. 

A terceira e quarta seções cuidam, novamente, do contexto específico do Ceará. 

As relações da Igreja Católica em Fortaleza com o regime centram-se na figura do 

arcebispo de Fortaleza, Dom José de Medeiros Delgado, sua preocupação com o 

pastoreio, a Instituição, a evangelização, mas também sua colegialidade episcopal e seu 

empenho em dialogar com as autoridades constituídas. A quarta em particular, traz 
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movimentos e reações à ditadura, especificamente, o movimento estudantil, seu 

envolvimento com grupos revolucionários de luta armada no Estado, mas também sua 

relação com a Igreja. A culminância acontece quando é abordada a atividade do clero da 

arquidiocese. Com apoio numa base documental do extinto DOPS-CE, é possível 

reconstituir ações e iniciativas de padres e leigos que atuaram em suas comunidades e 

paróquias, organizando o povo, celebrando a fé e defendendo a vida. 

3.1 Cultura e poder: o Ceará dos anos de 1950 e 1960 

Para abordar o tema da ditadura iniciada em 1964, em Fortaleza, é preciso evocar 

o fato de que há no Ceará uma longa tradição de autoritarismo e violência nas disputas 

políticas. Ao fazer um resgate da política cearense, de modo específico durante a quarta 

República ou República Nova, o historiador Airton de Farias acentua que 

as facções políticas não hesitavam em difamar, reprimir e perseguir os 

adversários, quando não os eliminava – havia largo uso de crimes de 

pistolagem por motivos políticos. Outras vezes, usava-se a polícia e 

delegados com fins políticos. O vencido nas urnas recorria ao trabuco 

para resolver pendências de campanha eleitoral e demonstrar, de 

maneira cruel a irritação (desespero também) pela derrota, a destituição 

do poder público, o desprestígio político. Ou ocorria o inverso, ou seja, 

uma maneira do vencedor evidenciar a força do cargo, a impunidade de 

quem controlava as relações de poder. A violência política espalhava-

se pelo estado. Em Brejo Santo, as famílias Sampaio e os Araújos 

travaram luta dura pelo cargo de prefeito da cidade, com tiroteios, 

agressões e assassinatos. Na gestão de Faustino Albuquerque (1947-

62), tornaram-se rotineiras as notícias dando conta de agressões, 

atentados e assassínios por razões políticas no interior. Os 

correligionários de Faustino teriam “carta branca” para agir; seus 

crimes ficavam impunes. Na dura eleição entre Paulo Sarasate (UDN) 

e Armando Falcão (PSD), em 1945, teve-se uma campanha 

violentíssima, com nove mortos de cada lado. Paulo Sarasate (1955-58) 

igualmente perseguiu adversários, gerando um clima tenso e violento 

do interior cearense, em que disputas políticas davam margens a 

atentados e mortes, envolvendo oposicionistas e governistas – tudo 

impunemente. Exemplo disso foi o que ocorreu em 1956, quando o 

deputado do PSD, Wilson Roriz, foi baleado no braço pelo secretário 

da Agricultura de Sarasate, Edílson Távora, após um discurso 

inflamado na tribuna da Assembleia Legislativa. O incidente causou 

indignação na opinião pública, chegando-se mesmo a cogitar 

intervenção federal no estado.1 

                                                           
1 FARIAS, Airton de. História do Ceará. 7. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2015. p. 456. 
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As oligarquias eram conservadoras e agressivas. A tradição do acciolysmo deixou 

marca na cultura cearense. Neste mesmo período, tais oligarquias eram igualmente 

intolerantes com as esquerdas, sobretudo o Partido Comunista Brasileiro, que no Ceará 

sofreu ataques constantes de grupos políticos ligados às elites locais.2 De modo 

específico, os ataques partiam da imprensa e por meio da Igreja Católica, no conteúdo 

dos sermões. O próprio arcebispo de Fortaleza Dom Antônio de Almeida Lustosa, 

constantemente, direcionava suas homilias contra o perigo comunista, que chegava a 

enviar questionários aos partidos políticos para verificar se eles aceitavam os princípios 

cristãos.3 Nesse período, a Cidade experimentava a imponência dos clubes e o avanço da 

modernização. 

Os clubes sociais e a modernização marcaram a cidade na Quarta República. O 

Náutico Atlético Cearense, o Ideal Club, o Clube dos Diários, o Clube Iracema, o Iate 

Clube e o Jockey Club Cearense são alguns exemplos destes estabelecimentos. A Cidade 

possuía 12 clubes no total, os quais aglutinavam as elites e a classe média alta de 

Fortaleza.4 Nos anos 1950 e 1960 tais clubes tiveram seu período áureo. A seleção dos 

sócios observava um rigor que estabelecia o padrão social. O principal nome é o Náutico 

Atlético: 

O Náutico tornar-se-ia motivo de orgulho dos fortalezenses, sempre 

exibido com entusiasmo aos visitantes. Criou-se o chavão de classificá-

lo como “…um edifício dos mais belos e confortáveis da América do 

Sul” e “vir ao Ceará e não ir ao Náutico é como ir a Roma e não ver o 

Papa”. Quando da tentativa de obtenção de um empréstimo no valor de 

Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), pelo Náutico, junto ao 

Banco do Brasil, a Câmara aprovou a emissão de um telegrama ao 

presidente da República, como reforço ao pedido efetuado. Além de um 

auxílio de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), concedido pela Câmara, 

a Comissão de Finanças e Administração aprovou a isenção de 

impostos e taxas do Clube.5 
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3 FARIAS, Airton de. História do Ceará. 7. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2015. p. 457. 
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nova história do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007. p. 197-198. 
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Uma característica do fortalezense é o bairrismo, que chega a considerar como 

superior tudo que é desenvolvido e realizado na Cidade. Ante as afirmações sobre o clube, 

do tipo no País não há equivalente. Um pernambucano visitante disse haver muitos clubes 

mas nenhuma maternidade, enquanto no Recife já havia sete.6 O lazer era restrito às 

classes sociais mais favorecidas. 

Interessante é observar que os clubes, inicialmente construídos no centro da 

Cidade, deslocaram-se na direção leste da urbe, a Aldeota, zona nobre e sinal de privilégio 

e status social. O centro e as praias eram os espaços dos quais as classes sociais mais 

baixas podiam também usufruir como área de lazer. Afirma-se que 

o mar vai-se afirmando cada vez mais como espaço de sociabilidade. A 

princípio, das classes abastadas, para posteriormente constituir-se 

opção de lazer também das camadas populares, acarretando a 

segregação do espaço físico-temporal, que delimita zonas de freqüência 

e usos diferenciados dos diversos estratos sociais.7 

Eram frequentadoras da orla marítima fortalezense todas as classes. A elite 

cearense era conservadora, não apenas politicamente, mas observava uma moral rígida. 

Normas de conduta eram observadas atentamente pelas autoridades. Havia o modo 

correto de se portar em sociedade. Surgiam reclamações da existência de mulheres de má 

reputação, e da “molecagem” cearense em locais utilizados pela família cearense.8 A 

prostituição era condenada, mas secretamente desejada e utilizada, fazendo com que no 

período, houvesse várias casas com esta destinação.9 Isto leva à conclusão de que havia 

dupla moral para os senhores da alta sociedade. Na Igreja e na sociedade eram pregados 

e defendidos valores, mas, na alcova das “pensões alegres”, eram vividos valores inversos 

daqueles. 

Para as moças, as famílias e a sociedade de modo geral o recato era a norma 

vigente. A própria polícia se encarregava de manter a ordem pública de modo rigoroso, o 

que significava punir bêbados, arruaceiros, pervertidos, expressões impróprias e namoros 

indecentes, pois aconteciam em lugares públicos, embora houvesse flexibilidade de 
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acordo com os bairros e tipo de pessoas a serem vigiadas.10 Eram introjetados desde cedo 

nas moças o padrão feminino correto a ser seguido, que consistia em “vestir-se com 

sobriedade, ter gestos contidos, não manifestar sensualidade, não se relacionar com 

grande número de rapazes e, acima de tudo, não ter relações sexuais antes do 

casamento”.11 Os clubes eram fruto desse modo mais moralista de pensar a sociedade, 

uma vez que 

tamanha rigidez e controle social encontravam nos clubes o ambiente 

adequado para que a “moça de família”, sob os olhos vigilantes dos pais 

e dos demais frequentadores, aí travasse contatos com rapazes de seu 

nível, entabulasse conversas e iniciasse namoros que se transformariam 

em noivados e posteriores casamentos. Com efeito, essas instituições 

constituíam uma maneira de inserção da mulher na vida social. Muito 

restrita à esfera doméstica e à execução de tarefas ligadas à família, 

representavam para o segmento feminino da época, uma oportunidade 

para exercitar a vaidade, dançar e cultivar amizades. O “ambiente 

familiar” dos clubes é sempre lembrado e valorizado nas lembranças de 

quem vivenciou o período.12 

A praia, igualmente, deveria ser local de conduta reta e exemplar de todos. A 

Igreja orientava seus fiéis e se esforçava por colaborar na defesa da ordem pública e dos 

bons costumes. Assim, “o uso de calções e maillots nas praias jamais deveria ser adotado 

por pessoas católicas e recomendava-se aos confessores que não absolvessem ‘… as 

penitentes que se acusarem do uso destes’. Até o traje de calção nas ruas, em geral 

praticado pelos que se dirigiam à praia, passou a ser combatido”.13 

A vigilância moral, associada com as tendências dos grupos sociais ao 

conservadorismo, agia de tal modo na formação das consciências que, mesmo a chegada 

da “Lambreta”, associada à rebeldia juvenil, não tinha esse mesmo aspecto em Fortaleza. 

A modernização dava mostras na Cidade, pois “chegaram os automóveis: o Lincoln, o 

Packard considerados mais luxuosos e os carros menores como Renault, além de outros 

franceses e ingleses. Só de uma remessa foram desembarcados 60 automóveis, além de 
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caminhões”.14 As primeiras “lambretas” chegaram em Fortaleza em 1958, com a 

Importadora Nordeste e a Companhia Quixadá. A “lambreta” passou a ser um distintivo 

social e a juventude, sobretudo de classe média, adotou o motociclismo como status, não 

assumindo violência e valentia, próprias de outras partes do mundo.15 Sem muita 

politização, estes jovens de classes média e alta, adeptos de um modo de vida elitista nos 

anos 1960, continuavam frequentando os clubes sociais de Fortaleza, sem maior 

percepção dos acontecimentos no plano nacional, a ditadura, ou mitigando sua 

percepção.16 

Quando aconteceu o Golpe Militar de 1964, era govenador no Ceará o coronel do 

Exército Virgílio Távora, eleito em 1962, apoiado pela coligação partidária chamada 

União pelo Ceará, composta pelo PSD, PTN e UDN.17 A União pelo Ceará aglutinava 

forças políticas cearenses divergentes, unidas pela fluidez ideológica dos partidos 

políticos do estado, haja visto o fato de que Parsifal Barroso, do PTN, e inimigo político 

de Virgílio Távora, o indicou para encabeçar a chapa, e pelo espectro do comunismo, 

recebendo fundos do IBAD. A campanha para governador do Estado encampada pela 

União pelo Ceará foi a mais dispendiosa até então.18 O objetivo era derrotar Carlos 

Jereissati, liderança política do PTB local e apoiado por João Goulart. A conjuntura 

política no início dos anos de 1960 no Ceará pode ser descrita assim: 

A União Pelo Ceará elegeu o governador, o vice e um senador. Até ai 

tudo bem. Mas perdeu a outra cadeira para o Senado, que ficou para 

Carlos Jereissati, da coligação PTB – PSP – PRT e PR. Com essa 

eleição, acontece a consolidação de duas lideranças estaduais muito 

representativas para esse quadro do final do século: Virgílio Távora, o 

vencedor para governar o Ceará pela coligação UDN, PSD e PTN, e 
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Carlos Jereissati, que conseguiu derrotar o esforço governamental de 

limitar sua candidatura.19 

O quadro político cearense consolidava-se e surgiam duas grandes lideranças da 

segunda metade do século XX, responsáveis por “modernizar” o Ceará. 

Nos anos de 1950 e 1960, o Ceará entrou no processo modernizador e Virgílio 

Távora, bem como Carlos Jereissati, eram lideranças que, embora distintas, despontaram 

nos anos de 1960 e se coadunaram com a ideologia nacional desenvolvimentista de cunho 

conservador dos militares brasileiros, que conheceu seu auge no “milagre econômico”. 

Virgílio Távora foi fundamental para que o desenvolvimentismo se expandisse no Ceará, 

de modo a se poder afirmar que 

tinha claro que a industrialização era a forma de produção mais 

adequada para mudanças qualitativas não só para a economia estadual, 

mas para que as elites se fortalecessem e se consolidassem. Virgílio 

Távora foi responsável, então, por criar as bases do processo de 

industrialização no Estado. Para potencializar sua crença, ele procurava 

essas ideias buscando valores técnicos para a política.20 

Neste sentido, pode-se corroborar a tese de que o fato de Luiza Teodoro Vieira, 

conhecida por pertencer à esquerda cearense, compor o governo de Virgílio dava-se pelo 

fato de sua habilidade técnica, não por uma aproximação do govenador com grupos de 

esquerda.21 A professora Luiza, à frente da Secretaria de Educação do Estado, adotou o 

método Paulo Freire nos materiais didáticos para alfabetização de jovens e adultos.22 

Os recursos para este projeto e para a modernização cearense, no entanto, vinham 

de capital financeiro internacional, sobretudo estadunidense. Afirma-se que 

os recursos provindos da agência norte-americana permitiam a 

execução dos projetos de formação de jovens e adultos, e, 

principalmente, a formação de quadros técnicos a fim de impulsionar a 

industrialização do Ceará. De forma complementar, pretendendo 

estimular outros setores, Virgílio captou vultuosas quantias em dinheiro 
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a Aliança para o Progresso, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

(IPES) e com o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). 

Conhecendo a doutrina norte-americana, Virgílio Távora compreendia 

que modernizar era a melhor estratégia para conter os ímpetos 

revolucionários e avanço do comunismo no Nordeste brasileiro. Por 

isso, acreditava que a modernização deveria ir além do progresso 

econômico e tecnológico. Entendia, nesta medida, que era preciso 

formar, incutir valores e promover efeitos multiplicadores, por isso sua 

dedicação na promoção de novos projetos para o Ceará.23 

Na busca por modernizar o Estado, os projetos político e econômico consolidaram 

o Governo de Virgílio Távora como modernização conservadora. O governador 

desenvolveu um projeto de manutenção das elites tradicionais. A atuação de Virgílio 

tornou o Ceará o terceiro polo industrial nordestino. A energia de Paulo Afonso vinda 

para o Estado é um de seus grandes feitos.24 O governador Virgílio, no entanto, não 

alterou a estrutura fundiária do Estado, marcada pelo monopólio agrícola, e as diferenças 

sociais, que não eram diminutas. 

Exemplo das grandes diferenças sociais no Ceará é o caso do bairro Pirambu, em 

Fortaleza. No início dos anos de 1960, o Pirambu era apontado como a maior favela da 

Capital cearense. O bairro era marcado pela miséria, violência e falta mínima de 

salubridade, não havia saneamento e a infestação de verminoses era corriqueira.25 Para 

reverter a situação, foi desenvolvido o Plano de Recuperação do Pirambu, com grande 

atuação do Pe. Hélio Campos, sacerdote da Arquidiocese de Fortaleza. Para sensibilizar 

a opinião pública, foi idealizada uma marcha, um grande movimento popular partindo do 

bairro até o centro da Cidade. O objetivo principal era conseguir a desapropriação das 

terras.26 A marcha realizou-se no dia 1º de janeiro de 1962, com o concurso de 30 mil 

pessoas, portando faixas e cartazes e pedindo reformas sociais. Assustou comerciantes do 

centro da Cidade e inclusive o arcebispo, Dom Antônio de Almeida Lustosa, que mandou 

fechar as portas da catedral por medo da multidão, mas que, em seguida, elogiou a bravura 

dos moradores daquele bairro.27 A marcha do Pirambu tem valor histórico porque revela 
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as articulações dos movimentos populares da cidade de Fortaleza, apontando ainda a 

aguda pobreza de parte da população em contraste com o projeto desenvolvimentista do 

governo do Estado e com os grandes eventos sociais dos clubes de Fortaleza. 

O Ceará, no início dos anos de 1960, além das inciativas de modernização 

conservadora, também passava por agitações políticas e sociais. A proposta para as 

reformas de base do presidente João Goulart alcançou o estado. O próprio coronel Virgílio 

Távora era amigo de Jango.28 As reivindicações populares eram assumidas, 

ponderadamente, pelo PTB e pelo PCB, este reunia hegemonicamente, sobretudo, a 

esquerda cearense. Greves e depredações de ônibus eram sinais de insatisfação e 

reivindicação.29 No ano de 1964, o Ceará já não tinha mais Carlos Jereissati como 

político, pois havia falecido de infarto em 1963. Virgílio Távora ficou em situação 

complicada, pois sua amizade com João Goulart suscitou desconfianças da direita 

cearense.30 Fato concreto da suspeita em torno do Governador no período do golpe foi o 

discurso do deputado Francisco Diógenes Nogueira, do PSD, na Assembleia Legislativa 

do Ceará, em junho de 1964, e seu conluio com o major Egmont Bastos Gonçalves, do 

10º Grupo de Obuses da Capital cearense.31 

O major Egmont era filho do ex-deputado Joaquim Bastos, adversário político da 

família Távora, cujo desafeto o major Egmont herdou. Viu no golpe de 1964 a 

possibilidade de destituir o governador Virgílio Távora. Atacaram igualmente o deputado 

Aécio de Borba Vasconcelos, acusado de acobertar comunistas e enriquecimento ilícito, 

o deputado Aécio de Borba era aliado do Governador e considerado seu braço direito.32 

A situação foi contornada pela influência do tio do Governador, o Ministro da Viação e 

Obras Públicas do governo castelista, Juarez Távora. Também pela conversa pessoal entre 

o Governador e o presidente durante a primeira visita do marechal à sua terra natal. 

Segundo Airton de Farias, “o presidente Castello Branco, como cearense, conhecia os 

Távora no Ceará e, ao contrário, deu todo apoio ao de Virgílio […]. Na sua avaliação, ‘o 

Ceará, talvez em virtude mesmo da composição da Aliança: PSD-UDN, formando a 
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União pelo Ceará, tornara-se uma ilha de paz e tranquilidade’”.33 Na conversa com o 

marechal e posteriormente nas intervenções de Juarez Távora em favor de seu sobrinho 

ficou incontestável a fidelidade do governador cearense à “revolução de 1964”. 

3.2 A ditadura em Fortaleza, tortura e direitos humanos 

O Golpe Militar no Ceará não diferiu dos outros estados da Federação. De acordo 

com Airton de Farias, 

as primeiras notícias, confusas, sobre o levante militar chegaram a 

Fortaleza ainda na noite do dia 31 de março, pelo rádio, o principal meio 

de comunicação de massa. As esquerdas, então, tentaram articular uma 

resistência, inócua e tardiamente. Estudantes realizaram passeatas e 

concentrações na praça José de Alencar, dissolvidas pelo exército – as 

sedes das entidades estudantis seriam invadidas pelos golpistas, seus 

dirigentes, destituídos e substituídos por estudantes “democratas”; 

trabalhadores do porto do Mucuripe, da Rede Ferroviária e do 

Departamento de Telégrafos e Correios iniciaram greves, logo 

desmobilizadas pelos militares com a prisão dos principais líderes e 

intervenção nos sindicatos.34 

A molecagem cearense, que foi objeto de condenação com base nos princípios 

morais observados nas décadas anteriores, tratou inicialmente a quartelada de 1964 como 

engodo, haja vista que o dia seguinte ao golpe era primeiro de abril.35 Prisões dos 

“subversivos”, invasões de sedes, como a do PCB, foram arrombadas e saqueadas à 

procura de material subversivo, não apenas na Capital, pois, em Crateús, por exemplo, 

cerca de 16 “subversivos” foram presos e depois transferidos para a Capital.36 Junto da 

truculência inicial, veio a atuação política em defesa do regime. Deputados e vereadores 

foram cassados e presos, políticos oriundos das esquerdas, mas também moderados e 

oposicionistas ao governo estadual. “A Assembleia Legislativa local foi a primeira do 

País a cassar deputados por razões políticas, no dia 10 de abril de 1964”.37 
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O apoio da sociedade civil veio dos empresários. Uma comissão destes foi até a 

residência do governador do Estado e à 10ª Região Militar oferecer apoio irrestrito. Os 

jornais fortalezenses, como O Povo e Correio do Ceará, também outorgaram apoio em 

seus editoriais, enaltecendo a ação das Forças Armadas. Igualmente louvou a ação dos 

militares o arcebispo de Fortaleza, Dom José de Medeiros Delgado, durante a missa de 

ação de graças, no dia 6 de abril. Na homilia, o arcebispo agradeceu o trabalho patriótico 

da caserna. Os católicos de Fortaleza concederam, ainda, seu apoio no dia 16 de abril, 

realizando a versão cearense da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Saindo da 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus após ser cantado o Hino Nacional, passou pela Igreja 

Catedral, onde foi cantado um solene Te Deum, e concluindo-se na 10ª Região Militar, 

onde a população manifestou também seu agradecimento aos militares. Estima-se um 

total de 70 mil fortalezenses participantes da Marcha.38 José Valdenir Rabelo Filho 

assinala o fato de que a Marcha finalizou-se com uma salva de 21 tiros de canhão e o 

Hino Nacional brasileiro.39 

No mês de junho, os militares, juntamente com os aparelhos de repressão, 

realizavam suas primeiras ações em terras alencarinas. Foi realizada em 4 junho a 

“operação limpeza” no Ceará. Assim, 

a referida operação consistiu na prisão de várias pessoas enquadradas 

pelo Exército, Polícia Militar e Delegacia de Ordem Política e Social 

como “comunistas e inimigos da Pátria, infiltrados em setores da 

administração pública estadual e federal”. Os órgãos da repressão no 

Ceará executavam “batidas” nos locais que qualificavam como quartéis 

generais dos comunistas e nos quais foram encontrados escritos e 

publicações que comprovariam o caráter subversivo dos mesmos. Dois 

destes locais aparecem em matéria do Unitário: a livraria “A Colegial”, 

onde foram presos os linotipistas Jacques de Andrade e Raimundo 

Cordeiro, e as oficinas de impressão do periódico o Democrata, de 

Fortaleza. O jornal Unitário explicitava que as consideradas ações 

subversivas e comunistas no Ceará eram resultantes de estratégias 

ideológicas implantadas em todo o país, pela assessoria “comunista-

nacionalista” do ex-presidente João Goulart e operacionalizadas através 

de seus diversos “dispositivos”, em especial o dispositivo da educação. 

Estes recursos, segundo a notícia, objetivavam criar células comunistas 
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e armadas em todo o território nacional, em especial nas repartições 

públicas.40 

Os Ministérios do Trabalho e da Educação eram alvos deste modo de pensar; no 

Ceará, particularmente, a Secretaria de Educação do Estado, com atuação de Luiza 

Teodoro Vieira e Lauro de Oliveira Lima, que com seu projeto de educação promovia a 

dissolução da família cearense.41 

A Igreja Católica no Nordeste, por meio da Ação Católica, desenvolvia o 

Movimento de Educação de Base, o MEB. A perspectiva da Igreja quanto à alfabetização 

era, em primeiro lugar, assegurar uma educação sedimentada em valores religiosos que 

impedissem a assimilação da crítica radical dos comunistas à sociedade capitalista liberal. 

Para ela, a educação tinha por finalidade a promoção humana, significando esta a 

absorção de valores assentados no trabalho familiar, na propriedade privada familiar. 

Alfabetizados, seria mais fácil a assimilação da doutrina da Igreja e, consequentemente, 

dos valores professados por ela e daí o controle da hierarquia sobre o rebanho.42 Em 

virtude, porém, da utilização do método Paulo Freire, o MEB foi alvo de vários ataques, 

inclusive da imprensa. Também no Ceará,43 o jornalista Temístocles de Castro e Silva 

vociferava nas páginas dos jornais contra o MEB. 

Em Fortaleza, Dom Delgado era entusiasta e defensor do movimento. Em maio 

de 1964, quando a Província Eclesiástica do Ceará se reuniu, os bispos definiram a 

continuidade do MEB pois o consideravam obra de maior importância técnica, por 

conseguinte isento de críticas.44 O MEB 

permitiu que a visão progressista da JUC, JEC e JOC, presentes entre 

seus antigos militantes e agora técnicos do aparato do MEB, acabem 

por exercer influência sobre um montante muito mais significativo da 
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população do que quando dos seus envolvimentos com a Ação Católica 

Especializada permitia.45 

O Movimento de Educação de Base favoreceu a participação e atuação dos leigos 

dentro da Igreja e o contato com a realidade social, o que colaborou com as linhas de 

atuação pastoral desenvolvidas logo após o Concílio Vaticano II e, posteriormente, a 

Conferência de Medellín. 

Destaca-se nos primeiros anos do regime a atividade do movimento estudantil, 

sobretudo universitário, mas também secundarista. Paulatinamente o regime foi 

recrudescendo em violência e repressão. Várias foram as entidades perseguidas no Ceará 

na primeira metade dos anos de 1960, o CLEC (Centro Liceal de Educação e Cultura) do 

Colégio Estadual Liceu, a UEE (União dos Estudantes Secundaristas), o CESC (Centro 

dos Estudantes Secundaristas do Ceará) e os CAs (centros acadêmicos) da Universidade 

Federal do Ceará. Os estudantes cearenses eram mais influenciados e liderados pelo 

PCdoB no Ceará do que pela Ação Popular, uma exceção, já que a realidade no País era 

a liderança da AP dentro do movimento estudantil.46 O DCE da UFC foi reaberto em 1966 

e contou com duas gestões do PCdoB, João Paulo Monteiro e José Genoíno Neto.47 À 

semelhança da realidade nacional, o movimento estudantil denotava diversas tendências, 

mas, com influência do PCdoB, afirma-se que 

a liderança de João de Paulo Monteiro, aluno do Curso de Medicina da 

Universidade Federal, favoreceu ao PCdoB na conquista da hegemonia 

no movimento estudantil do Ceará. O DCE, liderado por uma coligação 

de várias organizações da esquerda, através de uma chapa de 

unificação, abrangia as diferentes tendências do movimento estudantil 

cearense: do PC d B, João de Paulo Monteiro e Pedro Albuquerque 

Neto, presidente e vice; dos trotskistas, José Galba de Meneses Pontes; 

na secretaria geral Paulo Lincoln, mais ligado à AP; outro estudante do 
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PCB e outros independentes. Dos nomes citados somente José Galba 

não saiu para o exílio.48 

O movimento estudantil no Ceará conseguiu organizar movimentos de massa, 

apesar da repressão e das divergências internas. As organizações de esquerda apoiaram 

os estudantes em diversas manifestações de rua. 

Ao abordar a relação da Igreja Católica com o regime, como defesa dos direitos 

humanos, faz-se necessário apresentar, de modo sucinto, o que se compreende por direitos 

humanos. Denota-se, pois, aqui, esta breve noção, como também se exprime a 

compreensão da Igreja Católica em relação ao assunto. A noção surge como defesa da 

vida, de modo especial a vida humana. Partindo deste princípio assinala-se que 

é justamente na dignidade humana que os fundamentos dos direitos 

humanos devem ser buscados. Tais direitos são universais, invioláveis 

e inalienáveis. São universais porque são devidos a cada pessoa 

humana, sem exceção alguma de tempo, de origem, de cor, de lugar, de 

sexo, de condição social. São invioláveis na medida em que são 

inerentes à pessoa humana e à sua dignidade. São inalienáveis, pois 

ninguém pode negá-los a um ser semelhante, seja quem for sem violar 

a sua natureza.49 

O que fundamenta inicialmente tais direitos é o próprio ser humano e sua 

dignidade inerente. Pelo fato de ser humano e reconhecido assim pelos iguais é que cada 

homem possui valor em si mesmo. Correndo-se o risco de que se tais direitos são violados, 

violada será a dignidade de cada ser humano.50 É reconhecida, com efeito, a 

universalidade de tais direitos com sua inviolabilidade. 

A modernidade traz a mudança de paradigma operada pela Filosofia e pela 

Ciência, colocando no centro das reflexões e preocupações o ser humano, e, 

consequentemente, sua vida em sociedade. Assim, foram sendo elaboradas sucessivas 

declarações sobre os direitos do homem como consequência de uma reflexão sobre a 

dignidade e a liberdade do ser humano. Sobre tais declarações acentua-se que 
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essas diferentes declarações revelam uma preocupação com a 

construção e a organização da vida em sociedade; buscam definir o que 

funda o governo; querem exorcizar a violência ou a “barbárie”; 

reconhecem a alteridade como riqueza e identificam o drama de uma 

humanidade capaz de abrir-se ora ao amor ora à violência; enfatizam a 

dignidade do ser humano que se sente chamado à liberdade, à igualdade 

e à fraternidade; indicam que tais palavras devem levar ao 

estabelecimento do “Direito”, buscando efetivá-lo historicamente.51 

A trama histórica revela como foi sendo gestada e tomando corpo a perspectiva 

de afirmação do valor da vida humana e de sua dignidade. O que subjaz a isto é a proteção 

do ser humano e a possiblidade de uma vida em sociedade, que seja capaz de garantir 

direitos e estabelecer deveres em contrapartida, tudo como possibilidade de promover a 

sociabilidade. 

Para a Igreja Católica, a fundamentação dos direitos humanos repousa na Teologia 

e nas Sagradas Escrituras. É precisamente aqui que a Igreja estabelece seu discurso acerca 

dos valores e do Direito. A antropologia bíblica é a base para a Teologia elaborar uma 

“doutrina” sobre os direitos humanos. Afirma-se que 

a fundamentação a esta noção repousa inicialmente na própria Bíblia, 

em cujas páginas do Gênesis já vemos afirmado que todo ser humano é 

criado à imagem de Deus. A antropologia bíblica funda esta percepção 

do ser humano não como uma “coisa”, mas como uma “criatura” de 

Deus, “criado pouco inferior a um ser divino”, dando-lhe “o domínio 

sobre as obras saídas de suas mãos” (cf. Sl 8,6-7). Identificamos aí uma 

dignidade toda particular inaugurada pela “palavra criadora” de Deus.52 

A Teologia da criação é o fundamento do discurso católico em sua Doutrina 

Social. Igualmente define uma concepção de pessoa humana como ser criado e, por isso, 

resultado de um ato divino, incluindo a perspectiva metafísica como inerente ao ser 

humano. Assim, os direitos humanos têm, em última instância, um fundamento 

metafísico, ou divino, a criação do homem por Deus. 

Por isso a Teologia é capaz de afirmar que “não há graduação no que diz respeito 

à dignidade humana, ou seja, vida que merece ser vivida e a que não merece. A vida deve 

ser tutelada em todo o arco da sua existência”.53 O que surge aqui, como dedução, é a 
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responsabilidade ética pela defesa da vida. Assim, a Igreja pode não apenas fundamentar 

um discurso, mas também certificar a tal defesa. Recentemente isto pôde ser comprovado 

na história do Brasil, no caso da Ditadura Militar, como parte do episcopado da Igreja 

Católica assumiu não apenas um discurso, mas também um engajamento na luta pelos 

direitos humanos e pela defesa da vida, de vários perseguidos pelo regime. 

Apesar de não ser admitida oficialmente pelas Forças Armadas, ainda nos dias de 

hoje, a repressão realizada pelo Regime Militar teve como um dos aparatos mais cruéis a 

tortura e o assassinato de centenas de militantes que a ele se opuseram. Sobre isto se 

afirma que 

o Regime Militar montou uma grande máquina repressiva que recaiu 

sobre a sociedade, baseada em um tripé: vigilância – censura – 

repressão. No final dos anos 1960, este tripé se integrou de maneira 

mais eficaz, ancorado em uma ampla legislação repressiva que incluía 

a Lei de Segurança Nacional, as leis de censura, os Atos institucionais 

e Complementares, a própria Constituição de 1967.54 

A repressão operacionalizada pelos militares tornou a tortura uma instituição do 

regime. Esta ganhou proporção bem maior e alcance nacional. Com o golpe de 1964, a 

sociedade brasileira viu se modificarem rapidamente as relações sociais e o modo de vida 

dos cidadãos. A Igreja Católica foi nesse período uma das principais instituições 

nacionais. Assim como as Forças Armadas, ela está presente em quase todo o Território 

Brasileiro. Ela desempenha papel relevante nesse período em razão de tantas nuances de 

sua atuação e estrutura, as dioceses, paróquias e prelazias que abrangiam grande parte do 

Território Nacional e associado a isto a presença de religiosos e religiosas em conventos 

e missões. 

Inicialmente a Igreja depositou apoio incondicional aos militares. Era necessário 

se estabelecer a ordem, a concórdia e a disciplina ante a iminente desagregação que o 

comunismo veladamente causa na sociedade. Assim, 

grupos dentro da Igreja, preocupados com a ameaça do comunismo ou 

com a desintegração e desordem social, aliaram-se a forças 

antiesquerdistas. Dentro da Igreja, a reação antiesquerdista mais 

contundente foi a efetivação da direita católica que, entre 1963 e 1968, 

teve uma presença notável na política brasileira. Intimamente ligada ao 

movimento militar que depôs Goulart, portadora de uma moral e uma 
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ideologia reacionárias, a direita católica prosperou durante os primeiros 

anos de governo militar, apoiado o regime autoritário.55 

A Igreja legitimou e abençoou o Regime Militar. Com o objetivo de manter as 

forças sociais coesas, isto é, como força com capacidade aglutinadora, a Igreja queria 

manter as instituições sociais em seu devido ordenamento. Também deseja manter seu 

prestígio e atuação dentro da sociedade; preservar o seu status quo, apoiando os militares. 

A reação inicial foi apoiar o regime, mas, também, em pouco tempo, as relações foram se 

desgastando, de modo que houve um crescente distanciamento, em parte motivado pela 

perda de influência nos meios militares.56 

Com o avanço da tortura, atingindo inclusive elementos da Igreja Católica, o 

discurso das autoridades eclesiásticas tomou rumo diferente. Surgiu o tema dos direitos 

humanos, incessantemente defendido pela Igreja. Esta assumiu posicionamento crítico, 

mesmo com o embate interno entre os chamados progressistas e conservadores, e adquiriu 

certa unidade quando se trata da defesa da vida humana. Sobre isso, afirma-se que 

o estado de segurança nacional manteve rígido controle sobre a política, 

suspendeu as liberdades civis e de imprensa, e torturou e matou 

membros da oposição, inclusive militantes católicos. Uma grande 

quantidade de padres, freiras, bispos e militantes leigos sofreu maus-

tratos por parte das forças de segurança. Sete clérigos foram mortos. Foi 

a pior crise entre a Igreja e o Estado na história do país. Durante esse 

período, a CNBB tornou-se “a voz dos que não têm voz”, ao defender 

as vítimas da tortura e os pobres. A crítica pública da Igreja contra o 

governo militar e sua defesa dos direitos humanos e da igualdade social 

alcançaram destaque internacional.57 

Com a tomada de consciências, por parte dos eclesiásticos, da necessidade de 

defender os direitos dos perseguidos pelo regime, e com as denúncias cada vez mais 

enfáticas as tensões foram crescendo entre a Igreja e o Estado. 

Os bispos buscaram unidade interna para alcançar objetivos externos, no caso da 

defesa de presos e perseguidos políticos, mas também para defender a própria condição 

institucional. Assumiu a postura pública de defesa dos direitos humanos e acusou 

militares de tortura. Assim, 
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embora os bispos ficassem na defensiva quanto à subversão, partiam 

para a ofensiva quando o assunto eram os direitos humanos. Do ponto 

de vista da Igreja, os atritos diminuiriam se o governo libertasse pessoas 

injustamente acusadas e pusesse um fim aos maus-tratos contra seus 

prisioneiros. O ponto fraco da Igreja eram os padres radicais e bispos 

excessivamente francos, o do regime, torturadores e carrascos.58 

A Igreja realizou verdadeira campanha pela defesa dos direitos humanos. Isso 

tornou tensas, contudo, as relações entre bispos e militares. A tensão diplomática entre as 

duas instituições cresceu e o esforço por manter boas relações entre ambas parecia 

desaparecer. 

Neste ambiente de aumento das tensões entre bispos e militares, foi criada uma 

comissão composta por alguns prelados, certos leigos com elevado nível intelectual, 

militares e alguns elementos do governo militar, denominada bipartite, em um esforço 

por conciliar as duas maiores instituições brasileiras de então. Afirma-se que 

foi nesse contexto que se criou a “Comissão Bipartite”, um fórum 

secreto ao qual representantes da Igreja e do Estado passaram a recorrer 

para discutir e resolver suas divergências com relação ao papel que 

deveriam exercer no Brasil e, assim, amenizar o conflito que se 

intensificava entre eles.59 

O objetivo da comissão é institucional. Embora não oficial, a comissão adquiriu 

importância na trama de relações entre a Igreja e o governo militar. Essa comissão revelou 

como ao longo da história do Brasil a Igreja soube se relacionar com o poder temporal, e 

que uma cisão completa entre as esferas espiritual e temporal provavelmente nunca 

ocorreu. 

A comissão, no entanto, tomou outro viés no decorrer de sua existência. 

Inicialmente um espaço de relação interinstitucional e também um espaço para tentativa 

do diálogo. A comissão se fez oportuna para a defesa dos direitos dos opositores do 

regime e para tentar amenizar os efeitos da repressão. Com isso “paulatinamente, a 

Bipartite passou a ser usada pelos bispos para protestar contra as violações dos direitos 

humanos promovidas pelas comunidades de segurança e de informações. Não deixavam, 

no entanto, de defender os interesses doutrinários e institucionais da Igreja”.60 A comissão 
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servia aos interesses militares na tentativa de conter o clero radical e subversivo, na 

expressão dos militares. Para a Igreja, foi a tentativa de se afirmar como veículo de defesa 

de pessoas agredidas em sua dignidade pelo governo militar. 

A teologia que estava subjacente a este modo de agir eclesial é a Teologia da 

Libertação, gestada na América Latina, com grandes expoentes no Brasil, como, por 

exemplo, Leonardo Boff. O período histórico é o pós-Vaticano II e o pós-Medellín, 

motivados por estes grandes acontecimentos eclesiais do século XX: 

A Teologia da Libertação conformaria o corpo ideológico de um 

pensamento religioso-social orientado à promoção da justiça social na 

América Latina. A utilização do conhecimento científico para a 

interpretação da realidade social seria uma questão inédita das 

formulações teóricas do catolicismo.61 

Aqui o autor refere-se ao instrumental sociológico marxista de abordagem da 

realidade utilizado pela Teologia da Libertação. Esta é a reflexão que motiva certo modo 

de agir da Igreja no Brasil. Também nutriu teologicamente parte do episcopado brasileiro, 

houve uma reciprocidade entre uma parte considerável de bispos e os teólogos da 

libertação. 

Também havia, entretanto, uma eclesiologia que subjazia sua ação pastoral e 

social. Com a mudança operada pelo Concílio Vaticano II, a Igreja no Brasil buscou uma 

inserção maior na realidade social, bem como um engajamento pastoral que tenha 

incidência na vida social. A Igreja fez uma opção pelos pobres. Assim, 

os Direitos Humanos, a luta pela terra e da causa indígena, o combate à 

fome aparecem como problemáticas de alta sensibilidade para esta 

eclesiologia. Apesar de postular a necessidade de um andar autônomo 

entre a esfera temporal e esfera espiritual, o envolvimento da Igreja com 

essas matérias não deixa espaço para um modo de agir enclausurado na 

sacristia. As prioridades eclesiásticas estão voltadas para a realidade 

terrena. O contexto social das dioceses, com uma população oprimida 

e espoliada, modifica qualquer planejamento pré-estabelecido. A 

definição do tom pastoral é permeada pela aguda realidade social.62 

Tal eclesiologia pode ser denominada de “eclesiologia do enraizamento social” 

ou “eclesiologia latino-americana”. O fato é que esta reclamava uma saída do conforto e 
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da segurança intereclesiais, um distanciamento da prática sacramentalista, que restringia 

o agir eclesial exclusivamente à administração dos sacramentos. Buscou inspiração no 

Evangelho e na prática de Jesus de Nazaré e intentou ser fiel à mensagem deste, 

realizando uma aproximação com os mais pobres, excluídos e marginalizados. Esta 

eclesiologia propõe uma ação profundamente espiritual, mas eminentemente social. 

O crime de tortura, não praticado apenas durante o período militar brasileiro, 

oferece dificuldades em ser abordado por falta de informações oficiais. As denúncias e a 

atuação de eclesiásticos, como Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arns, 

permitem aproximação com o tema.63 Tortura é definida como “tudo aquilo que 

deliberadamente uma pessoa possa fazer a outra, produzindo dor, pânico, desgaste moral 

ou desequilíbrio psíquico, provocando lesão, contusão, funcionamento anormal do corpo 

ou das faculdades mentais, bem como prejuízo à moral”.64 Os órgãos de repressão 

utilizaram-se deste método em larga escala no País com investigação, prisão, interrogação 

e tortura como o modus operandi destes vários órgãos, que comumente levava à morte.65 

Com o governo do general Médici a tortura tornou-se uma política do Regime Militar.66 

No Ceará, a Delegacia de Ordem Política e Social, juntamente com a Polícia 

Federal, também foram responsáveis por prisões e torturas. Um local onde houve tortura 

é a antiga sede da Polícia Federal, situada à rua Pereira Filgueiras número 4, que hoje 

abriga a Secretaria de Cultura de Fortaleza, com duas celas no porão do prédio, sem 

nenhuma salubridade, e uma solitária.67 A comunidade de repressão atuava juntamente 

com a comunidade de informações, uma vez que havia o Serviço Estadual de Informação, 

responsável por amplo monitoramento da sociedade cearense.68 Pesquisas acadêmicas 

buscam fazer o resgate, que se revela uma tarefa complicada, da existência do crime de 

tortura no Estado. Outra iniciativa que demanda recuperar esta memória é a Associação 

64/68-Anistia, fundada no ano 2000. A associação se destaca pelo fato de reunir vítimas 

da violência política e pela participação na vida política atual do País.69 
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No trabalho da Arquidiocese de São Paulo, denominado “Brasil, nunca mais”, há 

uma descrição dos métodos de tortura mais comuns utilizados, entre os quais estavam o 

choque elétrico, a “pimentinha”, a “cadeira do dragão”, a “geladeira”, produtos químicos 

e o “pau-de-arara”.70 Não somente torturas físicas, mas castigos psicológicos eram 

aplicados aos “subversivos”, isolados ou em conjunto com aquelas. Outro local de prisão 

e tortura em Fortaleza foi a sede do 23º Batalhão de Caçadores, o 23 BC, onde há relatos 

de tortura psicológica. Nilton Melo Almeida narra que, 

aos sussurros, Francisco Claudio de Medeiros aproveita a segunda 

visita da mulher, na prisão do 23º BC, e informa que “estavam 

comentando que iam levá-lo para Fernando de Noronha”. A viagem ia 

ser feita no avião da Força Aérea. Ele “estava muito aterrorizado, pois 

falavam que durante o translado jogavam os presos da porta do avião 

ao mar”, prática de ditaduras na América Latina. Quem completasse a 

viagem morreria torturado. “Tremia todo quando falou baixinho neste 

assunto”, lembra a viúva.71 

Há casos relatados, como do funcionário ferroviário José Nobre Parente, que 

cometeu “suicídio” em versão oficial, desaparecido após ter sido preso no local do 

trabalho e encaminhado para o 2º Distrito Policial. Não há registros, porém, segundo a 

pesquisa de Nilton Melo Almeida, de prisão e inquérito policial para esclarecer as 

circunstâncias da morte.72 Isto, pois, leva à conclusão de que a omissão do registro de 

vítimas e dos procedimentos utilizados compõe um processo de apagamento. 

3.3 Relações da Igreja Católica em Fortaleza com o Regime Militar 

Nas relações da Igreja Católica com o regime em Fortaleza, tem papel importante 

Dom José de Medeiros Delgado. O terceiro arcebispo de Fortaleza assumiu a arquidiocese 

no final do ano de 1963, e ficou à frente do rebanho fortalezense até o ano de 1973. Nos 

anos de 1960, Fortaleza era considerada, segundo pesquisas, a sétima cidade do País em 

termos populacionais. Não tinha, porém, serviços públicos e particulares de qualidade e 
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com capacidade para atender à população e acompanhar o crescimento demográfico.73 As 

estimativas apontadas eram de que, ao permanecerem na época os níveis de migração de 

contingentes rurais para Fortaleza, a sua população no ano de 1980 chegaria a 1,5 milhões 

de habitantes. O resultado das migrações internas para Fortaleza, de 1920 a 1960, era de 

300 mil pessoas. Neste movimento migratório, destacavam-se migrantes originários das 

zonas do sertão do baixo e médio Jaguaribe, do sertão Centro-Norte, da Ibiapaba e do 

litoral. As zonas do sertão sudoeste, do alto Jaguaribe e do Cariri, caracterizavam-se por 

migrações para fora do Estado.74 

O arcebispo se pronunciou sobre esta realidade e mostrou sua visão de Igreja e 

sociedade, bem como as relações com o poder público. Como possibilidade de mudança 

para o êxodo rural, Dom Delgado indicava que a iniciativa deveria partir das 

comunidades, por via do estabelecimento de medidas decisivas e de pressões sobre as 

autoridades do Estado. O esforço exigiria um trabalho conjunto capaz de envolver as 

paróquias, entidades de classe e os governos municipais, com o objetivo de desenvolver 

as comunidades do Ceará.75 Dentro deste modo de pensar do arcebispo os Círculos 

Operários Católicos desempenhariam papel fundamental, mediante a criação de clubes de 

vendas, reorganizando as escolas do MEB, contribuindo com serviços de ação 

comunitária, conhecidos no interior do Ceará como mutirões, com suporte em um esforço 

conjunto, sobretudo objetivando o “desenvolvimento com solidariedade”.76 Dom 

Delgado desejava combater a pobreza, para ele inadmissível. Em sua coluna no jornal O 

Nordeste ele acentua que 

as crianças são pálidas. A verminose as dizima. Não há criações de 

galinhas que bastem e ajudem na economia dos pobres. Uma pobreza 

silenciosa acabrunha a muitos. Nem se queixam de nada. Tudo vai 

como Deus quer. Comem-se bananas e bebem as águas correntes. Fogo 

nem sempre se acende e o mais não oferece novidades. […] Não atribuo 

culpas. O mal máximo é a ignorância, a dos que ali vivem e a dos que 

nunca pisaram ali.77 
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O arcebispo em seus artigos, já deixa perceber o entusiasmo e a influência do 

Concílio Vaticano II. Com base na Doutrina Social, com influência sobretudo da encíclica 

Mater et Magistra, ele propõe opções para superar os problemas sociais. 

Desde o início da década parte do clero, considerado progressista, já atuava na 

Arquidiocese de Fortaleza ligado a questões sociais. Destacam-se as ações e o trabalho 

no bairro Pirambu, da Capital, com destaque para o Pe. Hélio Campos, que, embora 

contasse com a colaboração de comunistas, discordava dos seus princípios. Assim, “a ala 

católica à esquerda envolveria-se (sic) nas mobilizações pelas reformas de base e, depois 

do golpe de 64, na luta contra a Ditadura Militar. Vários clérigos foram vigiados pelos 

órgãos de repressão”.78 Não obstante, o arcebispo é tido como conservador por 

historiadores como Airton de Farias, ao defender o argumento de que o episcopado de 

Dom Delgado foi dedicado à doutrina religiosa, impondo ênfase na cristianização da 

sociedade e no combate ao inimigo comunista. Em sua coluna no jornal O Nordeste o 

arcebispo se pronuncia sobre o golpe de 31 de março, assinalando que 

a fogueira da grande revolução sangrenta, preparada pela ousadia de 

alguns técnicos de agitação, em ingênua ajuda direta de esquerdistas e 

indireta de direitistas, foi, por enquanto, afastada. Quando voltarão a 

atuar os agitadores internacionais, através de seus satélites nacionais, 

contando com a colaboração das esquerdas e das direitas brasileiras? É 

difícil prever. Bastará convir que uns e outros continuarão a atuar. Os 

colaboradores também não irão desaparecer por encanto. Na sombra, a 

revolução que eles querem não cessará.79 

O arcebispo pode ser definido como filho do pensamento social da Igreja, como 

assim foi desenvolvido em todo o Brasil nas décadas anteriores, isto é, a primeira metade 

do século XX. Sem defender posições à direita ou à esquerda, ele torna-se moderado 

conciliador, portanto, advogado da terceira via. 

Uma das linhas de ação da arquidiocese estava voltada para a formação dos leigos 

nos movimentos especializados da Igreja, condição necessária para que a Instituição 

acertasse suas ações, segundo o pensamento de Dom Delgado. Por isso, 

em 15 de julho de 1964, dom Delgado reuniu-se em Mulungú (sic) com 

os párocos e vigários da serra de Baturité, após uma assembléia (sic) 

que reuniu seis prefeitos de municípios da região do maciço de Baturité, 

com os quais foram debatidos problemas educacionais comuns nos 

municípios presentes. Especificamente no que se referia às questões do 
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apostolado moderno, definiram que urgia a transformação das 

paróquias em comunidades de fé. Para a evangelização da população da 

serra, de Palmácia a Aratuba, compreendendo Baturité, Pacoti, 

Guaramiranga e Mulungu, concluíram que era necessário não só 

planejar em conjunto ações sacerdotais, como também organizar os 

leigos, começando pelos jovens da JAC (Juventude Agrária Católica), 

aproveitando a cooperação do MEB, por meio das escolas 

radiofônicas.80 

A colaboração dos leigos é associada ao trabalho dos sacerdotes, definido sem 

campos distintos, aqueles agem concretamente na sociedade orientados por estes, que, 

por sua vez, não devem se diluir no mundo profano da política e da vida cotidiana. 

O ano de 1968 com seus acontecimentos emblemáticos foi também marcado por 

movimentos em Fortaleza. Houve passeatas de estudantes, por exemplo, “em junho de 

1968, ocorreu em Fortaleza a passeata dos Vinte Mil, na qual compareceram além de 

estudantes, padres, mães, deputados do MDB (Movimento Democrático Brasileiro, 

considerada a oposição consentida, a ARENA – Aliança Renovadora Nacional – partido 

dos militares), operários e populares”.81 O pronunciamento do deputado Moslair Cordeiro 

Leite na Assembleia Legislativa do Estado acusa grupos terroristas de esquerda que, 

protegidos por agentes do DOPS, picham paredes e distribuem panfletos com desenhos 

de foices e martelos. No mesmo pronunciamento, o Deputado denunciou o fato de que, 

durante a manifestação de desagravo a Dom Fragoso e Dom Delgado, foram vistos três 

agentes do DOPS e da Polícia Federal, que sequestraram um estudante na entrada do 

Palácio Episcopal.82 No mesmo ano, a visita do Pe. Virgílio Leite Uchoa, do setor de 

Vocações da Arquidiocese de Belo Horizonte, foi alvo de um relatório na DOPS. O Padre 

mineiro, que participava de um encontro regional sobre vocações, deu entrevista à Rádio 

Assunção. No relatório, o agente expressa os principais assuntos, como tópicos, da 

entrevista.83 
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Enquanto as tensões na sociedade e com membros do baixo clero aumentavam 

sobremaneira em relação aos militares, o arcebispo de Fortaleza se preocupava em reatar 

laços, suscitar confiança entre os militares e lançar as bases concretas para um apostolado 

leigo entrosado com a hierarquia.84 Apesar da posição de Dom Delgado em manter-se à 

margem da agitação política e buscar a via da conciliabilidade, que marca boa parte do 

episcopado nacional, como já afirmado, ele pronunciou-se em favor do arcebispo de 

Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Em agosto de 1966, a mensagem divulgada pelo 

Arcebispo de Fortaleza assegura que a difamação contra o clero é um desgaste semelhante 

ao que é feito contra comunistas, e que a calúnia fosse desconsiderada por todos que têm 

responsabilidade mínima pelos destinos do País. O arcebispo pronunciou-se ainda na 

Rádio Assunção Cearense, onde afirmou que o processo difamatório contra Dom Helder 

não seria levado a sério pela Santa Sé.85 

O episcopado nordestino buscou agregar-se mais neste período, seguindo uma 

linha progressista, embora o arcebispo primaz fosse Dom Eugênio Sales, conhecido por 

sua atitude conservadora, destacou-se pela firmeza na defesa da instituição e admirado 

pelas forças armadas.86 Pode-se mencionar, além de Dom Helder Câmara, o bispo auxiliar 

de Olinda e Recife, Dom José Lamartine Soares, o arcebispo de João Pessoa, Dom José 

Maria Pires, e, ainda, entre os bispos considerados progressistas, está Dom Antônio 

Batista Fragoso, de Crateús. Este manifestou sua opinião sobre o manifesto, do ano de 

1966, da Ação Católica Operária sobre a situação dos Operários no Nordeste, como visto 

no capítulo anterior, e apoio à inciativa, que contava com a participação de Dom Helder 

Câmara. O documento, proibido pelo general comandante da 10ª Região Militar, foi visto 

por Dom Delgado como uma nova fase da Ação Católica Especializada, marcada pela 

busca de transformação da sociedade e totalmente enraizado na Doutrina Social da 

Igreja.87 O arcebispo de Fortaleza, embora não tenha sido contundente em suas posições 

e declarações, afirmou-se como homem da instituição, deixando claro seu esprit de corp. 

No ano anterior, um fato exigiu capacidade de negociação e afirmação da 

autoridade episcopal. A prisão do Pe. Antônio Moreira na serra de Baturité. Vigário de 
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Assunção, o padre apoiava o Sindicato dos Lavradores daquela localidade. Ameaçado e 

perseguido, o sacerdote foi levado para Fortaleza e conduzido para uma delegacia. Com 

a intermediação do arcebispo, o padre foi colocado em liberdade.88 Concomitantemente 

às atividades pastorais de Dom José Delgado e do clero progressista, os fiéis mais 

conservadores se articulavam. Uma campanha contra a subversão do clero foi adotada em 

Fortaleza, encabeçada pela Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e 

Propriedade.89 A campanha colocou coletas de assinaturas nas ruas Senador Pompeu, 

Barão do Rio Branco e Guilherme Rocha. Cartazes com apelos do papa contra a 

“comunização do clero” reforçavam os panfletos que continham afirmações de 

intolerância para com o clero subversivo. Depois de nove dias, de campanha a Capital 

cearense totalizou 14 mil assinaturas e assumindo o quinto lugar no movimento contra o 

“esquerdismo” em meios cristãos, ficando atrás apenas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro e Curitiba.90 

A autoridade militar mantinha correspondência com o arcebispado fortalezense. 

É o que supõe um relatório do DOPS-CE, sem data nem assinatura de agentes.91 O 

relatório trata do movimento estudantil universitário e secundarista no Ceará. Aponta 

dificuldade em investigar e espionar certos comunistas em virtude de sua infiltração na 

Igreja Católica, de modo específico no MEB, que, segundo o relato, é orientado pelo 

Arcebispado de Fortaleza. Constam ainda os nomes de padres com tendências 

esquerdistas, Pe. Tarcísio Santiago de Almeida, Pe. João Salmito Neto, Pe. José 

Montenegro Castelo e Pe. Francisco José.92 Na mesma direção, o documento alerta para 

colégios católicos femininos, entre eles o Colégio da Imaculada Conceição, protetores de 

comunistas, o colégio das doroteias, inclusive, é fichado por causa de freiras que, segundo 

o parecer do documento, orientam ações comunistas, Irmã Elizabeth, Irmã Maria Tereza 

e Irmã Landim.93 Por fim, o relatório queixa-se da indiferença e do silêncio do arcebispo, 

mesmo tendo sido comunicado, pelo comando da 10ª RM, de ações esquerdistas dentro 

da Igreja Católica.94 
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Para o Arcebispo de Fortaleza, religião e política devem dialogar, mas deve-se 

delimitar o campo teórico e prático de ambas. Referindo-se às relações entre ACB e 

política, Dom Delgado defende uma hierarquia de valores. Para os leigos, é reservada a 

atuação política, mas dotados daquilo que hoje se chama capital simbólico católico, isto 

é, revestidos do sagrado.95 Optar por agir no mundo como membro da ACB é inspirar o 

profano com origem no sagrado. Não negando a importância da política, o Arcebispo 

pretendia estabelecer uma distinção entre as esferas política e religiosa.96 A tarefa 

imprescindível da hierarquia, nesse caso, é sustentar a doutrina católica e corrigir os leigos 

que, por motivo de sua ação política e filiação partidária, se desvirtuassem do catolicismo. 

Os sacerdotes, na qualidade de colaboradores dos bispos, atuariam no mesmo sentido.97 

É provável que nestas declarações o arcebispo estivesse se referindo à AP. Com isto, 

estaria garantida a unidade da Igreja, grande preocupação de Dom Delgado. 

3.4 Movimentos e reações 

Já abordado no ponto anterior de modo perfunctório, uma vez que, para dissertar 

sobre as relações da Arquidiocese de Fortaleza com o regime, não há como deixar o tema 

à margem, aqui surge a problemática em torno dos movimentos de contestação, 

especificamente e, dentro destes, as ações da Igreja Católica em Fortaleza. Nos arquivos 

do DOPS-CE98 é possível fazer uma reconstituição das ações de católicos, clérigos e fiéis, 

desde a ótica da repressão e da comunidade de informações, ramificada no Ceará. Vendo 

o lastro documental do DOPS, é plausível assegurar que a comunidade de informações 

exercia uma vigilância abrangente e quase nada escapava ao olhar da repressão. Clérigos 

não foram exceção, pois, sobretudo aqueles tidos por progressistas, eram constantemente 

vigiados.99 Também entraram em evidência o movimento estudantil e a luta armada no 

Ceará. 
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O movimento estudantil estava em ebulição no ano de 1968. Desde 1964, o 

movimento era alvo da repressão e, ao mesmo, tempo se expressava como um dos 

principais vetores de oposição ao regime. As ações estudantis naquele ano foram irrisórias 

e logo combatidas com ímpeto pelas tropas militares; passeatas foram logo dissolvidas 

pelo Exército.100 Com acontecimentos como o maio de 1968 na França, a passeata dos 

cem mil, no Rio de Janeiro, a guerra fria como grande contexto mundial, tudo convergia 

para animar a luta contra o regime de exceção brasileiro. Greves, passeatas e confrontos 

com a polícia marcaram o atribulado ano de 1968. A agitação estudantil promovida no 

Ceará tinha três principais organizações, a AP, o PORT e o PCdoB.101 Não obstante toda 

a revolta canalizada nas lutas urbanas, a tese hoje mais aceita garante que o sonho da 

revolução que derrubaria a Ditadura Militar era uma quimera. Para Airton de Farias, “as 

mobilizações estavam praticamente restritas à classe média, (professores, bancários, etc.), 

sendo difundidas pelo movimento estudantil”.102 Tinha-se a impressão de que a população 

somente esperava a hora para pegar em armas, apenas uma valorização excessiva das 

esquerdas. 

O Partido Operário Revolucionário Trotskista chegou no Nordeste por 

Pernambuco, e de lá veio para o Ceará após o golpe de 1964. Com militância entre 

operários e camponeses, o PORT no Ceará ficou restrito ao movimento estudantil. 

Recusou a luta armada e optou por formação teórica de militantes. Do PORT saíram 

dissidentes que aderiram ao PCBR.103 O PCdoB foi fundado no Ceará em Paracuru em 

uma conferência clandestina, por comunistas descontentes com a inércia e o 

direcionamento reformista dado ao partidão por Luís Carlos Prestes. O Partido conseguiu 

uma base considerável entre os estudantes cearenses, de modo a lograr em pouco tempo 

a hegemonia do movimento no Ceará. Também do PCdoB saíram dissidentes que 
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formaram a ALN no Ceará. O Partido foi o único a instalar uma guerrilha rural no País, 

a guerrilha do Araguaia, com a participação de cearenses.104 Duas das principais 

organizações estudantis tinham suas dissidências que acederam à luta armada, vindos 

eminentemente do movimento estudantil. 

No caso da Ação Popular, a origem é a esquerda católica. Estudantes militantes 

da Ação Católica especializada romperam com a hierarquia católica e formaram a AP. 

Esta adotou o socialismo, mas discordou de Marx em relação à ditadura do proletariado. 

Sobre a origem e o contexto de fundação afirma-se que 

a criação da AP resultou de atritos provocados pela aliança da JUC com 

a UNE em 1961, levando Aldo Arantes à direção do movimento 

estudantil, fato que provocou sua expulsão da JUC pelo cardeal Dom 

Jaime de Barros Câmara, atritos agravados também pelo 

reconhecimento da União Internacional dos Estudantes (UIE). 

Premidos por esses acontecimentos diante do interesse “de uma atuação 

especificamente política, permanente, prioritária e disciplinada”, uma 

parte da liderança política da JUC foi induzida a pensar na criação de 

uma organização própria durante a UNE-Volante. A articulação 

nacional para a criação da Ação Popular (AP) foi realizada durante essa 

“grande maratona estudantil”, através dos membros da esquerda da JUC 

no Brasil, os quais se reuniram com a liderança dos estudantes, com 

padres, profissionais liberais, parlamentares e intelectuais católicos ou 

protestantes. No início de 1962 foi realizada em São Paulo a primeira 

de uma série de três reuniões que fizeram parte do processo de fundação 

da AP, durante os quais foi aprovado o “Estatuto Ideológico” com a 

defesa da “revolução brasileira” e do “socialismo”. Em decorrência do 

papel desempenhado no movimento estudantil, a AP ganhou força 

política e passou a eleger seus candidatos à presidência da UNE nos 

XXV e XXVI Congressos.105 

A AP estava engajada na defesa das reformas de base do Governo João Goulart. 

Embora socialista a organização não era comunista, adotando o que ela chamou de 

socialismo humanitário, até 1968, quando adotou o maoísmo.106 No Ceará a AP tinha 

influência entre os secundaristas e universitários, mas não como em nível nacional. Uma 

tese para este fato foi a repressão violenta que se desencadeou sobre o movimento 

estudantil cearense, atingindo a AP, cujos principais líderes foram presos pelo Exército. 
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Em um só episódio, foram indiciados por meio de um IPM 19 militantes da AP, o que 

desarticulou a organização.107 Em 1968, a AP detinha o controle do Centro dos Estudantes 

Secundaristas Cearenses (CESC). Entre os organizadores locais destacam-se os padres 

Tarcísio Santiago de Almeida e Arquimedes Bruno.108 

As reações desde 1968 se tornaram cada vez mais intensas. Organizações 

estudantis e partidos de esquerda realizaram proselitismo revolucionário, panfletagem, 

recrutamento de militantes, treinamento. Para a luta armada, como região de ação, 

escolheram a Serra da Ibiapaba, na divisa dos Estados do Ceará e Piauí.109 O clima 

político tendia para a radicalidade, não apenas nas ações armadas, pois, mesmo entre 

manifestações urbanas, observava-se que, 

nas passeatas e manifestações públicas de 1968, a radicalização política 

mostrava o imaginário e o desejo dos militantes por mudanças na 

sociedade, sem descartar o uso da violência. Não raras vezes, 

levantavam-se as bandeiras de Cuba ou do Vietnã (queimando o 

pavilhão dos Estados Unidos) e pronunciavam-se palavras de ordem 

exaltando líderes guerrilheiros como o vietnamita Ho Chi Min e o 

argentino Ernesto Che Guevara. Sabe-se que nas dependências do DCE 

da UFC os estudantes davam cursos de arte marcial e defesa pessoal 

para os colegas visando prepará-los melhor para embates com a 

polícia.110 

Violência utilizada pelos estudantes, mas também largamente usada pelos agentes 

a serviço da Ditadura Militar. No discurso do deputado Moslair Cordeiro Leite na 

Assembleia Legislativa do Estado, fichado pelo DOPS-CE, é possível inferir como 

atuavam esses agentes. Na fala desse parlamentar denunciam-se grupos de direita 

promovendo ações e propaganda protegidos por agentes do DOPS-CE. Tais grupos 

recebem até treinamento militar. Acusa ainda três agentes do DOPS-CE e três da Polícia 

Federal de raptarem um estudante na porta do Palácio Episcopal. O documento termina 
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relatando a advertência do Deputado, que voltaria à tribuna da Assembleia Legislativa 

para relatar outros casos ainda mais graves.111 

As passeatas urbanas estudantis e promovidas por classes trabalhadoras tinham 

como objetivo principal exigir mudanças, como no caso de aumento de passagens de 

ônibus, mas também servia para organizações revolucionárias, pois criaria condições 

favoráveis para possibilitar a guerrilha.112 Para a ALN, era a possibilidade de observar 

estudantes mais “politizados” ou capazes de ações mais radicais, que seriam possíveis 

recrutados para a luta armada. Sobre esta luta, Airton de Farias acentua que 

em rigor, dois grupos destacaram-se na prática de ações armadas no 

Ceará: a Ação Libertadora Nacional (ALN) e o Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR). Outras organizações buscaram 

também fundar agrupamentos locais, os quais, muito embrionários, 

foram alvos da repressão, ainda que tenham praticado algumas ações, 

como no caso da Vanguarda Armada Revolucionária – Palmares (VAR-

PAlmares) e Frente de Libertação Nordestina (FLNE). Emblemática foi 

a atuação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), entidade que 

liderou o movimento universitário cearense em 1968 e que instalou 

vários campos de treinamento de guerrilheiros no Ceará visando a 

apoiar a futura guerrilha do Araguaia, no sul do Pará.113 

Do norte do Estado, onde os futuros guerrilheiros treinavam, era possível chegar 

à região onde seria instalada a guerrilha do PCdoB. O inconformismo com os partidos 

políticos de esquerda, bem como a inoperância do movimento estudantil, foram o 

principal argumento para instalar ações armadas também no Ceará. Os estudantes 

analisavam o contexto, a radicalização das Forças Armadas, o AI-5, os grupos políticos 

dominantes no Estado, e consideravam limitadas as possibilidades de passeatas, comícios 

e iniciativas do tipo estabelecerem uma mudança concreta no País e no Ceará. 

Ação mais emblemática foi produzida na Serra da Ibiapaba. A ALN-CE deflagrou 

um foco guerrilheiro na região no final de 1969 e início de 1970.114 O erro da guerrilha 

da Ibiapaba foi o justiçamento, em agosto de 1970, ação não incomum nesse período em 

que os grupos guerrilheiros faziam justiça contra criminosos comuns, do comerciante José 
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Armando Rodrigues,115 que se tornou perigoso para o foco guerrilheiro por ter descoberto 

a identidade ideológica de membros da ALN. Além disso o comerciante praticava 

agiotagem, o que o tornou cada vez mais persona non grata para os guerrilheiros.116 José 

Rodrigues era de São Benedito, e, antes de ser levado pelos militantes da ALN, foi 

expropriado no valor de 30 mil cruzeiros que seriam usados para patrocinar a luta 

revolucionária. Na estrada para Tianguá foi executado com 4 tiros a queima roupa. O 

corpo foi encontrado no dia seguinte e o fato chocou a sociedade cearense, escandalizada 

com a crueldade desses terroristas que queriam destruir a Pátria e a família.117 A censura 

não deixava ver os porões da ditadura no Estado, onde aconteciam frequentes torturas e 

morte. Na ação da cidade de São Benedito, “vários ativistas da ALN foram presos, o que 

marcou, inclusive, o início do desmantelamento da luta armada no Ceará”.118 Foram 

torturados e acabaram delatando as atividades da organização no Estado. A última ação 

dos grupos revolucionários armados se deu na cidade do Crato. A ação, aliás, não chegou 

a ser realizada, pois foi interceptada pelo Serviço Estadual de Informação. Seria um 

assalto ao Banco do Brasil, mais uma expropriação realizada em nome da revolução. José 

Sales de Oliveira, guerrilheiro que sobreviveu ao caso de São Benedito, então pertencente 

à FLNE, foi preso em 1972 com planos para o assalto ao Banco. Airton de Farias 

considera esta a última iniciativa das esquerdas armadas no Ceará.119 

O que há de ser considerado como reação por parte da Igreja Católica é sua atuação 

junto aos sindicatos urbanos e rurais. Parte do clero assumiu a iniciativa de fomentar 

sindicatos. A problemática de teor agrário foi uma preocupação do arcebispo Dom José 

Delgado.120 No ano de 1964 criou a Fundação João XXIII, para colocar em prática os 

princípios da terceira via, sobretudo o cooperativismo. Concretamente a Fundação obteve 

o sítio São Miguel na Serra de Baturité, com intuito de promover o desenvolvimento das 
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comunidades do interior do Ceará. Márcio Porto defende o argumento de que a Fundação 

João XXIII foi o meio que o Arcebispo utilizou para realizar a reforma agrária no Estado, 

primando pelo sindicalismo rural.121 No ano de 1964, compreendendo o período de 28 de 

abril a 9 de maio, fazendo parte da Operação Limpeza, várias comitivas para coleta de 

informações sobre atividade sindical foram enviadas para o interior do Estado. Entre os 

municípios visitados, estavam Quixadá, Ibaretama, Iguatu, Acopiara, Baturité, 

Aracoiaba, Redenção e Pacatuba.122 

É interessante contextualizar a criação de sindicatos rurais por setores da Igreja 

Católica dentro da realidade agrária nordestina e do crescimento das Ligas Camponesas. 

Grandes propriedades de terra, monocultura e pobreza extrema tornavam-se um campo 

fértil para o comunismo. Por isso “no campo, Francisco Julião organizava as Ligas 

Camponesas para lutar contra o monopólio secular dos grandes proprietários de terra. 

Cheirando o comunismo, os padres competiam com as Ligas na organização de sindicatos 

mais moderados”.123 O sindicalismo abraçado por padres da arquidiocese com as bênçãos 

de Dom Delgado segue muito mais dentro deste raciocínio. Com forte influência dos 

círculos católicos, atuavam para proteger os camponeses com verbas públicas para o 

plantio e colheita.124 O propósito inicial era oferecer uma possibilidade de organização 

associacionista diferente do comunismo. Embora que posteriormente, em razão do 

aumento da repressão e do prolongamento da ditadura, tenha havido intercâmbio com 

troca de experiências entre o clero progressista e as esquerdas. 

O DOPS-CE acompanhou de perto o clero da Arquidiocese de Fortaleza e o 

próprio arcebispo foi fichado, mostrando a obsessão da comunidade de informações do 

regime pela vigilância, no entanto, não há mais informações sobre ele.125 Por outro lado, 

os documentos sobre o clero oferecem boa quantidade de informações. Os padres da 

Paróquia de Aratuba, por exemplo, foram constantemente vigiados e fichados pela 

Delegacia de Ordem Política. Pe. José Maria Cavalcante Costa e o Pe. Moacir Cordeiro 

Leite aparecem como subversivos e com tendências esquerdistas, sobretudo pelo 

envolvimento com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquela cidade. Chama atenção 
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a nomenclatura “grupo dos 15”, segundo o DOPS-CE, existente na Paróquia. O pároco 

lideraria um grupo de 15 pessoas, responsáveis por agitações e subversão na região, como 

depredação de propriedades e coação aos empregadores das fazendas. Como está descrito 

no relatório, este pede urgência na qualificação do padre.126 O grupo dos 15 aparece citado 

em outro relatório, acusado de admoestar agricultores a se posicionarem contra patrões e 

proprietários.127 

Em outro documento, são relatadas reuniões suspeitas, realizadas a portas 

fechadas na casa paroquial, no sindicato ou em sítios, e nomeia alguns participantes, 

dentre eles os padres da cidade, José Erildo Pereira, vulgo “José Mãozinha”, Maria 

Amélia, Nicinha Paiva e Zeza Alves. O relatório trata de uma reunião específica, realizada 

no Sítio Silva, em Aratuba, com participação de 80 pessoas, e presidida pelos padres José 

Maria, Moacir e pelo bispo Dom Miguel Fenelon Câmara. O agente chama a atenção para 

o fato de que o motorista do veículo dos padres, chamado Pinto, é proibido por eles de 

participar da reunião. Esta é utilizada pelos padres para conseguirem mais membros para 

o sindicato rural.128 Naquele período, começaram a surgir as primeiras CEBs na Paróquia 

de Aratuba. A reunião suspeita que o agente tratou como perigosa para a ditadura era 

provavelmente o início da renovação eclesial daquela Paróquia. 

Dois fatos noticiados pela imprensa local são importantes para compreender as 

relações entre Igreja Católica e Forças Armadas, nem sempre conciliáveis, mas nunca 

totalmente dissociadas: a acusação, contra Dom Antônio Batista Fragoso, de subversão e 

comunismo, no ano de 1968, e a prisão do Pe. Geraldo Bonfim, em 1969. O Bispo de 

Crateús aparece fichado em documentos do DOPS-CE datados de 1971, numa lista onde 

constam os nomes de vários padres da Diocese.129 As tensões aumentaram, no entanto, 

de maneira abrupta, quando os militares proibiram Dom Fragoso de acessar a Rádio 

Educadora de Crateús e recomendaram sua prisão.130 Em resposta, a Arquidiocese de 

Fortaleza realizou um ato de desagravo no pátio interno do Palácio Episcopal, com a 

presença do próprio Dom Fragoso, do arcebispo, de estudantes, padres, religiosas, 

profissionais liberais e operários. Enquanto Dom Fragoso, em seu discurso, protestou 

contra os dispositivos de repressão, chamados pelo Bispo de esquema de segurança do 

governo, defendeu e pediu solidariedade para com os estudantes e operários presos e 
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torturados. O discurso de Dom Delgado, ao revés, foi prudente e incisivo e denunciou 

pressões que partem do governo e também do povo.131 

A prisão do frei Geraldo Bonfim, franciscano, aconteceu no ano seguinte. Ele 

celebrava missa em Mundaú, com a presença de militares da Marinha, quando utilizou a 

homilia para se pronunciar e incitar a população a se posicionar contra as Forças 

Armadas.132 Durante a homilia, segundo o jornal O Povo, o frade teria afirmado que “não 

faziam nada” e que os pescadores é que de fato “estavam produzindo para a grandeza do 

País”.133 A pregação chegou até a Polícia Federal, que, após interrogar o sacerdote, 

denunciou ao Procurador da República. O Jornal acentuou que o arcebispo, Dom 

Delgado, estava acompanhando o assunto com interesse. Como anota, porém, Airton de 

Farias, frei Geraldo foi condenado a um ano de prisão.134 Qualquer forma de 

questionamento ao Regime Militar era punido com rigor, o que reforça a tese de 

intolerância e rigidez dos militares, a chamada linha dura que fez o País viver, de 1968 a 

1974 tempos de ouro e de chumbo. 

Conclusão 

Com grande influência na sociedade ao longo da história do Brasil, a Igreja 

Católica tem papel relevante na construção da sociedade brasileira. Com força 

aglutinadora, ela realiza uma função social de ordenamento das instituições. Como 

nenhuma instituição, no entanto, tem ação unívoca, a Igreja em dados momentos deixa 

em segundo plano os privilégios adquiridos e age em defesa dos necessitados, os pobres 

e excluídos. Não pode ser diferente, uma vez que a Igreja traz em si uma dupla 

constituição, porquanto, ao mesmo tempo, é humana e divina, é instituição e é carisma. 

Assim, no período da Ditadura Militar ela saiu em defesa dos militantes opositores do 

regime. 

No regime de exceção instaurado no País após o Golpe Militar de 1964, uma série 

de ações foi tomada para permitir a solidificação da ditadura. O ordenamento jurídico 

produzido concedeu plausibilidade ao regime. A ideologia criada, a segurança nacional, 

bem como a defesa do País e das instituições sociais contra as forças desagregadoras do 

comunismo foram, aos poucos, permitindo certas ações que agridem violentamente os 
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direitos humanos. É o caso da tortura, esta energicamente denunciada por setores da Igreja 

comprometidos com as transformações ocorridas na sociedade. Quando, entretanto, 

elementos do clero são alvo da repressão e da tortura uma certa unidade interna é criada. 

Subjacente a toda esta trama eclesial e social, estão uma teologia e uma eclesiologia que 

fundamentam e permitem a ação e a inserção da Igreja na política e na sociedade. 

Os direitos humanos são inerentes ao próprio ser humano. Eles provêm da 

dignidade humana. O homem é criado por Deus num ato divino livre. A Igreja vê o ser 

humano como dotado de liberdade e dignidade, feito resultado do ato criador. Assim, 

qualquer violação ou agressão à vida, de modo especial a humana, é agressão à criação, 

portanto, pecado. A noção de direitos humanos aparece num contexto maior, a 

antropologia bíblica e a Teologia da criação. Partindo deste princípio, a defesa da vida ou 

dos valores humanos adquire a mesma importância e semelhante ênfase eclesiais. 

Como protagonista da defesa dos direitos humanos, em plena Ditadura Militar, a 

Igreja assumiu um papel social relevante, mas isso não dirime suas contradições internas. 

Alguns prelados permaneceram com a mesma atitude de aprovação ao Regime Militar, 

enquanto outros oscilaram entre a defesa dos interesses eclesiais e a proteção de militantes 

opositores. Num contexto de tensões, apareceu a Comissão Bipartite como tentativa não 

apenas estabeleceu diálogo, mas conciliação entre as duas instituições. É perceptível a 

defesa de seus interesses na qualidade de instituição. Existe também, no entanto, uma 

teologia que fundamenta seu discurso e uma eclesiologia que motiva sua ação. Não se 

pode dizer que o que estava em jogo eram apenas a importância e a relevância social da 

Igreja feita instituição. Houve, também, uma perspectiva espiritual profundamente 

evangélica, de fidelidade a Cristo e a sua mensagem. Amar o próximo será sempre um 

imperativo categórico em todas as épocas históricas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conciliabilidade marca as relações entre Igreja e Estado ao longo da história do 

Brasil, embora haja tensões e atritos em maior ou menor grau à medida que uma 

instituição projeta-se sobre a outra. Não foi diferente no período de exceção iniciado em 

1964. Clérigos, bispos, padres e leigos cientes de sua missão, proveniente do batismo e 

da fé que aderiram, mas também desejosos de demarcar terreno para ação e atuação da 

instituição, apoiaram, entraram em conflito, calaram-se e pronunciaram-se contra o 

Regime Militar. A história da Arquidiocese de Fortaleza é rica desses elementos de 

conciliação, acordos, ajustes, objeções, protestos e indiferença diante da Ditadura no 

Estado. O interesse em esquadrinhar estes elementos é a maior motivação da pesquisa 

aqui concluída. 

A realidade da Arquidiocese de Fortaleza não dista da realidade nordestina como 

um todo; antes se insere nesse contexto. O semiárido, as secas, as oligarquias locais 

constituem e plasmam a atmosfera e a contextura do Ceará. As secas de 1877 e 1915 

marcam o éthos cearense de modo indelével e propiciam o desenvolvimento da indústria 

da seca e das oligarquias, de modo particular a oligarquia acciolyna. Os bispos, porta-

vozes da estrutura eclesiástica, relacionam-se com tal realidade. Não se colocam com 

insensibilidade diante da realidade, mas estabelecem relações de proximidade com as 

instâncias do poder secular. Ao passo que também fomentam instituições que amparam o 

povo mais simples, como seminários e colégios. Fazer o percurso do episcopado 

fortalezense leva a perceber uma Igreja Católica sempre inserida no contexto histórico, 

mas também com uma capacidade de consignar o presente e o futuro, a época histórica 

com a perspectiva da eternidade. 

O golpe civil-militar concatena-se com uma longa tradição elitista do nosso país. 

Segregacionistas e burguesas, as elites brasileiras nunca tiveram um projeto de nação, 

antes sempre se preocuparam em dar continuidade ao seu projeto de poder. Dentro disso 

a Igreja Católica representa o elo entre as camadas sociais. O clero consegue circular com 

habilidade entre as várias classes sociais e instâncias da sociedade. No entanto, 

posicionou-se durante o regime militar. Parte do clero e dos bispos assumiu a Teologia 

da Libertação como modus operandi da Igreja em suas dioceses e paróquias. A opção 

pelos pobres representou concretamente um seguimento católico-progressista que vinha 
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se articulando desde a primeira metade do século XX. As primeiras Comunidades 

Eclesiais de Base surgem em meados da década de 1960. Constituem um vigor pastoral 

da Igreja no Brasil. Embora apresente limites, a experiência destas comunidades de base 

são uma contribuição genuína do catolicismo latino-americano para a história da Igreja. 

Parte dos católicos da arquidiocese, leigos, padres e religiosos, percebeu que 

seguir o Cristo é trabalhar incessantemente para que irrompa o Reino de Deus proclamado 

por Jesus de Nazaré. Empenhar-se na realização do Reino é considerar o sofrimento 

experimentado por Jesus, sofrimento que é igual ao de tantos homens e mulheres que ao 

longo da história sofreram a repressão das estruturas de poder. Trata-se do sofrimento de 

milhões que vivem em nossa América Latina, na África ou na Ásia padecendo fome e 

miséria, suportando a ignomínia da exclusão social, resistindo corajosamente ao sistema 

econômico e financeiro, o deus Mamona, que insiste em lhes negar a vida. Defenderam, 

assim, a vida humana ameaçada no período ditatorial. 

A Ditadura no Ceará reprimiu o movimento estudantil, passeatas, comícios e 

greves. Combateu a luta armada. Sim, houve luta armada no Ceará. Os guerrilheiros, em 

sua maioria, eram cearenses mesmo, “cabeças-chatas” de fato (conforme a expressão 

popular), que decidiram num rico e revolucionário momento histórico – os anos 1960, 

época de grandes mudanças culturais e da influência impactante da Revolução Cubana – 

também mudar a injusta sociedade brasileira, torná-la mais igualitária e, posteriormente, 

talvez implantar mais um regime socialista nos Trópicos e nas barbas do Tio Sam. A essas 

influências estrangeiras, some-se o cenário do Brasil, desde 1964 governado por militares, 

os quais contavam com apoio de expressivos segmentos sociais, sobremaneira de 

multinacionais, empresários, latifundiários e meios de comunicação. Exatamente quando 

a guerrilha intensificou-se, o denominado “Milagre Brasileiro”, com altas taxas de 

crescimento econômico, iniciou-se também, dando aos militares grande popularidade. Há 

questões como as ações de expropriação e os assassinatos praticados pela guerrilha, 

sobretudo o justiçamento de um comerciante, possível delator, no município de São 

Benedito em 1970, que exploram essa problemática e apontam as contradições do 

período. 

A Ditadura vigiou e prendeu leigos, religiosos e padres atuantes na Arquidiocese 

de Fortaleza. Trata-se de um clero progressista, atuando em sindicatos e movimentos, mas 

marcadamente cristão e evangélico, vendo na adesão à pessoa de Jesus Cristo um 

compromisso concreto de vida, abraçando com seriedade e firmeza as Comunidades 

Eclesiais de Base. Como protagonista da defesa dos direitos humanos, em plena Ditadura 
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Militar, a Igreja assume um papel social relevante, mas isso não dirime suas contradições 

internas. Alguns prelados permaneceram com a mesma postura de aprovação ao Regime 

Militar, enquanto outros oscilaram entre a defesa dos interesses eclesiais e a proteção de 

militantes opositores. A atuação de Dom José de Medeiros Delgado gera 

questionamentos, pois para alguns o arcebispo foi conservador, enquanto para outros, 

progressista, pensando até em reforma agrária naquele período. O certo é que as atitudes 

e pronunciamentos do prelado o definem como moderado, bastante preocupado com a 

organização interna da Igreja e com a formação de lideranças leigas em todo o território 

da Arquidiocese de Fortaleza. O que não retira o mérito daquele arcebispo, que se mostrou 

não poucas vezes preocupado com a realidade do rebanho, sobretudo do interior, bem 

mais marcado pelas vicissitudes naturais e pela visão estreita de mundo das elites 

oligárquicas do Ceará. 

Chega-se ao final desta pesquisa. Certamente não foi esgotado todo o seu 

conteúdo, dada a incompletude de qualquer obra acadêmica por sua própria natureza. 

Também não havia pretensão em fazê-lo. Até que ponto o pesquisador escolhe o tema ou 

o tema “escolhe” o pesquisador é um dilema presente em discussões acadêmicas. Por 

honestidade intelectual, é preciso afirmar aqui que a neutralidade científica é sempre 

almejada, porém nunca alcançada. O pensamento que permeia esta pesquisa é latino-

americano, compreendendo e vendo o mundo a partir desta realidade e deste horizonte. 

A proximidade temporal em relação à Ditadura Militar ainda torna acalorado o tema 

pesquisado. Porém, buscou-se aqui realizar análises que permitissem uma ampla e 

diversificada gama de significados sobre um período paradoxalmente apaixonado e 

aterrorizante. Os sonhos e as motivações próprios daquele período não podem ser 

esquecidos, ainda mais no contexto atual, tão carente de utopias e marcadamente centrado 

no individualismo. Sonhos e motivações cristãs, fortemente presentes naqueles anos. Para 

o cristão, o paradigma fundamental do agir no mundo será sempre o Cristo encarnado, 

morto e ressuscitado. Paradigma que se traduz em espiritualidade. Espiritualidade 

encarnada. 
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ANEXOS 

 
Figura 1 

Entrada da cela no porão da sede da Polícia Federal (rua Pereira Filgueiras, n. 4), utilizada para presos 

políticos 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 2 

Solitária na sede da Polícia Federal, à época situada na rua Pereira Filgueiras, n. 4 

Fonte: arquivo pessoal. 



125 
 

 

Figura 3 

Espaço utilizado por presos políticos para fazer necessidades fisiológicas em cela no porão da sede da 

Polícia Federal (rua Pereira Filgueiras, n. 4) 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 4 

Inscrição feita por presos políticos durante a Ditadura Militar na cela do porão da antiga sede da Polícia 

Federal (rua Pereira Filgueiras, n. 4) 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 5 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.INF.13.11 
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Figura 6 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.REL.03.27 
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Figura 7 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.REL.03.28 
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Figura 8 

O Povo, 7 de setembro de 1968, p. 5 
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Figura 9 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.REL.11.112 
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Figura 10 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.REL.02.30 



133 
 

 

Figura 11 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.DOS.01.01 
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Figura 12 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.DOS.01.02 
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Figura 13 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.DOS.01.03 
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Figura 14 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.DOS.01.04 
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Figura 15 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.DOS.01.05 
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Figura 16 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.INF.14.07 
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Figura 17 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.DOS.09.03 
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Figura 18 

APEC: BR.CEAPEC.DCE.INF.17.19 
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Figura 19 

Jornal O Povo, 6 de agosto de 1968 
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Figura 20 

Jornal O Povo, 11 de março de 1969 



143 
 

 
Figura 21 

Revisão ortográfica 
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