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RESUMO 

 

O objeto desta tese de doutorado é a Revolução Tranquila, acontecida no Québec, 
província do Canadá, na década de 1960 e tem como objetivo analisar as 
circunstâncias do afastamento, ou redução, da participação da Igreja Católica na 
sociedade quebequense no período referido. O referencial teórico está amparado nos 
conceitos que pretendem explicar esse processo, no qual setores da sociedade e da 
cultura foram retirados da influência das instituições religiosas, tais como: 
secularização, laicização, dessacralização. A hipótese de trabalho é de que o 
movimento de retraimento da Igreja, em relação a essas esferas da sociedade, iniciou-
se a partir de dentro da Igreja Católica, de movimentos teológicos, de práticas 
pastorais, de críticas internas, que foram ao encontro dos contextos históricos de 
então, nos quais a autoridade religiosa já era contestada.  
Por meio de um estudo de caso, que é um método de pesquisa amplo visando 
aprofundar um determinado conhecimento, o presente trabalho se ocupará da 
Revolução Tranquila, seus antecedentes e suas consequências. 
O Québec é a maior província do Canadá, em extensão territorial, além de ser a 
segunda mais populosa. Sua população é majoritariamente francófona e católica, 
diversamente do restante do país. Sua história, desde a fundação, está atrelada ao 
desenvolvimento da Igreja Católica na América do Norte. Em meio aos embates entre 
Inglaterra e França, o Québec preservou sua cultura e língua francesa por meio do 
Catolicismo. A Igreja Católica foi, ao longo de séculos, a referência central para os 
quebequenses. Na década de 1960, o Partido Liberal subiu ao poder e Jean Lésage 
se tornou Primeiro-Ministro do Québec. Seu governo foi marcante na história da 
Província e está vinculado ao que é conhecido como Revolução Tranquila. Esse 
período é conhecido por uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas na 
região, e considerado como o marco fundador do Québec moderno. É nesse mesmo 
período que a Igreja Católica foi afastada de determinadas posições de gestão e de 
autoridade na sociedade quebequense. Enquanto estudo de caso, o trabalho 
apresenta, ainda, elementos de análise que poderão oportunizar considerações 
futuras em relação a realidades diversas desta estudada. É importante destacar que 
o tema é objeto de inúmeras pesquisas no Québec. No Brasil, porém, é pouco 
explorado. 
 
Palavras-chave: Québec. Revolução Tranquila. Igreja Católica. Secularização. 
Laicização. 
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2021. 

 

ABSTRACT 

 

The object of this doctoral thesis is the Quiet Revolution, which took place in Québec, 
a province of Canada, in the 1960s and aims to analyze the circumstances of the 
removal, or reduction, of the participation of the Catholic Church in Québec society in 
that period. The theoretical framework is supported by concepts that intend to explain 
this process, in which sectors of society and culture were removed from the influence 
of religious institutions, such as: secularization, laicization, desacralization. The 
working hypothesis is that the movement of withdrawal of the Church, in relation to 
these spheres of society, started from within the Catholic Church, from theological 
movements, from pastoral practices, from internal criticism, which were in line with the 
historical contexts of the time, in which religious authority was already contested. 
Through a case study, which is a broad research method aimed at deepening a certain 
knowledge, the present work will deal with the Quiet Revolution, its antecedents and 
consequences. 
Québec is Canada's largest province, in terms of land area, as well as being the second 
most populous. Its population is mostly Francophone and Catholic, unlike the rest of 
the country. Its history, since its foundation, is linked to the development of the Catholic 
Church in North America. Amid the clashes between England and France, Québec 
preserved its French culture and language through Catholicism. The Catholic Church 
has been, for centuries, the central reference for Quebecers. In the 1960s, the Liberal 
Party rose to power and Jean Lésage became Prime Minister of Québec. His 
government was remarkable in the history of the Province and is linked to what is 
known as the Quiet Revolution. This period is known for a series of social, political and 
economic changes in the region, and considered to be the founding landmark of 
modern Québec. It was during this same period that the Catholic Church was removed 
from certain positions of management and authority in Québec society. As a case 
study, the work also presents elements of analysis that may provide opportunities for 
future considerations in relation to the different realities of this study. It is important to 
highlight that the theme is the object of numerous researches in Québec. In Brazil, 
however, it is little explored. 

 
Keywords: Québec. Quiet Revolution. Catholic church. Secularization. Laicization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era 24 de maio de 2015. Segundo o calendário litúrgico da Igreja Católica, 

celebrava-se a Solenidade de Pentecostes – evento que, de acordo com a teologia 

católica, festeja a manifestação da Igreja de forma pública e universal1. Nesta data, 

este pesquisador, autor desta tese, encontrava-se na paróquia Saint-Jean-Baptiste, 

na cidade de Québec (Canadá). A situação se tornou inusitada, pois, nesta paróquia, 

celebrava-se a última eucaristia2, e esta, a partir de então, seria completamente 

fechada para celebrações ou visitações. 

Ainda que a experiência tenha sido inusitada para este pesquisador, a 

realidade quebequense está permeada de situações semelhantes. Segundo Noppen 

e Morisset (2006), no tempo compreendido entre 1900 e 2003, na Província do 

Québec (Canadá), 480 igrejas tiveram seu uso “convertido”3, 87 tiveram outros usos 

compartilhados com o culto e 170 foram demolidas. Especialmente a partir do ano 

2000, este processo acelerou. Deve-se atentar, ainda, que o número de lugares de 

culto católico ativo na Província está em torno de 2200, porém com riscos variáveis 

de fechamento. Atualmente, registra-se cerca de 50 igrejas ao ano que são fechadas 

totalmente ou em parte para as funções religiosas. 

Para um brasileiro, a realidade observada (não somente no momento 

apontado acima) foi bastante desconcertante e instigante. Uma província que, como 

veremos mais detidamente ao longo deste trabalho, tem sua história intimamente 

ligada à religião católica, igualmente com a cultura e o mundo francófono. Um passado 

que emerge, a todo tempo, por meio de templos de grandes dimensões, trabalhados 

em pedra, pontilhando o mapa de toda a província. Uma história de feitos dos grandes 

 
1   Pentecostes é considerada uma das mais importantes celebrações cristãs, especialmente para a 

Igreja Católica. Celebra-se a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos, cinquenta dias após a 
Ressurreição de Jesus. Uma vez que o fenômeno foi sucedido por uma pregação pública por parte 
dos Apóstolos, a Festa é reconhecida como a manifestação da Igreja ao mundo. 

2    A celebração da eucaristia é o rito católico mais comumente conhecido como missa. 
3    Utiliza-se a expressão “uso convertido”, na literatura do Québec, em relação aos templos 

religiosos – especialmente católicos – que necessitaram ser fechados aos fiéis, uma vez que não 
há recursos financeiros suficientes para manutenção. Essa é uma situação que vem crescendo, 
especialmente a partir da década de 1990, e está generalizada por toda a Província do Québec 
(áreas urbanas e áreas rurais) e, segundo estudos, atingem, principalmente, igrejas construídas 
entre 1950 e 1960. Uma vez constatado que a comunidade local ou que os recursos 
governamentais não são suficientes para a manutenção ou restauração, muitas vezes é decido 
pela conversão de seu uso. Isso significa que o templo pode ser vendido para a iniciativa privada 
(demolição, venda como residência, restaurante, sala de show etc.) ou a própria Igreja Católica 
transforma o local (como centro comunitário, biblioteca, templo multifuncional ou, até mesmo, 
plurirreligioso etc.) (GROULX, 2012). 
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heróis do passado, dos homens e das mulheres que construíram a Nouvelle-France e 

que estiveram intimamente ligados à Igreja Católica. Uma memória que recorda os 

hospitais, abrigos, casas de repouso, universidades e escolas fundados e mantidos 

pela Igreja Católica até a década de 60. Uma herança não somente feita de boas 

lembranças, mas também de autoritarismos e de uma moral invasiva. 

Desconcertante ainda é tomar conhecimento dos números e estatísticas 

acerca deste fenômeno atual do Catolicismo quebequense. O número percentual 

daqueles que se declaram católicos, entre os anos de 1960 a 2000, não teve alteração 

importante (entre 80% e 90%, dependendo da região). A partir do ano 2000, porém, a 

desfiliação tem acelerado, ultrapassando a ordem (aproximada) de 1% ao ano. 

Algumas sondagens dão conta que o percentual de católicos no Québec seria de 55% 

atualmente. Contudo, o impacto maior se dá na redução do número dos templos com 

dedicação exclusiva ao culto (como já mencionado) e na frequência a estes. Dos que 

se autodeclaram católicos, apenas 8% afirmam participar de um serviço religioso 

semanal. Aqueles com frequência ocasional seria em torno de 15%. Um percentual 

de 82% afirma que somente vão à Igreja em ocasiões especiais – funeral, batismo, 

casamento (MEUNIER; WILKINS-LAFLAMME, 2011). 

Tratamos, portanto, de uma Igreja que, nitidamente, está sendo reduzida 

numericamente e perdendo influência na sociedade quebequense.  

A Província do Québec4 é a única do Canadá que possui o francês como sua 

língua oficial. O Québec possui uma população aproximada de oito milhões de 

habitantes, em sua maioria francófonos. A Belle Province, como é romanticamente 

chamada, é definitivamente reconhecida por essa característica singular de sua 

língua. Porém, até algumas décadas atrás, também pela sua clara configuração 

católica.  

Nos anos seguintes ao pós-guerra (entre 1944 e 1959)5, o Québec passou por 

um período que ficou conhecido como La Grande Noirceur (A Grande Escuridão). O 

nome do período foi atribuído por ter havido uma relação estreita entre a Igreja e o 

 
4    Tanto a cidade de Québec (em francês, apenas Québec, e geralmente chamada de ville de 

Québec – cidade de Québec), quanto a Província do Québec (em francês, le Québec), tem sua 
origem em uma palavra algonquina (povo nativo norte-americano), que significa “passagem 
estreita”, pois o rio Saint-Laurent, na região da cidade de Québec, tem uma largura de apenas 800 
metros. 

5    Esse período é, muitas vezes, antecipado – de 1930 até o final de 1950. 
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Estado. Relação esta que, na opinião de muitos, provocou um atraso social, cultural e 

econômico – por isso a designação depreciativa. 

Com os anos 60, o Québec viu uma profunda mudança por meio da Révolution 

Tranquille (Revolução Tranquila6), quando a Igreja Católica foi afastada de diversas 

áreas da sociedade nas quais ainda dominava.  

De fato, é esse o objeto de nossa pesquisa, a Revolução Tranquila, que 

transformamos em um caso analisado à luz da Ciência da Religião e de outras 

ciências, como a história, a geografia, a sociologia e a teologia. 

 Designa-se por Revolução Tranquila os acontecimentos que tiveram lugar na 

Província do Québec ao longo da década de 1960, a partir da eleição de Jean Lésage, 

do Partido Liberal. Com a subida do Partido Liberal ao poder, uma série de mudanças 

estruturais foram desencadeadas nas várias áreas da sociedade quebequense. Essas 

reformas afetaram, de maneira profunda, o papel, até então, assumido pela Igreja 

Católica na região, especialmente as instituições por ela administradas. Essas 

mudanças coincidem, historicamente, com a realização do Concílio Vaticano II (1962-

1965), sem dúvidas, o maior evento da Igreja Católica do século XX. 

Dentre as mudanças da Revolução Tranquila – muitas delas políticas e 

econômicas –, destacamos: o forte questionamento aos valores tradicionais e ao 

domínio da Igreja sobre vários aspectos da vida social – educação e saúde, 

especialmente. Podemos chamar, aqui, de processo de secularização, quando as 

estruturas foram sendo laicizadas (escolas, universidades, hospitais, orfanatos, 

serviços sociais em geral), bem como as consciências individuais. Entre 1962 e 1974, 

houve um grande impacto sobre as vocações. Padres, religiosos e religiosas, foram 

se secularizando7, em particular aqueles que se dedicavam ao ensino. O número de 

vocações foi se reduzindo de modo paulatino. 

A Revolução Tranquila é considerada, regularmente, como o momento 

dramático no qual a Igreja Católica teria sido afastada de suas posições de poder na 

sociedade quebequense, colocando um fim a um período de ignorância e 

subdesenvolvimento social, político e econômico. A nossa hipótese é de que esse 

 
6    Percebemos, ao longo de nossa pesquisa, que a tradução para a nossa língua, ordinariamente, 

era Revolução Silenciosa. Optamos pela utilização do termo que mais se assemelha à língua 
francesa e que, segundo a nossa percepção, retrata de forma mais perfeita o que se deu no 
Québec. 

7   O termo corresponde ao processo canônico da mudança do estado clerical para o estado laical de 
determinado indivíduo. 
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processo de exclusão começou, na verdade, no interior da Igreja e foi acompanhado 

por diversos acontecimentos e mudanças na sociedade quebequense. Desta forma, 

para nós, a modernização do Québec e o reposicionamento da Igreja Católica nessa 

Província é de longa data – bem anterior à Revolução Tranquila – e se deu, também, 

em um lapso de tempo maior do que apenas no governo liberal de Lésage. 

Ao procurarmos entender esse processo, recorremos aos conceitos de 

secularização, laicização, desclericalização e dessacralização. 

O tema é instigante, pois dá margem a diversas pesquisas. A abordagem 

escolhida foi o estudo de caso, que permite um amplo e profundo estudo sobre o tema. 

A nossa aproximação com a temática se deu, primeiramente, por meio de 

apresentação dos antecedentes da Revolução Tranquila: sociais, econômicos, 

políticos e eclesiásticos. Em seguida, dissertamos acerca da compreensão da 

Revolução Tranquila em si, tanto em análises da época, quanto posteriores.  

Ficou evidente, ao longo da elaboração de nosso trabalho, que o tema não foi 

objeto de muitas pesquisas (raras, aliás) aqui no Brasil. No Québec, contudo, a 

literatura é vasta, sendo abordado por inúmeras áreas do conhecimento. Nesse 

aspecto, a limitação de nossa pesquisa se deu em função do acesso às obras. Muitas 

delas (artigos e trabalhos acadêmicos, livros, vídeos) estão disponíveis na forma 

digital e pudemos, portanto, acessá-las. Entretanto, há inúmeras outras obras – livros 

especialmente – que não pudemos ter acesso, pois só estão disponíveis no formato 

físico e em bibliotecas ou livrarias canadenses. Dentre os autores quebequenses que 

se dedicaram à questão, fizemos uma extensa revisão bibliográfica. 

Nosso trabalho foi estruturado em quatro capítulos distintos. 

Iniciamos com o panorama histórico que antecede a chegada ao poder do 

Partido Liberal, de Lesage. Na verdade, iniciamos com a chegada dos navegadores 

franceses à região, a partir do século XVI, que passou a ser uma das colônias 

francesas. Esse domínio se estendeu até a metade do século XVIII, quando o Québec 

se tornou uma colônia inglesa, devido a derrota da França na Guerra dos Sete Anos, 

acontecida em terras europeias. Durante todo o período (francês e inglês), a 

resistência dos moradores da colônia em defender a sua língua, seus costumes e sua 

fé católica foi bastante intensa.  

O segundo capítulo transita pelo mesmo período histórico (desde o século XVI 

até a década de 1960), porém, enfatizando a perspectiva da difusão da Igreja Católica 

na Província do Québec. Ao longo desse tempo, a região experimentou desde o 
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ultramontanismo até o afastamento da Igreja Católica das funções centrais da 

sociedade. 

No terceiro capítulo é apresentada a Revolução Tranquila. Passaremos pelos 

pontos fundamentais que estão ligados ao nosso tema. Dentre estes, destaca-se a 

análise da Grande Escuridão (La Grande Noirceur), como é chamado o período, 

marcado pelo governo Duplessis, no qual a Igreja Católica esteve intimamente ligada 

e, segundo algumas percepções, tanto o governo quanto a Igreja foram causadores 

do atraso cultural, social, político e econômico da região. 

O quarto capítulo é organizado em torno de três pontos principais: a análise 

da ética personalista como catalisadora das ações no interno da Igreja; as mudanças 

que se deram na Igreja do Québec nas décadas de 1950 e 1960; e uma análise da 

Revolução Tranquila a partir das teorias da secularização e da laicização. 

Queremos registrar, ainda, que a citação “Não toquem na minha Igreja” (“Ne 

touchez pas à mon église!8”) faz referência a um filme-documentário, lançado em 

2012, do cineasta quebequense Bruno Boulianne. Este documentário versa, 

justamente, acerca do destino dos templos católicos no Québec que, como dissemos, 

estão sendo “convertidos” ou demolidos.  

O título (de nosso projeto, bem como do documentário) remete, ainda, a uma 

antiga canção católica francesa, cuja última estrofe se inicia com “Ne touchez pas à 

cette église” e termina com versos saudosistas de um passado que, decerto, não mais 

retornará: “Laissez-la vivre et finir ses vieux ans / Elle n'en a plus pour bien longtemps 

/ Cette pauvre aïeule un jour toute seule / Tombera comme un oiseau blessé / Sur les 

ruines de notre passé”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8    Todas as citações deste trabalho, a partir desta, são traduções deste autor. 
9   “Deixe-a viver e terminar sua velhice / Ela não terá muito mais tempo / Esta pobre avó, um dia, 

abandonada / Cairá como um pássaro ferido / Nas ruínas do nosso passado”. (Tradução nossa). 
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CAPÍTULO I – O QUÉBEC ANTES DA REVOLUÇÃO TRANQUILA 

 

A Província do Québec (Canadá) é a única das províncias canadenses que 

tem o francês como língua oficial. O Québec possui uma população aproximada de 

oito milhões de habitantes, praticamente todos francófonos. A Belle Province, como é 

romanticamente chamada, é definitivamente reconhecida por essa característica 

singular de sua língua. Porém, era, até há algumas décadas, conhecida também pela 

sua clara configuração católica. 

Os franceses, colonizadores do território que viria a ser o Québec, passaram, 

ainda na Europa, pelas rivalidades de católicos e protestantes e, em especial os 

católicos, foram aqueles que, no século XVI, viveram a chamada Contrarreforma10 – 

ou a Reforma Católica proveniente do Concílio de Trento11. O Catolicismo que derivou 

da Reforma Católica foi um Catolicismo de enfrentamento. O Concílio de Trento trouxe 

diversas mudanças – criação de seminários para a formação do clero, ensino do 

catecismo às crianças e um grande fervor religioso. A Igreja Católica no Québec, 

iniciada sob a responsabilidade desses imigrantes vindos da Europa no século XVII, 

foi marcada por uma energia missionária intensa, tendo como contexto essa reforma 

tridentina. 

No século XVIII, são visíveis as contestações próprias do Iluminismo e, por 

fim, o advento da Revolução Francesa. No Canadá, os efeitos destes eventos são 

sentidos. Com o século XIX temos, na França, o que ficou conhecido como o Antigo 

Regime (Ancien Régime12), quando a Igreja e o Estado estiveram intimamente ligados. 

No Québec, muitas congregações se estabeleceram para cuidar de institutos de 

 
10  Movimento originado na Igreja Católica, em reação à Reforma Protestante (em 1517), procurando 

reformar ou renovar instituições e práticas. A data de 1545 é significativa, pois representa a 
convocação do Concílio de Trento. 

11  Trata-se do 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, realizado na cidade Trento, entre os anos 
de 1545 e 1562, entremeado por diversos períodos de interrupção. Ele foi uma reação da Igreja 
Católica ao movimento da Reforma Protestante, iniciada com as críticas de Martinho Lutero e a 
afixação das suas 95 teses na porta da Igreja de Wittemberg, em 1517. O Concílio de Trento teve 
como objetivo dois pontos fundamentais: responder às posições apresentadas por Lutero e seus 
seguidores (emitiu, portanto, decretos sobre a justificação, sobre os sacramentos) e, em segundo 
lugar, reformar a própria Igreja Católica (ocasionando a reforma da cúria romana, a formação do 
clero, a criação de sínodos diocesanos etc.) (PADOVESE, 2002). 

12  Refere-se ao sistema social e político aristocrático, que tinha como característica o poder absoluto 
nas mãos do rei. O termo foi cunhado a partir da Revolução Francesa e denominava o período, 
imediatamente, anterior na França, estendendo-se entre os séculos XV e XVIII. É característico 
desse período a divisão social em três classes – o Primeiro Estado (representado pelo clero), o 
Segundo Estado (representado pela nobreza e família real) e o Terceiro Estado (representado 
pela burguesia, os camponeses e o restante da população). 
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educação e de caridade – como escolas, hospitais, orfanatos etc. Entre os anos de 

1840 e 1900, o ultramontanismo13 teve um papel fundamental no Québec. Dois 

resultados marcantes desse processo: uma sociedade extremamente religiosa, no 

qual a Igreja tinha papel preponderante sobre todas as coisas, e o desenvolvimento 

de uma espiritualidade popular intensa, por meio de procissões, devoções, 

movimentos espirituais etc. É justamente nesse período que a Igreja Católica se 

colocou como responsável pelo sistema de educação – da infância à Universidade. 

Essa situação só iria se modificar com a criação do Ministério da Educação, em 1964. 

De 1840 a 1920 houve um incremento no número de paróquias, de padres e 

de comunidades religiosas. Assume-se que é entre 1920 e 1940 que se deu o apogeu 

da Igreja Católica, enquanto instituição, no Québec. Mas é também a partir de 1920 

que o Estado foi, aos poucos, interferindo nos “negócios” da Igreja. 

Os anos de guerra (1938-1945) e pós-guerra iriam transformando 

completamente a sociedade. O acesso das mulheres ao mercado de trabalho, a 

urbanização, o aumento do consumo, a popularização do automóvel e da televisão 

foram modificando o cenário social. 

A década de 60 do século XX foi marcada por intensas mudanças no 

panorama social e religioso da província do Québec. A estas mudanças cunhou-se a 

expressão Revolução Tranquila. É deste acontecimento fundamental, em particular, 

que queremos nos ocupar nessa pesquisa, oferecendo um amplo panorama e 

algumas considerações advindas desse conjunto de eventos. 

Dentre as mudanças trazidas pela Revolução Tranquila – muitas delas 

políticas e econômicas –, destacamos: o forte questionamento dos valores tradicionais 

e do domínio da Igreja sobre vários aspectos da vida social – educação e saúde, 

especialmente. Entre os anos de 1962 e 1974, houve um grande impacto sobre as 

vocações. Religiosos e religiosas, padres ou não, foram se secularizando14, em 

particular aqueles que se dedicavam ao ensino. O número de vocações foi, de forma 

paulatina, se reduzindo. 

 
13  A origem da palavra vem da associação de dois termos: ultra (além) e montanismo (de 

montanhas). Designava, originalmente, os católicos na França, que reconheciam a supremacia do 
Vaticano sobre o clero local, ainda que o Vaticano estivesse do outro lado dos Alpes. O termo foi 
se desenvolvendo, compreendendo o poder papal, além de um autoridade religiosa e política nas 
várias nações. Doutra forma, a piedade religiosa popular forjada nesse ambiente via a pessoa do 
papa e em seus discursos a autêntica profissão de fé católica. 

14  Estamos utilizando o termo, aqui, significando o processo canônico da mudança do estado clerical 
para o estado laical de determinado indivíduo. 
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Em 10 de junho de 1912, em Montréal, nasceu Jean Lesage, que viria a ser o 

Primeiro-Ministro da Província do Québec, pelo Partido Liberal, entre os anos 1960 e 

1966. Por que mencionar esse fato?  

Lesage é, amplamente, reconhecido como o “pai” ou “dirigente” da Revolução 

Tranquila. Certamente foi um reformista e teve como objetivo principal de sua gestão 

a modernização do Québec, como que “arrancando-o” das garras da Igreja Católica. 

Esses acontecimentos foram consagrados, como já referimos, com o termo 

Revolução Tranquila (“Revolution Tranquille”) na “mídia de língua inglesa, 

primeiramente por Brian Upton, no Montréal Star, e então por Peter Gzowksi, no 

Maclean's”15. O termo antitético expõe a complexidade dos acontecimentos que se 

deram naquela Província, antes chamada de “Belle Province”. De início, podemos 

dizer que se tratou de uma série de acontecimentos que afetou várias esferas da 

sociedade quebequense e teve lugar, especialmente, a partir da eleição de Lesage 

(em 1960) e se estendeu até o final de seu mandato (1966). Esse período é aceito, 

ainda, se estendendo até os inícios da década de 1970. Certamente, seus efeitos são 

sentidos, no Québec, até os dias de hoje.  

Para compreendermos qual o contexto em que a Revolução Tranquila está 

inserida, devemos retroagir no tempo. Não cabe ao escopo de nosso trabalho realizar 

uma revisão histórica de todos os acontecimentos do Québec. Logo, fizemos a 

escolha de apresentar, neste primeiro capítulo, um panorama da história do Québec 

até os acontecimentos que antecederam à Revolução Tranquila, com a intenção de 

destacar aqueles que decerto interessam, sobremaneira, a nosso campo de estudos, 

qual seja, a Ciência da Religião. Não se tratará, portanto, de uma análise sociopolítica, 

ainda que recorramos a esses elementos, aqui e ali, como evidência do que 

desejamos apresentar. 

 

1.1  Os primeiros contatos 

 

Aos doze dias do mês de outubro do ano de 1492, o genovês Cristóvão 

Colombo aportou nas Bahamas, depois em Cuba e em Santo Domingo. A viagem, 

patrocinada pelos então reis do reino católico de Espanha – Fernando de Aragão e 

 
15  Cf. em: https://histoireengagee.ca/lorigine-dun-nom-dou-vient-lexpression-revolution-tranquille/ 



34 

 

Isabel de Castela –, com a intenção de descobrir novas rotas para as desejadas 

Índias, acidentalmente encontrou um novo continente.  

Portugal e Espanha eram reinos experientes e preparados para essas 

descobertas, possuíam conhecimento e equipamentos adequados para viagens 

transcontinentais. A França, entretanto, estava ocupada em guerras contra a Itália. De 

sua parte, somente pescadores de bacalhau se dirigiam àquelas regiões recém-

descobertas em busca de suas presas. Foi somente a partir de 1523 que a França 

começou a se interessar em encontrar uma rota para à Ásia, atravessando o Atlântico 

Norte. 

O navegador Giovanni da Verrazano foi o primeiro, em nome do rei da França, 

que aportou no novo continente, no ano de 1524. Em sua segunda viagem, em 1528, 

permaneceu em terras canadenses e não retornou. O rei Francisco I solicitou, então, 

ao navegador Jacques Cartier que explorasse uma possível rota alternativa para o 

comércio com as Índias. O rei Francisco I já havia estabelecido três estratégias 

possíveis: primeiro, o estabelecimento de relações diplomáticas com o Império 

Otomano; segundo, o desenvolvimento das rotas já consideradas tradicionais; e 

terceiro, essa possibilidade de uma rota alternativa para as Índias, em direção ao 

oeste. Jacques Cartier, ordenado pelo rei da França, adentrou, em 1534, o golfo do 

rio Saint-Laurent. Em 1535, com o auxílio dos indígenas, ele chegou até o local onde 

hoje é a ilha de Montréal (HAMELIN, 1997). 

Há certa semelhança nesse processo inicial de colonização com a que se 

desenvolveu, aqui, no Brasil. Os franceses estavam em busca de ouro ou, ainda, de 

uma rota para as Índias. O Canadá, no entanto, não oferecia nem um, nem outro. 

Desta forma, iriam buscar novas terras e abandonaram o território para os pescadores 

normandos, bretões e bascos. A atividade pesqueira não estimulava o processo de 

colonização. 

No último terço do século XVI, entrou em jogo uma nova mercadoria que seria 

o motivo principal da colonização da região – as peles de animais. Com o uso de peles 

se tornando moda entre as classes mais ricas da França, a exploração e o comércio 

delas se tornavam interessantes e atraíram o interesse da França, novamente, pelas 

terras canadenses. 

Diferente da pesca, a caça de animais para extração das peles exigia que 

houvesse desbravamento de áreas mais interiores e o contato com os grupos 

indígenas que, eventualmente, as fornecessem. Tadoussac foi fundada, em 1599, por 
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Pierre Chauvin, resultante dessa mudança de curso. O local se transformou no 

primeiro balcão de comércio francês permanente em terras canadenses.  

O comércio de peles tornou-se, providencialmente, uma alternativa menos 

custosa à corte real francesa para o processo colonizatório. Uma vez que a França 

estava envolvida, então, com as guerras de religião, a solução encontrada foi de 

transferir os custos da colonização a uma companhia privada que, em troca, teria o 

monopólio deste comércio. 

Nesse contexto, e em busca de locais mais apropriados para o 

estabelecimento de alojamentos na região, Samuel de Champlain fundou Québec em 

1608, ao subir o rio Saint-Laurent em direção à sua nascente. 

 

1.2  Nouvelle-France 

 

Os passos da colonização andavam lentamente, uma vez que não havia um 

programa de colonização organizado.  

Diante dos propósitos da Contrarreforma católica, a evangelização ocuparia 

um espaço significativo no processo de colonização entre os anos de 1630 e 1640. 

A ausência de matérias-primas “próprias” nas terras da colônia (ouro, prata, 

café, açúcar etc.) e a prevalência da caça ao castor (animal cuja pele era extraída e 

comercializada) exigiu, cada vez mais, uma interiorização dos caçadores no território 

e a necessidade de se estabelecer acordos com os povos originários. Dentre estes, 

os franceses tinham boas relações16 com o Hurons e os Algonquins. Diante dos 

franceses se encontram seus rivais – os holandeses – que, instalados na bacia do rio 

Hudson-Mohawk, estavam aliados aos Iroquois17 (ou Cinco-Nações). Com essa dupla 

rivalidade, os franceses, na década de 1660, sofreram grandes danos em seu sistema 

comercial. É nesse período que o rei Luis XIV subiu ao trono na França e elevou o 

 
16  A situação das alianças de franceses com os Algonquins, os Montagnais (Innus) e os Abénakis, 

além dos Huron-Wendats (que foi o primeiro grupo a entrar em contato com os franceses, em 
1609) está em relação aos conflitos que existiam na região com os Iroquois (que se aliaram, 
portanto, aos holandeses). Entendemos que as relações de aliança ou conflitivas são por demais 
complexas para serem apresentadas em nosso trabalho. Compreendemos, também, que os 
europeus, ao adentrarem territórios ocupados, desequilibram forças já estabelecidas e criam 
novos conflitos entre nações originárias. 

17  As Cinco-Nações compreendidas eram: Mohawks, Onneiouts, Onondagas, Sénécas e Cayugas. 
Sua origem remonta ao século X a.C. A liga entre essas nações foi criada em 1570 (em 1722, a 
nação Tuscoras ingressa, também, formando, portanto, a liga das Seis-Nações). 
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status da nova colônia para a província francesa. Ato contínuo, enviou o regimento 

Carignan-Salières18 à região e os Iroquois foram submetidos. 

Com as contínuas explorações fluviais ao longo da segunda metade do século 

XVII, com Robert Cavelier de La Salle, Louis Jolliet e Jacques Marquete, a França 

assegurou o controle da bacia do Mississipi19. Esse afã expansionista resultou em um 

aumento do comércio de peles, contudo, de menor qualidade, o que fez o preço baixar. 

O governo interveio exigindo que os comerciantes tivessem certificação oficial para a 

venda. Com essa exigência, o mercado negro de pele cresceu, além da negociação 

com os ingleses em Albany. Por meio de Des Groseilliers20 a Inglaterra realizou um 

acordo de exploração da Baía de Hudson, resultando na fundação da Companhia da 

Baía de Hudson. 

O final do século XVII encontrou a França envolvida em inúmeras guerras 

contra a Holanda, nas quais o rei Luís XIV saiu vencedor. 

Ainda que, no início do século XVIII, a França dominasse as bacias fluviais da 

América do Norte, ao ser derrotada na Europa foi obrigada a aceitar o Tratado de 

Utrecht21, em 1713. Por meio deste tratado as vitórias em sua colônia foram anuladas. 

Segundo este tratado, a Baía de Hudson, a Terra Nova e a Acádia francesa deveriam 

passar ao domínio inglês. Com o domínio sobre os Iroquois, os ingleses tinham 

acesso, também, aos Grandes Lagos. A colônia francesa se viu, então, isolada no 

vale dos Laurentides22. 

 
18  O regimento de 1300 soldados foi enviado, pelo rei Luis XIV, em 1665. Ele combateu os Iroquois e 

os Agniers na Nouvelle-France e a nação Mohawks, na Nouvelle Angleterre. Após os combates e 
a vitória do regimento, o rei ofereceu aos soldados franceses a se estabelecerem na região, 
concedendo terras ao longo do rio Saint-Laurent. A oferta foi aceita por 400 soldados, 
aproximadamente. 

19  O nome “Mississipi” significa “Grande Rio”. Ele é, de fato, o segundo maior rio dos Estados Unidos, 
superado apenas pelo rio Missouri, que é seu afluente. A bacia do Mississipi é a terceira maior do 
mundo. Á sua frente, a Bacia do Amazonas e a do Congo. 

20  Médard Chouart Des Groseilliers foi batizado em 1618 (não se sabe de seu nascimento), em 
Champagne (França). Chega na Nouvelle-France em 1941, a serviço dos jesuítas, na qualidade 
de tradutor, entre outros. Sua importância na história do Canadá se dá pelo relacionamento com 
os povos locais e a expedição realizada ao Lago Superior e à Baía de Hudson. Por meio destes 
conhecimentos obtém um acordo comercial com a Inglaterra, uma vez que não houve interesse 
por parte do governo francês. 

21  O Tratado de Utrecht dizia respeito à disputa da sucessão do trono da Espanha, com a morte do 
rei Carlos II. A disputa contrapôs a França e a Grande Aliança (Grã-Bretanha, República 
Holandesa, Prússia, Portugal e a casa de Saboia). Os acordos realizados, que deram a sucessão 
a Filipe d’Anjou, neto do rei Luis XIV, envolveu negociações das colônias das respectivas nações 
europeias, dentre as quais a Inglaterra ficaria de posse da Terra Nova, da Baía de Hudson, da 
Acádia e de São Cristóval. As demais condições do Tratado não dizem respeito ao nosso trabalho. 

22  Região ao norte de Montréal, cujo nome advém da cadeia montanhosa em seu centro, conhecida, 
justamente, como Laurentides. 
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Figura 1 – Expedições de Des Groseilliers 

Fonte: Canadian Museum of History23 

 

Durante o início do século XVIII, expedições a cargo de La Vérendrye e seus 

companheiros fundaram fortes ao longo dos vários rios navegados. Era a tentativa 

possível de se fazer frente diante dos domínios ingleses. Nessa época, a Nouvelle-

France era habitada por 80 mil indivíduos. As Treze Colônias americanas, no entanto, 

já ultrapassavam a marca de um milhão de habitantes. A distância de forças obrigou 

a colônia francesa, diante da coalizão anglo-americana, a se render: Québec, em 

1759, e Montréal, em 176024. 

 
23  Cf. em: https://www.historymuseum.ca/virtual-museum-of-new-france/the-explorers/medard-

chouart-des-groseilliers-1654-1660/ 
24  O conflito que se deu é conhecido como A Guerra da Conquista (entre 1754 e 1760). O evento 

militar ocorreu antes e durante a Guerra dos Sete Anos (Conflito europeu entre os anos de 1756 e 
1763). As batalhas aconteceram tendo, de um lado, os franceses, suas milícias da Nouvelle-
France e os aliados nativos, de outro lado, os britânicos, suas milícias americanas e os seus 
aliados iroquois, disputando territórios da América do Norte. Desde os fins do século XVII a 
rivalidade entre franceses e ingleses, desde a Europa, estendeu-se para suas colônias, 
disputando territórios, comércios, rios, rotas etc., gerando diversos conflitos. Essas disputas irão 
eclodir em um conflito militar a partir de 1754. Nos três primeiros anos, o lado francês teve 
sucesso, contudo, com a escalada da violência na Europa e com o desejo da Inglaterra de reduzir 
o poderio francês nas colônias, houve o envio de um forte contingente inglês para a região. Além 
disso, a Marinha Real inglesa impôs pesado bloqueio aos portos franceses da região. Dessa 
forma, a guerra mudou e os britânicos invadiram a Nouvelle-France em 1759. Nesse período, 
Québec foi sitiada e a população sofreu pelos anos de guerra, assim como pela fome, pelos 
bombardeios. Muitas localidades da região foram incendiadas, inclusive a plantação. Há relato de 
mulheres violentadas, crianças e rebanhos levados, bem como massacres e pessoas 
escalpeladas. No dia 13 de setembro de 1760 aconteceu a batalha das planícies de Abraham, 
quando, após cerca de oito horas de manobras militares, as forças francesas se dispersaram. 
Québec se renderia dois dias depois. A guerra não havia cessado, pois, em algumas regiões do 
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1.3  A instalação da Igreja Católica 

 

Do ponto de vista político, a autoridade maior na colônia era exercida pelo 

Vice-rei, que tinha a função de povoamento, de fortificação, defesa, de relacionamento 

com os grupos nativos, de redação e cumprimento das leis. Durante a história da 

Nouvelle-France nenhum dos Vice-Reis tiveram papéis significativos. Eles 

outorgavam, aliás, suas funções a um tipo de governador ou administrador das 

companhias de colonizações. 

Até a década de 1650 quem decidia as litigâncias era o governador, 

isoladamente ou com o auxílio de um conselho. Surgem, então, os tribunais em 

Montréal e Trois-Rivières. Uma vez que não havia advogados, eram as próprias partes 

que se representavam. 

Em relação à estrutura eclesiástica, a figura principal foi D. François de 

Montmorency-Laval25, nomeado Vigário Apostólico, em 1658, por meio do ato de 

criação de um Vicariato Apostólico26 ligado, então, à Santa Sé. Esse ato foi emitido 

pelo papa Alexandre VII. Até aquele momento, a jurisdição canônica da Nouvelle-

France era reivindicada por bispos franceses, de onde partiam as embarcações para 

a colônia.  

Em 1625, a Companhia de Jesus (Jesuítas) chegou na região. A Congregação 

reconhecia o bispo de Rouen como o Ordinário27 da região. Em 1657 havia uma dupla 

“autoridade”, por assim dizer. O Superior dos Sulpicianos exercia a função de Vigário-

Geral (Grand-Vicaire) em Montréal e o Superior dos Jesuítas, a mesma função, em 

Québec.  

Além destas Congregações Religiosas, estavam presentes as Ursulinas, os 

Hospitalares de São José e os Recoletos. Os religiosos e as religiosas eram enviados 

com a missão da educação, do atendimento hospitalar e da evangelização dos 

ameríndios.  

 
Québec a resistência continuava. O conflito só terminaria, de fato, com a entrega, por parte da 
França, de suas colônias, para a Grã-Bretanha, em 1763, por meio do Tratado de Paris. 

25  Nascido em 1623, D. François de Laval (nascido François-Xavier de Montmorency-Laval de 
Montigny), foi o primeiro bispo de Québec, onde morreu, em 1708. Foi canonizado pelo Papa 
Francisco em 2014. A Universidade em Québec e uma cidade da Província (Laval) têm o nome 
em sua homenagem.  

26  Segundo o Direito Canônico, um Vicariato Apostólico é equiparado a uma Igreja Particular, ou seja, 
um agrupamento de fiéis que está confiado a um Vigário Apostólico, pois ainda não se 
estabeleceu uma diocese. 

27  Nome dado à autoridade eclesiástica que está à frente de uma diocese ou uma Prelazia. Também 
se designa os Vigários Gerais e Episcopais. 
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No ano de 1610, o primeiro chefe ameríndio a ser batizado foi o chefe micmac 

Mawpiltu (Henri Membertou), na região da Nova Escócia. Um acontecimento 

importante na história da Igreja Católica do Québec se deu entre os anos 1642 e 1649, 

quando seis padres e dois leigos foram mortos enquanto realizavam missões entre os 

povos originários. Eles se tornaram, desta forma, os Santos Mártires Canadenses28.  

Sendo a região ainda considerada como um Vicariato Apostólico, houve a 

fundação do seminário de Québec, em 1663. 

A ereção da diocese se deu em 1º de outubro de 1674, durante o governo do 

papa Clemente X. D. François de Laval se tornou seu primeiro bispo. O território sob 

a jurisdição da então nova diocese, compreendia todo o território da Nouvelle-France, 

a Acádia até o oeste canadense, para o sul dos dois lados do rio Mississipi até o golfo 

do México. Estamos falando de toda a região que hoje conhecemos como o Canadá 

e os Estados Unidos (à exceção das então colônias britânicas da região do Atlântico 

e a colônia espanhola da Flórida). 

Graças à indicação de D. François de Laval, o rei Luís XIV nomeou Augustin 

de Mésy para o posto de Governador Geral da Colônia, em 1663. A função de 

Intendente para o Canadá surgiu em 1663, com Robert de Fortel, que jamais chegou 

na colônia. Coube a Jean Talon, em 1665, exercer, pela primeira vez, esta função. Ela 

consistia em se ocupar da justiça, do poder de polícia e das finanças. Durante este 

período o Conselho soberano ocupou um lugar proeminente na administração, sendo 

formado, no início, pelo Governador, o Intendente, o Bispo e cinco conselheiros. 

Neste período, conhecido como Regime Francês, os historiadores 

(FERRETTI,1999a) dão conta que a população vivia de forma piedosa o seu 

Catolicismo. Quase 100% dos nascidos eram batizados até o terceiro dia, os 

casamentos não se realizavam em períodos “proibidos” como a Quaresma e o 

Advento. A frequência às celebrações do domingo era alta, o hábito de comungar 

nestas celebrações, baixo, devido à compreensão de então de que a exigência para 

a comunhão diária era se ter uma vida perfeita, irrepreensível. A vida era ritmada pelos 

domingos e dias festivos, além dos dias penitenciais. Contavam-se 150 dias de jejum 

ou abstinência ao longo do ano. As festas dos padroeiros das paróquias eram 

 
28  Os mártires são: São René Goupil (1642), Santo Isaac Jogues (1646), São Jean de Lalande 

(1646), Santo Antoine Daniel (1648), São Jean de Brébeuf (1649), São Noël Chabanel (1649), São 
Charles Garnier (1649) e São Gabriel Lalemant (1649). Canonizados pelo Papa Pio XI, em 1930, 
são conhecidos como padroeiros do Canadá. 
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concorridas, juntamente com a participação nas suas procissões e refeições 

comunitárias. Havia diversas Confrarias ou Ordens Terceiras29, nas quais o povo se 

inscrevia, segundo o sexo ou a condição (casado ou solteiro).  

O universo religioso de viés católico permeava todas as realidades humanas 

e sociais. Diante de uma calamidade, os párocos orientavam as preces públicas, 

procissões, penitências a serem realizadas. Semelhante tratativa, se o mal fosse de 

ordem pessoal, privado. Pode-se dizer que se tratava de uma prática próxima do ideal 

desejado pela Igreja Católica: doutrina e práticas católicas ortodoxas. 

No plano civil, o então bispo, D. François, ocupava uma posição relevante. 

Além de participar do citado Conselho, ele participava da nomeação dos demais 

conselheiros e influenciava na escolha do Governador.  

No âmbito religioso, ele realizou importantes reformas: o estabelecimento do 

dízimo para a manutenção do clero, fundação do Seminário de Québec, criação, em 

1664, da paróquia Notre-Dame de Québec, que se tornaria a atual catedral. Todos os 

padres da nova diocese ficaram sob a responsabilidade do Seminário de Québec e 

eram por ele assistidos durante toda a vida. Ele assim entendia: 

 

Nós desejamos que o Seminário de Missões Estrangeiras [Seminário de 
Québec] seja uma contínua escola de virtude e um lugar de discrição, onde 
possamos formar sujeitos piedosos e capazes para lhe enviar a todos os 
pontos, e às necessidades nas paróquias, e todos outros lugares do país, a 
fim de realizar as funções curiais... e lhe retirar das mesmas paróquias e 
funções, quando se julgar convenente (HAMELIN; PROVENCHER, 1997, p. 
24). 

 

A partir do ano de 1692 haveria uma separação entre o clero e o Seminário 

de Québec. Os párocos ficariam ligados às suas paróquias e administrariam o dízimo 

que arrecadassem. 

Outro aspecto a se destacar nesse período é o povoamento da região. Com 

um enorme território a ser explorado, e diante dos desafios naturais e de clima, a 

população na Nouvelle-France passou de 100 habitantes em 1627 a 2500 em 1660. 

De 1608 a 1760, houve um ingresso de 10 mil imigrantes franceses (3500 soldados, 

 
29  Tratam-se de associações de leigos católicos que ficam vinculados, do ponto de vista espiritual e 

canônico, a Ordens (ou Congregações) Religiosas, tais quais os Franciscanos, os Beneditinos, os 
Carmelitas etc. 
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1000 prisioneiros, 3900 engajados30, 1100 mulheres e 500 homens livres) (HAMELIN; 

PROVENCHER, 1997). Por esta composição, é possível perceber que a população 

imigrante era composta de criminosos, agricultores (muitos sem qualificações ou 

maltratados pela viagem) e militares reformados que desejavam continuar na colônia. 

As mulheres eram as “filhas do rei” – órfãs que tinham seus estudos custeados pelo 

Estado em instituições religiosas e eram enviadas pelo rei para a colônia e lá 

sustentadas até encontrarem um marido. 

No entanto, o crescimento populacional registrado se dava, de uma forma 

surpreendente, pelos nascimentos na própria colônia. Havia políticas que estimulavam 

esse aumento na taxa de natalidade – o rei concedia acomodações especiais para 

famílias numerosas e oferecia um presente para os novos casais. Entre os anos de 

1700 e 1750 a população do Canadá passou de 18 mil habitantes para um pouco mais 

de 50 mil, sendo 95% desta população nascida na própria colônia.  

Do ponto de vista econômico, além do comércio de peles, a Nouvelle-France 

experimentou uma expansão do comércio de madeiras, bem como da agricultura, ao 

longo do rio Saint-Laurent, especialmente a partir do início do século XVIII. Entre as 

culturas, pode-se citar o trigo, a aveia e a ervilha. Além destas, o tabaco, o linho e o 

cânhamo. A criação de animais era ainda incipiente – ovelhas, porcos e gado –, que 

sofriam com o inverno rigoroso e a falta de forragem verde. A pesca era explorada 

pela metrópole. Entre os canadenses havia alguns empreendimentos de pescaria, de 

menor porte. A manufatura de produtos se concentrava nos insumos da construção 

naval: cordas, velas de navegação, alcatrão, forjas etc. Havia uma determinação que 

impedia as colônias de fabricarem produtos que, de alguma forma, concorressem com 

os mesmos produtos da metrópole. 

 

1.4  Québec entre a França e a Inglaterra 

 

Nos situamos, neste momento, no ano de 1763, em fevereiro, quando Grã-

Bretanha, França, Espanha e Portugal assinam o Tratado de Paris, estabelecendo o 

fim da Guerra dos Sete Anos – como apresentamos anteriormente. O acordo 

 
30  Usa-se este termo para designar aqueles que eram contratados pelas companhias de imigração 

ou pela coroa real francesa para trabalhar nas colônias pelo período de três anos. Depois deste 
tempo, poderiam escolher ficar na colônia ou retornar à França.  
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estabelecia a redistribuição dos territórios pertencentes a estas nações. Toda a região 

a leste do rio Mississipi ficou a cargo da Inglaterra31.  

 

Figura 2 – Província do Québec em mapa de 1763 

Fonte: Kitchin, Thomas, 1718-1784, cartographer32 

 

Em outubro de 1763, o rei George III, após o fim da revolta dos ameríndios, 

estabeleceu o que se conhece como a Proclamação Real de 1763. O território a leste 

dos Grandes Lagos e do rio Ottawa, ao sul da Terra de Rupert até as costas do 

Atlântico pertenceria então à Inglaterra, sob o nome de Província do Québec. O vale 

do Ohio e os Grandes Lagos se tornaram território ameríndio administrado 

diretamente pela metrópole inglesa. Com esta definição territorial, colocou-se fim às 

disputas com os habitantes originários, determinando a região a leste dos Montes 

Apalaches como reserva indígena.  

A intenção da Inglaterra era aplicar o modelo de colonização já utilizado em 

outras colônias suas. Um povoamento que exigia pouca extensão geográfica e que se 

dedicasse à agricultura ou à produção de determinados produtos. Desta forma, a 

colônia se tornaria consumidora dos produtos da metrópole.  

 
31  Sobre este acordo, poderíamos citar as outras colônias que foram dispostas – Caribe, Índia, 

territórios da África, outros territórios americanos etc. –, contudo, nos interessa a região onde o 
Québec está situado. 

32  Cf. em: https://www.loc.gov/resource/g3450.ar058200/. 
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Em termos administrativos, o governador do Québec representaria o rei, 

assim como antes se dava em relação à França. Contudo, a função, no sistema 

político inglês, possuía uma importância maior. 

A política religiosa, no entanto, apresentava uma intolerância grande em 

relação à tradição católica: “não se admitia, absolutamente, hierarquia papal em 

nenhuma possessão pertencente à Coroa da Grã-Bretanha” (HAMELIN; 

PROVENCHER, 1997, p. 41). Era permitido, tão somente, o exercício da religião 

católica.  

Os católicos estavam excluídos de qualquer possibilidade de ascender a uma 

função administrativa da Província, devido ao Juramento de Supremacia33. Tratava-

se de um juramento de lealdade à monarquia inglesa. Quem prestasse esse juramento 

deveria consignar, por escrito, que não reconhecia a autoridade papal, não acreditava 

no dogma da transubstanciação34, reprovava o culto à virgem Maria e aos santos. 

O Governador de Québec (1763-1791), James Murray, procurou indicar Jean-

Olivier Briand35 como o bispo sucessor de Henri-Marie Dubreil de Pontbriand, morto 

em 1760. Devido ao contexto da Proclamação Real, o bispo teria o cargo de 

“Superintendente da Igreja Romana no Canadá” e não era reconhecido como Bispo 

do Québec. Em 1766, D. Briand foi ordenado bispo em Paris e assumiu a diocese no 

mesmo ano no Québec, em cuja celebração precisou jurar fidelidade ao rei inglês. 

As medidas tomadas pela Inglaterra em relação ao Québec se mostraram 

extremamente arbitrárias, contrariando o modo de organização e produção da colônia 

e, ainda, excluindo os católicos da administração e submetendo-os a uma minoria 

protestante e anglófona. 

A situação era insustentável e os primeiros governadores, com o apoio da 

classe nobre e clerical, solicitaram mudanças junto à metrópole. As demandas foram 

aceitas, uma vez que era interesse da Inglaterra de manter o domínio da região, 

 
33  Em francês: “serment du Test”. 
34  Trata-se de um dogma católico fundamental em que os fiéis são obrigados a acreditar na 

transubstanciação (mudança de substância) do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de 
Cristo, durante o ritual da missa. 

35  Nascido em 1715, chegou ao Québec em 1741, como secretário de D. de Pontbriand, e depois da 
morte deste (em 1759), foi indicado pelo cabido como bispo de Québec. Após a anuência do Rei 
da Inglaterra, recebeu sua bula de nomeação pelo Papa Clemente XIII, em 1766. Devido ao termo 
de capitulação de Montréal, por ocasião da Guerra dos Sete Anos, o Administrador da Colônia, 
Jeffery Amherst, recusou a nomeação do bispo. Por meio de um arranjo entre James Murray e 
Londres, D. Briand foi ordenado bispo, secretamente,  em Paris e chegou em Québec em 1766, 
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especialmente diante dos movimentos de independência das Treze Colônias 

americanas (efetivada em 1776). 

Surge, então, o chamado “Ato de Québec”, assinado em 177436. O Ato anulou 

os efeitos da Proclamação de 1763 e alterou as fronteiras do Canadá francês, 

estendendo-as até as extremidades dos Grandes Lagos e englobando, inclusive, a 

região de Ohio e do Mississipi. Certamente a intenção do Império Britânico era fazer 

frente às intenções dos rebeldes americanos.  

O Juramento de Supremacia deixou de ser exigido aos funcionários, e tão 

somente deveria ser feito um juramento de fidelidade à Coroa. Novamente os 

canadenses poderiam exercer livremente a religião católica no território, e aos clérigos 

foi readmitida a possibilidade de receberem o dízimo de seus fiéis, que não 

precisariam, portanto, pagá-lo à Igreja Anglicana. 

Da parte da Igreja Católica, houve respeito a este Ato, que foi compreendido 

como um favor concedido pelo rei George aos canadenses. Devido a isso, D. Briand 

e pe. Montgolfier (o superior dos Sulpicianos) orientavam aos clérigos a lealdade à 

Coroa Britânica.  

No ano de 1791, por meio do Ato constitucional, a Inglaterra dividiu o Canadá 

em duas províncias: o Alto Canadá, na região onde está atualmente Ontário (a oeste 

do rio Outaoutais), e o Baixo Canadá, o Québec hoje. O Alto Canadá receberia 

imigrantes anglo-saxões, com o desejo de criar uma nova Inglaterra. O Baixo Canadá, 

seguiria as leis civis ligadas à França (Lei Consuetudinária do Reitor e do Visconde 

de Paris37). Este Ato foi uma maneira do Império Britânico aplicar, de forma mais fiel 

possível, a Constituição inglesa em solo canadense, sem intervir nos direitos já 

garantidos dos franco-canadenses.  

Esta bipartição da administração do Canadá em duas Províncias provocou 

consequências importantes em relação ao tema de nossa pesquisa. Criou-se, de fato, 

dois países distintos, cada qual com sua própria etnia, religião e idioma.  

 
36  “E para a total segurança e paz de espírito dos habitantes da referida província, é declarado, pela 

presente, de que os súditos de Sua Majestade, professando a religião da Igreja de Roma, da e na 
referida província de Quebec, podem desfrutar do livre exercício da religião da Igreja de Roma, 
sob a supremacia do rei, que se estende, conforme declarado e estabelecido por um ato votado no 
primeiro ano do reinado da Rainha Elizabeth, em todos os territórios e possessões que pertenciam 
então ou que viriam a pertencer depois para a coroa imperial deste reino; e que o clero da dita 
igreja pode reter e cobrar o devido dízimo e ofertas e deles usufruir, mas que estes só serão 
exigidos das pessoas que professam a dita religião” (SHORTT; DOUGHTY, apud MORRISEY, 
1972, p. 65). 

37  Era o código de leis da colônia, que havia sido introduzido na Nouvelle-France, pela Companhia 
dos Cem Associados, em 1627. 
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A Província do Baixo Canadá contava, à época, 160 mil habitantes, destes, 

20 mil anglófonos. A Província estava organizada em quatro distritos administrativos: 

Gaspé, Québec, Trois-Rivières e Montréal. 

 

Figura 3 – Província do Baixo Canadá, a partir do Ato Constitucional de 1791 

 
Fonte: Par ici la democratie38 

 

Em relação à aplicação da Lei Constitucional, houve três assuntos 

concernentes à Igreja no Canadá: “[...] a ineligibilidade dos padres e dos ministros a 

serem eleitos como deputados, a reserva de terrenos para auxiliar o clero protestante, 

e a nomeação de curas [párocos] da Igreja Anglicana” (MORRISEY, 1972, p. 67). Não 

houve mudanças em relação à liberdade de culto. Em relação ao recebimento do 

dízimo por parte da Igreja Católica, o mesmo artigo (art. XXXV) previa que o Rei 

poderia dispor desse dízimo, eventualmente, para a propagação da Religião 

Protestante39 e para o suporte desse mesmo clero. Estas concessões à Igreja 

 
38  Cf.  em: http://www.paricilademocratie.com/approfondir/territoire-et-constitutions/361-1791-acte-

constitutionnel. 
39  O termo “protestante” é usado pelos documentos à época. 
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Anglicana (ou às Igrejas Protestantes) podem ser consideradas como uma forma de 

união da Igreja e do Estado. 

Uma das questões que continuou pendente, mesmo após o Ato Constitucional 

de 1791, foi a nomeação de bispos para a Igreja Católica do Québec. Como vimos, a 

condição para o governo britânico era de que o bispo nomeado pela Santa Sé 

possuiria o status de Superintendente da Igreja Católica, mas não o de bispo. A 

dificuldade da confirmação dessa situação pode ser mais bem compreendida pela 

correspondência enviada pelo bispo anglicano de Québec, D. Jacob Mountain, ao 

então governador Robert S. Milnes:  

 

Se o bispo romano é reconhecido como ‘Bispo de Québec’, se sua diocese é 
reconhecida publicamente como a ‘Diocese de Québec’, o que virá a ser da 
diocese que a Sua Majestade erigiu solenemente, e o bispo que ele, 
graciosamente, desejou nomear à esta cátedra? Autorizar o estabelecimento 
de dois bispos da mesma diocese, de crenças religiosas diferentes, será um 
solecismo sobre o plano eclesiástico, que jamais teve lugar, eu acredito, no 
mundo cristão; tentar a união de diferentes Igrejas com o mesmo Estado 
seria, eu imagino dificilmente, uma experiência não menos perigosa que nova 
na compreensão do governador (MOUNTAIN, 1803, apud MORRISEY, 1972, 
p. 71). 

   

No início do século XIX, o comércio de peles declinou na região de Montréal, 

enquanto o comércio de madeira aumentou substancialmente. Cresceu, também, a 

fabricação de produtos manufaturados na região do Québec e Montréal. Contudo, a 

sociedade permaneceu pré-industrial, dedicando-se, majoritariamente, à agricultura 

(65% dos habitantes em 1810). Esta situação vai se deteriorando aos poucos por 

alguns fatores: a degradação do solo e o aumento do valor da terra, devido ao rápido 

aumento da população. Na década de 1820, aconteceria uma crise agrícola na região.  

No ano de 1837 sobreveio a Revolução Patriota. Houve, contudo, alguns 

antecedentes, que precisam ser apontados. 

Em 1832 o Canadá foi atingido pela epidemia de cólera mundial. Em todo 

Baixo Canadá foram 12 mil mortos. Somente no Québec foram 3800 mortos (82 por 

1000 habitantes).  

O Partido Patriota – dirigido por Louis-Joseph Papineau – ressentia-se por 

uma situação que entendia ser uma afronta à democracia. Ainda que possuíssem a 

maioria das vagas na Assembleia, não exerciam o poder na região. A questão é que 

havia um Governador e um Conselho Legislativo, nomeados pelo Governador, que 

aprovava ou reprovava as leia advindas da Assembleia. Como tentativa de resolver 
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esse impasse entre estas duas forças que se antagonizavam, a Assembleia do Baixo 

Canadá enviou a Londres, em 1834, um projeto de 92 resoluções para serem aceitas. 

Estas resoluções eram contra a política colonial inglesa, denunciando várias 

situações, como a má administração dos governadores, e “exigindo” um conselho 

legislativo eletivo. Havia, ainda, uma ameaça velada de anexação aos Estados Unidos 

(que havia se separado do Reino Unido em 1776). A negativa inglesa chegou em 

1837, para todas as demandas. Diante desta resposta negativa, os Patriotas 

insuflaram a população a boicotar os produtos ingleses. O ambiente estava formado 

para o confronto bélico, que se daria em novembro de 1837. Os bispos da região se 

colocaram contra a rebelião armada.  

Uma vez que era mal dirigida, sem armamentos e indisciplinada, a insurreição 

é subjugada e os líderes refugiam-se nos Estados Unidos. A consequência da rebelião 

é o desmonte das instituições políticas e a dissolução da Assembleia, com a 

nomeação de um conselho especial que administraria o Baixo Canadá até 1841. Em 

1838, Lorde John George Lambton Durham chegou ao Québec com a missão de 

analisar a situação local e elaborar um relatório à metrópole. Segundo Lord Durham, 

era necessário que houvesse uma maioria inglesa e leal à coroa nas instâncias de 

poder e, ao mesmo tempo, um processo de “anglicização” dos canadenses. 

Em fevereiro de 1841, entra em vigor a Lei da União – votada em 23 de julho 

do ano anterior. A mudança mais significativa foi a reunião das duas regiões (Baixo 

Canadá e Alto Canadá) em uma única região – o Canadá-Unido. As antigas regiões 

seriam denominadas Canadá-Leste (para o Baixo Canadá) e Canadá-Oeste (para o 

Alto Canadá). 

Evidentemente, o poder foi unificado – um Governador que respondia por toda 

a região diante do Parlamento britânico, um conselho executivo nomeado pela Coroa 

Britânica, um Conselho legislativo nomeado (que, a partir de 1853, seria eleito) e uma 

Assembleia de deputados. Destes, metade era escolhido pelos eleitores do Canadá-

Leste e, metade, pelos eleitores do Canadá-Oeste. 

Um dos aspectos a serem destacados deste período de mudança foi a 

alteração prevista no artigo 41 do decreto em questão. Este artigo estabelecia a língua 

inglesa como a única língua oficial do país. Pela primeira vez, na história da região, o 

francês foi banido como língua oficial. Esta medida, juntamente com as ações da 

Coroa Britânica de promover uma maioria parlamentar nas casas legislativas e os 

esforços de imigração inglesa, impeliram os franco-canadenses a se tornarem minoria 
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na região. A decisão a respeito do uso da língua francesa foi revertida em 1848, após 

protestos. É a partir deste período (1841), ainda, que se deu o início do sistema de 

escolas primárias, que permanece até hoje.  

Entre os anos 1848 (na esteira da revolução que ocorreu na França) e 1854, 

houve um realinhamento dos partidos políticos. O Partido Liberal-Conservador foi 

formado em 1854 e dominaria a cena política do Canadá durante toda a metade do 

século XIX. O clero canadense conquistou o direito de realizar a orientação moral da 

sociedade quebequense. Segundo Hamelin e Provencher (1997, p. 63), é neste 

momento que se iniciou “a rápida clericalização da sociedade quebequense e a 

explicação de um novo nacionalismo centrado sobre a terra, a fé, a língua e a missão 

providencial dos franco-canadenses”. 

 

1.5  O Amanhecer do século XX 

 

A segunda metade do século XIX viu surgir inúmeros investimentos de 

infraestrutura, especialmente a malha ferroviária, reunindo Sarnia, Toronto, Montréal, 

Lévis, Rivière-du-Loup, além de Drummondville e Portland, bem como a ponte Victoria 

Jubilee Bridge40, facilitando a ligação de Montréal e o continente.  

A partir do ano de 1864, começou a delinear-se novos caminhos para o 

Canadá. Gestou-se a ideia da criação de um Estado que se estendesse desde o 

Atlântico até o Pacífico, abrigando todas as colônias inglesas da América do Norte, 

sonho que se consolidaria mais tarde. Os ganhos econômicos de tal empreendimento 

seriam fundamentais, assim como um incremento em relação à defesa do território. 

Para o então Canadá-Leste haveria, decerto, uma subordinação a um governo central, 

mas, também, a possibilidade de administrar seus próprios interesses, quais sejam, o 

direito civil, a língua francesa, a religião católica e a herança cultural. 

A partir de discussões realizadas pelos delegados das colônias inglesas, 

chegou-se a um texto com 72 resoluções que foram, então, submetidas à Conferência 

de Londres. Dos debates que se sucederam, resumiu-se em 69 resoluções que foram 

apresentadas à Câmara dos Comuns do Reino Unido. Esta, apresentou à rainha 

Vitória, sem mudanças substanciais, que sancionou em março de 1867 e entrou em 

vigor em 1º de julho de 186741. A partir deste momento estava criado o Domínio do 

 
40  Posteriormente conhecida como Victoria Bridge. 
41  Essa data é reconhecida como o nascimento do Canadá moderno. 
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Canadá42, pelo Ato da América do Norte britânica, unindo as três colônias britânicas 

da América do Norte – o Canadá-Unido (atuais Québec e Ontário), a Nova Escócia e 

o Novo Brunswick43. 

 

Figura 4 – Mapa do Domínio do Canadá - 1867 

 
Fonte: Histoire du français au Québec44 

 

O periódico Globe, da cidade de Toronto, apresentou naquele 1º de julho de 

1867, a seguinte saudação: 

 

Nós saudamos o nascimento de uma nova nação. Uma América inglesa 
unida, forte de quatro milhões de habitantes, tomando seu lugar hoje entre as 
grandes nações45. 

 

 
42  Este é termo que foi usado oficialmente para designar a União Federal. Utiliza-se, muitas vezes, a 

expressão Confederação canadense, e de forma equivocada, pois não há valor jurídico, visto que 
não é encontrada na Constituição canadense de 1867. Inclusive, trata-se de uma Federação 
canadense e não de uma Confederação, ainda que os termos tenham sido usados como 
sinônimos no século XIX. 

43  Os Territórios do Noroeste, a Columbia-Britânica, a Terra Nova e a Ilha do Príncipe Eduardo, 
permaneceram, então, como colônias britânicas autônomas. A Terra de Rupert pertencia à 
Companhia da Baía de Hudson. 

44  Cf. em: 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s3_Union.htm#1_Le_Qu%C3%A9bec_sous
_lUnion_(1840-1867). 

45  Ibidem. 
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Esta perspectiva evidenciava o início de uma nova “nacionalidade britânica”, 

que submeteria, ainda mais, os francófonos do Canadá. 

O jornal La Minerve, em Montréal, veiculou, em 2 de julho daquele ano, doutra 

forma este momento: 

 

Canadenses, vamos todos nos unir em torno da nova bandeira. Nossa 
constituição garante a paz e a harmonia. Todos os direitos serão respeitados; 
todas as raças serão tratadas da mesma forma; e todos, franco-canadenses, 
ingleses, escoceses, irlandeses, membros unidos da mesma família, 
formaremos um estado poderoso, capaz de lutar contra as influências 
indevidas de vizinhos fortes a quem poderemos dizer: ‘Et ega foederatus 
recedam a te’. A província de Québec não tem o direito de impedir o 
andamento dos eventos e impedir o desenvolvimento de uma grande ideia. 
Se ela fizer isso, será sua sentença de morte46. 

 

Em relação ao Estado do Québec, definiu-se que seria um Estado bilingue – 

facultava-se aos parlamentares, em seus debates políticos, o uso tanto do francês 

quanto do inglês. Igualmente, os documentos oficiais deveriam ser redigidos em 

ambas as línguas. 

A população da região do então Canadá-Leste (atual Québec), no ano de 

1861, contava com 1.100.000 habitantes, sendo que, destes, 75% eram francófonos 

(CENSUS OF 1861). Os quebequenses se concentravam, majoritariamente (85%) na 

área rural – ao longo do rio Saint-Laurent e na região dos Canton-de-l’Est47. Os 

citadinos estavam localizados, de forma mais numerosa, em Montréal, em Québec e 

em Trois-Rivières. A agricultura dos quebequenses era, então, de subsistência, pois 

as propriedades rurais eram pequenas, pouco produziam e tinham ganhos menores, 

se comparadas à região de Ontário, por exemplo. Os portos da região – Montréal e 

Québec – eram importantes para as transações que se realizavam. As importações 

chegavam por Montréal e o escoamento de madeira por Québec. 

A revolução industrial não pôde ser bem usufruída pela região, uma vez que 

era carente de carvão e de ferro – essenciais para os mecanismos de vapor. Somava-

se a isso o “crash” da Bolsa de Viena48, que trouxe falência a inúmeras empresas da 

 
46   Cf. em: 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s3_Union.htm#1_Le_Qu%C3%A9bec_sous
_lUnion_(1840-1867). 

47  Região compreendida ao sudeste do Québec, entre o rio Saint-Laurent e a divisa com os Estados 
Unidos. 

48  A chamada “Crise de 1873” teve dimensão mundial, uma vez que não impactou somente um setor 
da economia ou apenas um país. Iniciou-se com a queda da Bolsa de Viena e atingiu a economia 
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região. Esta situação e o crescimento da economia estadunidense, que expandia em 

direção ao oeste e conseguiu reduzir o custo de seus produtos, tornou a região um 

polo de atração para os quebequenses, em especial os produtores rurais. Entre os 

anos de 1851 e 1901, contava-se em torno de 500 mil quebequenses que migraram 

para os Estados Unidos. Da parte do Québec, restava contar com o seu único 

diferencial, a mão de obra barata. Houve um incremento, portanto, das companhias 

de calçados, têxteis, de lonas, de refino de açúcar, abatedouros de animais, de 

conservas, entre outras. As condições de trabalho, nas cidades, foram se 

precarizando. Os empresários priorizavam formas rigorosas de trabalho com a 

intenção de aumentar os lucros – trabalho infantil, remuneração inferior para a mão-

de-obra feminina, recurso às horas-extras alongadas. A semana normal de trabalho, 

na década de 1880, era de 60 horas (HAMELIN; PROVENCHER, 1997).  

Diante destas condições de trabalho peníveis, os trabalhadores recorreram ao 

fortalecimento dos sindicatos que, a princípio, esforçavam-se pelas causas 

trabalhistas, de forma isolada. Entre 1868 e 1869, implantou-se, em Montréal, a 

Societé des Chevaliers de Saint-Crispin49, que defendia os interesses dos 

trabalhadores da indústria de calçados. Hamelim e Provencher (1997) indicam que 

houve em torno de 200 greves no Québec, promovidas pelos diversos sindicatos, 

reivindicando mudanças nas condições de trabalho.  

Os partidos políticos, à época, pouco se envolviam nestas lutas sindicais. O 

Partido Conservador esteve à frente do cenário político entre os anos 1867 e 1896, à 

exceção dos períodos de 1878-1879 e de 1887-1891. Dentro do Partido Conservador 

havia um ala ultramontanista e comungante das ideias de Pio IX. O Partido Liberal, ao 

contrário, não admitia a influência do clero nas questões políticas ou administrativas. 

Como líder do Partido Liberal, Félix-Gabriel Marchand venceu as eleições de 

1897 e se tornou Primeiro-Ministro do Québec. Sua gestão apresentou pontos de 

tensão com a Igreja Católica, especialmente no campo da educação. Ele sugeriu uma 

reforma baseada em quatro pontos: criação de um Ministério de Instrução Pública, 

uniformização dos livros escolares, melhoria da designação dos instrutores, repartição 

mais equânime dos subsídios do Estado (VOISINE, 1971). Ainda que fossem 

 
inglesa. A crise gerou aumento dos custos da indústria e a queda da sua rentabilidade. A 
superação dessa crise está ligada ao advento do fenômeno do imperialismo, especialmente na 
África, na Polinésia, na Ásia. 

49  Esta Sociedade havia sido fundada em Milwaukee, em Wisconsin (Estados Unidos) e teve rápida 
expansão pelos Estados Unidos e Canadá. 
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propostas moderadas, elas implicavam em uma nova configuração do papel da Igreja 

na área educacional. Diante desta proposta, o arcebispo de Montréal, D. Bruchési, 

receoso da possível laicização do povo por meio da educação, apelou ao papa Leão 

XIII, para que pudesse intervir junto ao Primeiro-Ministro, a fim de que ele não 

apresentasse o projeto de lei. Marchand resistiu e manteve o projeto, que foi 

apresentado em 29 de dezembro de 1897. D. Bruchési, ao retornar de Roma, redigiu 

uma carta, subscrita, igualmente, pelo arcebispo de Québec e de Ottawa, ressaltando 

que o papel do Ministro da Educação se daria, tão somente, no plano administrativo e 

que o Comitê católico manteria a direção e ensino nas escolas. Essa possibilidade se 

dava, uma vez que, no Conselho legislativo, a Igreja possuía o apoio necessário para 

tal.  

A questão da reforma educacional e a possibilidade da Igreja ser afastada de 

suas funções na área se tornaram preocupações importantes e motivo de vigilância 

junto à classe política e aos órgãos de imprensa. A influência da Igreja era 

fundamental para a boa governança. Menciona-se o caso do político Joseph-Alfred-

Lomer Gouin ter prometido ao arcebispo Bruchési que não iria ceder à reforma 

escolar. Esta promessa tinha em vista a sua intenção de assumir a função de Primeiro-

Ministro do Québec (cargo que ocupou de 1905 a 1920) (VOISINE, 1971). 

A partir de 1896, os preços dos produtos manufaturados subiram no mundo 

inteiro. Esta situação privilegiou o Québec, uma vez que há uma intensificação da 

produção na região por dois motivos: a demanda que surgiu a partir da instalação de 

milhares de imigrantes europeus no oeste canadense e os investimentos que vão 

surgindo a partir dos capitalistas ingleses. Este aumento chegou a ser de 76% entre 

os anos de 1900 e 1910, enquanto a população cresceu, no mesmo período, apenas 

21% (HAMELIN; PROVENCHER, 1997). 

Esse crescimento foi mudando o perfil econômico da região, especialmente a 

partir dos anos 30, com a chamada Segunda Revolução Industrial, qual seja, da 

eletricidade e do uso de metais não ferrosos, como o cobre, o alumínio e o níquel. 

Essa mudança é percebida nos percentuais de participação dos setores na economia. 

Em 1920: 

 

[...] a agricultura equivale, ainda, a 37% da produção do Québec, as 
indústrias, 38%, as florestas [extração de madeira, n.t.], 15% e a construção, 
4%, a situação é totalmente outra em 1941; as indústrias perfazem 64%, as 
florestas, 11%, a agricultura, 10% e as minas, 9% (FAUCHER; 
LAMONTAGNE, 1920, apud HAMELIN; PROVENCHER, 1997, p. 85-86). 
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Deve-se destacar a progressiva redução da participação da agricultura na 

composição econômica da região que, em 1960, representaria em torno de 5,7% do 

total. Essas mudanças da participação de cada setor revelam uma gradual mudança 

das condições populacionais: maior urbanização, diminuição da taxa de natalidade, 

aumento do nível de vida. Aqueles que pertenciam ao mundo rural diminuíam 

continuamente: eram 60% da população em 1901 e não mais de 26,6% em 1941. 

Montréal (em primeiro lugar) e Québec são as cidades que mais atraíram essa 

população.  

Com o aumento da industrialização nas cidades, cresce o fenômeno do 

sindicalismo não-confessional (distinto daquele acompanhado pela Igreja Católica), 

preocupando a Igreja. O sindicalismo católico iniciou-se em 1901, por meio da 

intervenção de D. Louis-Nazaire Bégin, arcebispo de Québec, e em 1921 já contava 

com 26 mil membros. Como a preocupação destes sindicatos confessionais não era 

somente as causas operárias, mas também as questões morais ligadas à doutrina 

católica, eram menos atraentes aos profissionais das grandes empresas.  

A questão do trabalho feminino produziu substancial diferença no mercado de 

trabalho – elas representavam 19,7% em 1930, contra 15,6% em 1900 (HAMELLIN; 

PROVENCHER, 1997), ainda que houvesse graves diferenças salariais entre os 

gêneros. A percepção de então, do clero e dos sindicatos, era de que o mercado de 

trabalho não era lugar para as mulheres. 

O movimento de cooperativa surgiu em 1900 com Alphonse Desjardins, em 

sua casa, em Lévi, com a fundação da primeira Caixa Popular. Em 1952 já havia 7 

cooperativas de saúde, 1129 caixas populares, 584 cooperativas agrícolas, 92 

cooperativas de consumo, 28 cooperativas florestais e 50 cooperativas na área de 

eletricidade (HAMELLIN; PROVENCHER, 1997). 

Com as significativas mudanças econômicas e sociais na região do Québec, 

foi necessário, nestes primeiros anos do século XX, uma reestruturação do próprio 

Estado do Québec. Surgiram, então, diversos Ministérios para atender as demandas: 

Ministério das Estradas (1914), Ministério dos Negócios Municipais (1918), Ministério 

de Créditos (1925), Ministério do Trabalho (1931), Ministério da Saúde (1936), 

Ministério da Indústria e do Comércio (1943), Ministério do Bem-Estar Social (1944), 

Ministério dos Transportes e Comunicação (1952), Ministério da Juventude (1958), 

Ministério dos Negócios Culturais (1961), Ministério dos Negócios Federais-
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provinciais (1961), Ministério do Turismo, da Caça e da Pesca (1963), Ministério da 

Educação (1964) (HAMELLIN; PROVENCHER, 1997). 

O papel da Igreja Católica na sociedade quebequense, ao longo das três 

primeiras décadas do século XX, foi fundamental. A Igreja Católica, como instituição, 

cresceu muito, especialmente em número de padres, religiosos e religiosas, em 

número de paróquias e na quantidade de obras sociais sob sua responsabilidade. Ela 

se considerava a defensora dos padrões morais, contra aquilo que considerava a 

dissolução da moralidade por meio dos costumes advindos da urbanização. 

 

1.6  O longo governo Duplessis 

 

Os anos trinta se iniciaram com a chamada Grande Depressão, de 1929, e a 

derrubada das Bolsas nos Estados Unidos. A crise chegou ao Québec em 1931. Em 

1932 a taxa de desempregados alcançou o índice de 26,4%.  

Os acontecimentos mundiais desta década e a seguinte também impactaram 

o Québec – a Segunda Guerra Mundial e posterior reconstrução da Europa, a Guerra 

Fria que se iniciou e se prolongaria até quase a década de 90, e a Guerra da Coréia. 

A economia canadense desenvolveu-se segundo os eventos citados. Com a Segunda 

Guerra Mundial e as necessidades advindas dela, o Québec viu a sua indústria crescer 

de forma intensa, especialmente a indústria de metais não-ferrosos, o ferro, aparelhos 

elétricos, produtos químicos etc. De forma similar, a partir da assinatura da criação da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no ano de 1949, deu-se início à 

Guerra Fria e à corrida armamentista. O Québec posicionou-se como fornecedor de 

matéria-prima. Esta situação favoreceu, novamente, o comércio destes produtos. Para 

os agricultores, contudo, a situação não ajudou, uma vez que, ainda que os preços 

dos produtos tivessem aumentado, os custos também. O aumento do custo de vida 

impactou, igualmente, os trabalhadores que dependiam sua remuneração do salário-

mínimo, como os professores e os trabalhadores da área da saúde. Os trabalhadores 

da construção civil ou de grandes indústrias estavam em situação mais confortável. A 

partir da pressão dos sindicatos, são estabelecidos, pelo governo quebequense, uma 

série de programas sociais, além daqueles originários da esfera federal. 

No período compreendido pela Segunda Guerra Mundial, foram 

implementadas políticas sociais. Sob o governo de Adélard Godbout: direito de voto 

feminino (1940), frequência escolar obrigatória (1943), Comissão de Seguro Social 
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(1943), Comissão de Relações Trabalhistas (1944), Hydro-Québec50 (1944) 

(HAMELLIN; PROVENCHER, 1997). 

Maurice Le Noblet Duplessis chegou ao cargo de Primeiro-Ministro do Québec 

no ano de 1936, permanecendo até 1939, tendo um segundo mandato entre os anos 

de 1944 e 1959. Conhecido como um político conservador, nacionalista, anticomunista 

e fervoroso católico, seu período de governo ficou conhecido como La Grande 

Noirceur (A Grande Escuridão)51. Seu partido recebeu um apoio fundamental, durante 

a campanha, por parte da Igreja Católica. O slogan da campanha era: “O céu é azul; 

o inferno é vermelho”. As cores citadas se relacionavam com as cores distintivas dos 

partidos que disputavam a eleição: vermelho para o Partido Liberal e azul para o 

Partido da União Nacional (partido de Duplessis). 

O primeiro mandato de Duplessis é considerado decepcionante, pois não 

houve projetos importantes. Destaque apenas para o incremento do crédito popular 

agrícola, quando a agricultura do Québec passava por sua maior crise. Importante 

destacar, ainda, a criação da Lei dos salários razoáveis (que, mais tarde, se 

converteria na lei do salário-mínimo), e no apoio às mães carentes.  

Em 1937 foi instaurada uma lei contra a propaganda comunista, chamada de 

loi du cadenas (lei do cadeado). O nome utilizado se deu pela possibilidade aberta 

pela lei para que uma casa pudesse ser trancada, fechada, se fosse constatada 

atividade de propaganda comunista. A lei sancionada estava em linha com a 

campanha lançada, no ano anterior, pelo cardeal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, 

arcebispo de Québec. 

O Partido Comunista já havia sido declarado ilegal em 1919. Esta proibição, 

contudo, foi revogada em 1936, provocando a aprovação da lei anticomunista em 

1937. Segundo a lei, qualquer tipo de manifestação escrita a favor do comunismo – 

revistas, panfletos, circulares etc. – poderia ser confiscada e destruída. A pena para 

os envolvidos seria de três a doze meses de prisão. Os sindicatos católicos aprovaram 

a promulgação da lei. O movimento sindical, como um todo, ao contrário, desaprovou, 

pois consideravam-na uma ameaça. 

A lei encontrou diversas manifestações contrárias, sendo acusada de violação 

do direito de expressão, e em 1957 foi declarada inconstitucional e invalidada pela 

Suprema Corte canadense. 

 
50  Empresa responsável pela produção, transporte e distribuição da energia na Província do Québec. 
51  O tema será explicado e aprofundado na sequência de nosso trabalho. 
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Duplessis manteve uma relação estreita com a Igreja Católica. Essa relação 

se deu desde cedo em sua vida. Em 1902 ele entrou para o Seminário de Saint-Joseph 

de Trois-Rivières, onde fez seus estudos clássicos. Conheceu o irmão André 

(fundador do Oratório de Saint-Joseph em Montréal) e erigiu um mausoléu para ele 

após a sua morte, em 1937. Enquanto Primeiro-Ministro, rezava, todas as quartas-

feiras, na Basílica de Notre-Dame, em Québec. Em 1938, por ocasião do Congresso 

Eucarístico Nacional, proferiu um discurso no qual rejeitava os princípios da 

Revolução Francesa e renovou sua profissão de fé católica.  

Em 1944 se iniciou o segundo mandato de Duplessis, que se estenderia por 

um período de 15 anos. A situação do Québec era bastante diferente daquela de seu 

primeiro mandato. A guerra fomentou a produção industrial e o pós-guerra provocou 

o aumento da população, ampliando, portanto, a demanda, e mesmo diante de um 

processo de industrialização e urbanização da região, Duplessis mantinha a 

agricultura como essencial no desenvolvimento do Québec. 

Duplessis era considerado um político conservador, tendo dado importância 

fundamental à ordem estabelecida, inclusive em relação ao uso da língua francesa e 

à religião católica. Diante dos líderes sindicais, dos intelectuais laicos, da nova 

geração, ele se colocava em uma posição refratária, inclusive em relação às 

proposições de seguridade social adotadas pelas nações ocidentais. À esta sua 

posição mais conservadora, juntou-se uma atitude de defesa da autonomia da 

Província em relação àquilo que ele considerava uma intromissão federal. Ele 

defendeu o direito das Províncias de taxarem os rendimentos de particulares e das 

empresas, bem como os combustíveis e as transmissões hereditárias. Em 1948 seria 

adotada a flor-de-lis na bandeira do Québec52. 

De 1948 a 1952, Duplessis teria seu mandato tumultuado por uma oposição 

mais vigorosa. Em 1948, alguns artistas quebequenses, liderados pelo artista plástico 

Paul-Émile Bourduas, publicaram um manifesto conhecido como Refus Global, que 

rejeitava as normas e valores sociais e artísticos da sociedade do Québec. Ele 

criticava o tradicionalismo e o imobilismo social. Outras fontes de crítica ao governo 

 
52  A origem da flor-de-lis, enquanto símbolo, é nebulosa. Sua ligação com a cultura francesa se deu 

após a canonização do Rei Luís IX, da França, em 1297, se tornando, portanto, São Luís. Nas 
representações do rei, havia um tipo de “crista”, um “língua de fogo”, como o livro bíblico dos Atos 
dos Apóstolos descreve a intervenção de Deus junto aos apóstolos em Pentecostes. 
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se somaram: a revista Cité Libre e o jornal Le Devoir de Montréal, a Radio-Canada, a 

Escola de Ciências Sociais, Políticas e Econômicas da Université Laval, em Québec. 

A greve dos trabalhadores da indústria de amianto em Asbestos e em Thetford 

Mines (ambas no Québec) foi um marco no governo Duplessis53.  

Essa paralisação se estendeu de 14 de fevereiro até 1º de julho de 1949 e foi 

marcada por um estremecimento das relações entre o governo e a Igreja Católica. Já 

havia uma divisão entre alas progressistas e conservadoras do episcopado e do clero. 

Alguns manifestaram seu apoio à causa dos grevistas, especialmente o arcebispo de 

Montréal, D. Joseph Charbonneau. Por ser considerada ilegal, os grevistas foram 

confrontados com a polícia. O arcebispo de Québec, D. Maurice Roy, foi solicitado 

como mediador do conflito. A greve revelou como as diferenças que existiam entre o 

sindicalismo católico e não-católico se tornaram, apenas, teóricas. 

Após a sua vitória para o último mandato (de 1956 a 1960), Duplessis teve 

seus métodos eleitorais denunciados pelos abades Gérard Dion e Louis O’Neill em 

um artigo intitulado “A imoralidade política na província do Québec”, publicado no Le 

Devoir de 14 de agosto de 1956. Neste artigo, bastante difundido, os autores 

acusaram Duplessis de corrupção do sistema político e eleitoral, de extorsão aos 

empresários, de compra da opinião do clero por meio de apoio às obras eclesiais e às 

“cruzadas” anticomunistas. Em 1958, o governo Duplessis se viu em meio a um 

escândalo, chamado de “escândalo do gás natural”. Os ministros do seu governo se 

beneficiaram ao especularem com ações da Corporação de gás natural do Québec 

antes de sua privatização. A acusação partiu do jornal Le Devoir e implicava os 

 
53  As minas eram de propriedade de americanos ou anglo-canadenses, contudo, a maioria dos 

empregados era francófona. A greve se deu por algumas demandas que os sindicatos fizeram e 
não foram atendidas, como, por exemplo, a eliminação do pó de amianto no interior e exterior das 
usinas, um aumento de 15 cents por hora, a criação de um fundo de seguridade social 
administrado pelo sindicato, o pagamento de hora em dobro para trabalhos realizados em 
domingos ou feriados, entre outras. Os empregados eram representados pela Federação Nacional 
dos empregados da Indústria Mineral, bem como pela Confédération des travailleurs catholiques 
du Canada. As greves, àquela época, eram raras e quase sempre consideradas ilegais. Maurice 
Duplessis ficou ao lado dos empregadores, pois, entre outros motivos, abominava toda forma de 
socialismo (a greve, para ele, era uma forma de socialismo). Duplessis era próximo da Igreja 
Católica, como vimos, contudo, nesse evento, o clero se posicionou em favor dos empregados. 
Para que se mantivessem as atividades nas minas, o Primeiro-Ministro ordenou o envio de força 
policial. Em 5 de março, D. Joseph Charbonneau, o então arcebispo de Montréal, fez um sermão 
apoiando os grevistas e solicitando que os fiéis auxiliassem, financeiramente, os grevistas. Sua 
relação com a greve do Amianto impactou em sua renúncia, aceita em 1950. Em meio a 
confrontos, inclusive físicos, as negociações tiveram D. Maurice Roy – arcebispo de Québec – 
como mediador. Ao final da greve, os empregados obtiveram poucas de suas demandas. O 
jornalista do jornal Le Devoir e da Radio-Canada Gérard Pelletier e o futuro Primeiro-Ministro do 
Canadá, Pierre Trudeau (que era, então, jornalista), tiveram importantes participações. 
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ministros, os conselheiros legislativos, funcionários públicos e, eventualmente, o 

próprio Primeiro-Ministro. Foi o governo de Jean Lesage que solicitou a abertura de 

uma comissão de investigação do caso, em 1960. A Corte Suprema do Québec 

concluiu que a prática denunciada serviu para a formação de um caixa eleitoral ilegal 

com a intenção de apoiar as ações da União Nacional (partido de Duplessis). 

 Duplessis morreu em 7 de setembro de 1959, alguns dias após ter sofrido 

uma hemorragia cerebral. Em seu lugar, assumiu Paul Sauvé, chefe do Partido da 

União Nacional e, até então, Ministro do Bem-Estar e da Juventude.  

Nascido em 1907 e designado Primeiro-Ministro do Québec em 1959, após a 

morte de Duplessis, Sauvé teve um curto governo, que ficaria conhecido pela 

expressão “revolução dos 100 dias”. 

Sauvé se utilizou, desde o início, da expressão “désormais” (doravante, de 

agora em diante). Essa expressão significaria uma intenção de romper com seu 

predecessor – Duplessis.  

 

De setembro a janeiro, Paul Sauvé, emocionado, usou apenas uma palavra 
em seus discursos: doravante. Com esse termo, ele separou dois modos de 
vida política, duas épocas, a última das quais seria muito breve para levar 
seu nome. Basicamente, não houve grandes realizações, mas o mero ato de 
atuar sem Maurice Duplessis dava uma impressão de liberdade (LAPALME, 
2013, apud TURGEON, 2015, p. 15). 

 

Muitos consideram que o seu período à frente do Québec teria sido o início 

da Revolução Tranquila. Logo após a sessão inaugural de seu governo, 27 projetos 

de lei foram apresentados. Era sua intenção de que o Québec iniciasse plenamente 

na Modernidade. Ele entendia que o Estado deveria se envolver mais nas questões 

ligadas à educação e às políticas sociais (que eram conduzidas, majoritariamente, 

pelo clero católico). Sua contribuição no governo foi decisiva e considerada como um 

ponto de clivagem. Eis um relato do jornal Le Soleil, logo após a sua morte: 

 

Por mais breve que tenha sido, seu regime foi uma transição importante na 
vida do Quebec e foi portador de obras das quais avaliaremos melhor a 
extensão, com o tempo. Foi uma era de descentralização, um retorno ao 
verdadeiro parlamentarismo e uma reavaliação das instituições democráticas 
sob as quais vivemos. Quando o sr. Duplessis morreu, pode-se dizer, com 
razão, que foi o fim de uma era para a província de Quebec. Pode-se dizer 
que a morte de Sauvé marca o início de uma nova era, com a condição de 
que aqueles que o assumirem o sigam nas avenidas que ele lhes abriu. Ele 
abriu caminho com o realismo que inspirou sua conduta. Para o conseguir, 
em tão pouco tempo, esgotou as reservas de energia, já em grande parte 
drenadas, por uma vida inteiramente devotada ao serviço da sua província e 
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do seu país, não só na arena política, mas nos campos de batalha de Europa, 
de onde voltou coberto de glória (LE SOLEIL, 1960, p.4). 

 

Sauvé faleceu no exercício de sua função, em 2 de janeiro de 1960. 

Antonio Barrette assumiu o cargo de Primeiro-Ministro do Québec, em 8 de 

janeiro, após a morte de Paul Sauvé. Barrette foi Ministro do Trabalho durante os 

governos de Duplessis e de Sauvé, bem como em seu próprio governo, que foi um 

período ainda menor que o de seu antecessor. Em junho de 1960, perdeu a eleição 

para o Partido Liberal de Jean Lesage. 

Este primeiro capítulo de nossa pesquisa se encerra com a morte de Antonio 

Barrette e a eleição de Jean Lesage. Seria no governo deste que se concretizariam 

os eventos conhecidos como Revolução Tranquila. 
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CAPÍTULO II – A IGREJA CATÓLICA NO QUÉBEC ANTES DA REVOLUÇÃO 

TRANQUILA 

 

O objetivo da presente pesquisa está vinculado a um momento histórico da 

Província do Québec, que é conhecido como Revolução Tranquila, como já 

mencionado. Se o termo está associado às mudanças significativas no campo político 

e social, do início da década de 1960 até, aproximadamente, a sua metade, é certo 

de que essas mesmas mudanças também tiveram impacto significativo na vida e 

missão da Igreja Católica do Québec. É fundamental, portanto, para o nosso intento, 

examinarmos, neste capítulo, a história da Igreja Católica do Québec. 

Por não se tratar de uma descrição histórica minuciosa – o que está distante 

do escopo deste trabalho – decidimos por apresentar alguns eventos e/ou temas que 

possam servir de auxílio para a análise que se fará em capítulo posterior. Devido a 

essa escolha, o arranjo do presente capítulo não obedece, de forma rigorosa, a uma 

ordem cronológica (ainda que se procurou manter uma conexão temporal). 

De início, apresentamos a estrutura da Igreja Católica no Québec, tal qual se 

mostra atualmente. Em seguida, passaremos por fatos iniciais importantes. Nos 

deteremos nas transformações que a Igreja Católica do Québec passa da segunda 

metade do século XIX, em diante, até os limiares da Revolução Tranquila; tema que 

será objeto de explanação no capítulo seguinte. 

Outra advertência se faz necessária: eventualmente, fatos já discorridos no 

capítulo anterior, serão retomados, porém com o viés eclesiástico. 

 

2.1  Estrutura da Igreja Católica no Québec 

 

A Província do Québec, em extensão, é a maior província – entre as dez 

existentes – do Canadá e, além disso, é a segunda mais populosa (depois apenas de 

Ontário, onde fica a capital do país – Ottawa). 
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A Igreja Católica, no Québec, em relação à sua estrutura administrativa e 

pastoral está, atualmente, organizada nas seguintes Províncias Eclesiásticas54 e 

Dioceses Sufragâneas55: 

• Arquidiocese de Gatineau (três dioceses sufragâneas: Amos, Mont-Laurier e 

Rouyn-Noranda); 

• Arquidiocese de Montréal (quatro dioceses sufragâneas: Joliette, Saint-Jean-

Longueuil, Saint-Jérôme e Valleyfield); 

• Arquidiocese de Québec (três dioceses sufragâneas: Chicoutimi, Sainte-Anne-

de-la-Pocatière e Trois-Rivières); 

• Arquidiocese de Rimouski (duas dioceses sufragâneas: Baie-Comeau e Gaspé); 

• Arquidiocese de Sherbrooke (duas dioceses sufragâneas: Nicolet e Saint-

Hyacinthe); 

• Diocese de Pembroke (pertencente à Província eclesiástica de Ottawa). 

Além dessas dioceses de rito latino, existe também a Eparquia56 Greco-

Melquita, a Eparquia Maronita e o Exarcado57 Siro-católico, além do Ordinariato 

Militar58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54  Trata-se da subdivisão da Igreja em um determinado país. Cada Província Eclesiástica reúne um 

determinado número de Dioceses, próximas, no sentido geográfico, e com um tipo de ação 
pastoral comum. 

55  São as dioceses que, em uma Província Eclesiástica, têm uma relação de vínculo com a 
Arquidiocese que preside tal Província. Ainda que não haja uma submissão hierárquica entre as 
Dioceses Sufragâneas e a Arquidiocese, o Direito Canônico prevê algumas relações de 
coordenação por parte da Arquidiocese. 

56  Eparquia é a organização territorial equivalente à diocese, porém, para a Igreja Católica Oriental. 
Nesse caso, a Eparquia está vinculada a uma Metropolia (essa organização é válida, igualmente, 
para a Igreja Ortodoxa). 

57  Exarcado é a reunião de fiéis católicos do rito oriental que, em determinada região geográfica, não 
são em número suficiente para constituir uma Eparquia. 

58  O Ordinariato Militar é uma organização eclesiástica, subordinada diretamente à Santa Sé e que 
congrega todas as capelanias militares católicas de um país. Seu Ordinário é o Arcebispo Militar, 
que ocupa, ao mesmo tempo, um posto militar. 
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Figura 5 – As dioceses do Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://missioncheznous.com/wp-content/uploads/2015/03/carte_dioceses_qc.jpg 

 

A Assembleia dos Bispos Católicos do Québec (AECQ: Assemblée des 

évêques catholiques du Québec) é a associação de bispos e arcebispos que exercem 

seus ministérios na região do Québec. Ela compreende, portanto, não somente os 

bispos titulares, mas também os bispos auxiliares e os bispos de ritos orientais, além 

do bispo do Ordinariato Militar. Como é possível depreender do site oficial da 

Assembleia (e do próprio Código de Direito Canônico), ela não é um órgão da 

hierarquia católica, ou seja, não exerce qualquer tipo de autoridade sobre o(s) 

bispos(s) ou sua(s) diocese(s)59. Ela foi criada em 1966 e tem sua sede na cidade de 

 
59  As Conferências episcopais se organizaram, no mundo inteiro, ao longo do século XX, 

possibilitando um espaço de diálogo e ajuda mútua entre o episcopado de um determinado país. 
Segundo o decreto Christus Dominus (PAULO VI, 1965b, n.38), as Conferências Episcopais são 
uma espécie de assembleia dos bispos de um determinado território ou nação que favorece aos 
bispos realizarem ações pastorais comuns. Todas as decisões tomadas pelas Conferência devem 
passar pela revisão da Santa Sé, assim como o próprio estatuto. 
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Montréal. É importante não confundir a AECQ com a Conferência dos bispos Católicos 

do Canadá (CÉCC: Conférence des évêques catholiques du Canada, ou, em inglês, 

CCCB: Canadian Conference of Catholic Bishops). Esta reúne todos os bispos 

católicos do Canadá, tanto latinos quanto orientais. 

A Igreja Católica no Canadá reúne em torno de 12 milhões de fiéis, sendo 6 

milhões desses no território da Província do Québec. Além disso, é importante notar 

que a diocese de Québec é Sé Primacial60 do Canadá desde o pontificado do Papa 

Pio XII, em 1956. 

 

2.2  O Québec e o ultramontanismo 

 

A história da Igreja Católica no Québec tem como seu momento fundante a 

ereção da primeira diocese na região – cuja designação já era Diocese de Québec, 

em 1674. Interessante notar que se tratava, à época, da maior diocese em extensão 

territorial do mundo. Em 1712, a Diocese de Québec cobria praticamente toda a 

América do Norte até o Golfo do México, com exceção das colônias britânicas da 

Nova-Inglaterra e as colônias espanholas da Flórida, do México e da Califórnia. 

No primeiro capítulo, pudemos ver os primeiros passos dados pela Igreja 

Católica no Québec. 

Com a divisão do Canadá, em 1791, e as novas delimitações de fronteiras 

entre os Estados Unidos e Canadá, a diocese foi sendo fragmentada. Em 1836, a 

partir da diocese de Québec, foi criada a diocese de Montréal.  

A Igreja, que seria conhecida como forte e próspera no final do século XVIII, 

viveu, no entanto, um período difícil no início desse mesmo século. Se entre 1775 e 

1780 houve 33 ordenações sacerdotais na região, esse número iria reduzir, 

drasticamente, para 19, em torno de 1880. O número de padres era de um para cada 

1800 habitantes. “A percepção religiosa nunca foi tão fraca em Quebec, nem antes 

nem depois deste período” (GAGNON; LEBEL, 1983, apud LANGLOIS, 1984, p. 20). 

É importante destacar, ainda, que os jovens que se tornariam padres vinham, em sua 

maioria, do ambiente rural. Langlois (1984) informa que Montréal, por exemplo, não 

 
60  Considera-se Sé Primacial de um país a sua Diocese mais antiga, chamada de Igreja-Mãe. Ela 

tem esse título apenas de forma honorífica, ou seja, não há qualquer prevalência hierárquica do 
seu Ordinário sobre o restante dos Bispos do país. O título do Ordinário de uma Sé Primacial é 
Primaz. 
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faria surgir nenhuma vocação sacerdotal entre os anos 1800 e 1840. A situação era 

bastante precária no período que antecede a Rebelião Patriota. 

 

No início do século XIX, não existia Igreja triunfante, forte e próspera, nenhum 
clero muito influente e dominador, nenhum agrupamento de fiéis 
particularmente religioso e virtuoso. (...) A Igreja se esforçava simplesmente 
para subsistir em meio à hostilidade ou indiferença da elite culta e a 
independência do povo (WALLOT, 1972, apud LANGLOIS, 1984, p. 22). 

 

Nesse contexto, em Montréal, surge a figura do seu primeiro bispo – D. Jean-

Jacques Lartigue. Com uma personalidade forte e um nacionalismo conservador, 

soube se posicionar, aproveitando os erros dos liberais, colocando a Igreja Católica 

em uma posição, decisivamente, influente na região do Baixo-Canadá. 

 

Na concepção de d. Lartigue, o leigo deveria ser um cristão inteiramente 
sujeito às diretrizes de seu bispo na ordem moral e nos vários domínios 
temporais em que a Igreja acredita ser responsável, como a educação, as 
paróquias e as fábricas. A Igreja, segundo d. Lartigue, tinha o dever de formar 
os leigos para que se tornassem fiéis executores das vontades e decisões da 
hierarquia. Assim, poderiam, sob a direção do episcopado e do clero, lutar 
mais efetivamente contra os inimigos da Igreja e contra a propagação de 
ideias falsas e perniciosas (CHAUSSÉ, 1980, apud LANGLOIS, 1984, p. 26) 

 

No século XIX, a Igreja e o Estado estiveram intimamente ligados por meio do 

que é conhecido como o Antigo Regime. No Québec, muitas congregações se 

estabeleceram para cuidar de institutos de educação e de caridade – como escolas, 

hospitais, orfanatos etc. Entre os anos de 1840 e 1900, o ultramontanismo teve 

influência fundamental na Igreja e no Estado.  

D. Lartigue foi um dos primeiros adeptos do ultramontanismo na região e, por 

isso, exigia a submissão de seu clero e seus fiéis. Sua posição, em relação à Rebelião 

Patriota, foi lembrar aos fiéis a obediência às autoridades constituídas. Segundo essa 

perspectiva, não poderia se considerar cristão quem fizesse parte de tal tipo de 

rebelião. Decerto ele foi um nacionalista, contudo, distanciou-se do nacionalismo 

patriota que buscava importar da Europa um liberalismo agnóstico ou, até mesmo, 

ateu. Sua perspectiva nacionalista levava em consideração os costumes, o idioma e, 

certamente, a religião como distintivos de seu povo. Essa compreensão de D. 

Lartigue, que transmitia a vontade de Deus como sendo a obediência às autoridades 

civis e religiosas, sacramentaria a posição institucional da Igreja Católica na sociedade 

quebenquense.  
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O segundo bispo de Montréal, D. Ignace Bourget, no ano de 1843, afirmou 

que: “Nossa religião, é nossa primeira distinção nacional, ao mesmo tempo que é a 

base de nossas instituições. É por que somos católicos que somos uma nação nesse 

canto da América” (BOURGET, 1993, apud ROY, 2001, p. 17). 

Em 1878, o papa Leão XIII sobe ao trono de Pedro, governando até 1903. 

Diante das perdas de territórios sofridas, ele “considera apostar no apoio das grandes 

potências, a que ofereceria, em contrapartida, sua influência moral real sobre a 

população católica” (FERRETTI, 1999a, p. 92). 

O ultramontanismo implantou-se no Canadá a partir de 1820, por meio do 

padre francês Félicité de Lamennais, no seminário de Saint-Hyacinthe (em Québec) 

e, em seguida, com o bispo Jean-Jacques Lartigue (em Montréal). Seu sucessor, D. 

Ignace Bourget, promoveu os ideais ultramontanos em vários setores da sociedade: 

a teologia, a educação, o relacionamento Igreja-Estado etc. D. Bourget, assim como 

D. Louis-François Laflèche (bispo de Trois-Rivière), representaria a ala mais 

extremista do ultramontanismo no Québec. Ambos estavam presentes na declaração 

da infalibilidade papal61, durante o Concílio Vaticano I. Eles iriam lutar pela “aplicação 

imediata dos princípios ultramontanos: exercício do poder sobre a educação, reforma 

das leis para que sejam conformadas ao direito canônico, supervisão da legislação 

civil pelo episcopado” (VOISINE, 2006, n.p.). 

O pensamento ultramontano esteve presente na formação presbiteral dos 

Seminários Maiores e Menores62, no governo da maioria das dioceses e na aplicação 

da doutrina social da Igreja no Québec, a partir desse período, até os anos 1950, 

aproximadamente. 

Não somente no campo eclesial o ultramontanismo foi influência importante, 

mas também para a classe política, especialmente entre os nacionalistas franco-

canadenses, que compreendiam um Québec autossuficiente e guiado pela Igreja 

Católica. Essa influência se fez sentir, em especial, nos governos de Maurice 

Duplessis (VOISINE, 2006). 

 
61  A doutrina da infalibilidade papal foi declarada em 18 de julho de 1870, quando do Concílio 

Vaticano I. Segundo essa doutrina, é uma prerrogativa do Pontífice declarar, de forma oficial e 
como ato definitivo, determinada doutrina que se refira à fé ou à moral. Diante desse ensinamento, 
todo fiel da Igreja Católica deve aderir e obedecer. 

62  Os termos “Maiores” e “Menores” para os Seminários, referem-se ao tipo de estudo que os jovens, 
que ali moram, realizam. Nos Seminários Menores, são crianças e adolescentes que estudam, 
normalmente até o final do Ensino Médio. Os Seminários Maiores são as residências, onde moram 
os jovens que estão frequentando as faculdades de Filosofia ou Teologia. 
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Doutro lado, estava o arcebispo de Québec de então, D. Elzéar-Alexandre 

Taschereau, que havia sido nomeado em 1871 e se tornaria, em 1886, o primeiro 

cardeal canadense. D. Taschereau era de família notavelmente liberal. Ele mesmo 

tolerava o liberalismo de tipo britânico, que era não-revolucionário e não-anticlerical. 

Ainda assim, era visto com suspeitas pelos membros mais radicais do clero 

quebequense, que desconfiavam de influências franco-maçônicas.  

Um dos embates mais importantes desse período entre as duas alas foi a 

questão da fundação de uma universidade autônoma em Montréal. A arquidiocese de 

Montréal, juntamente com a diocese de Trois-Rivière, desejava a criação de uma 

universidade que não estivesse ligada à Université Laval63, de Québec, pois 

consideravam que o clero de Québec era liberal e pouco ortodoxo. Em um decreto 

emitido pelo papa Pio IX, em 1º de fevereiro de 187664, a Sé Apostólica negou, ao 

então arcebispo de Montréal D. Bourget, a solicitação da fundação de uma 

universidade em Montréal. No dito decreto ficava claro que deveria ser aberta uma 

sucursal da Université Laval em território montréalais, e esta ficaria submetida, em 

tudo, à Université Laval que, por sua vez, ficava sob a supervisão do arcebispo de 

Québec. 

Em 1882, devido aos embates em terras canadenses, o Vaticano ordenou que 

o decreto de 1876, acerca da Université Laval, fosse respeitado. D. Taschereau 

recebeu gestos favoráveis da parte do Vaticano e tornou a universidade um negócio 

pessoal. Para evitar maior desconforto com Montréal, o Vaticano elevou a diocese de 

Montréal ao status de arquidiocese, no mesmo ano em que D. Taschereau foi 

nomeado cardeal (1886). D. Laflèche sofreu perda de sua influência ao ver sua 

arquidiocese ser desmembrada e uma parte substancialmente próspera ser elevada 

à condição de diocese. Ao final da década de 1880, os (ainda) herdeiros da corrente 

 
63  A origem da Université Laval remonta ao ano de 1663, quando foi fundado o Seminário de 

Québec. Em 1852, ela foi oficialmente constituída como universidade por uma outorga da rainha 
Vitória (a região pertencia, então, ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda). Com o decreto de 1 
de fevereiro de 1876, é aberta uma sucursal da universidade em Montréal. Em 15 de maio de 
1876, por meio da Bula Apostólica Inter Varias Sollicitudines, a universidade é erigida 
canonicamente; status que determina que uma universidade é plenamente católica. É dever do 
arcebispo responsável a vigilância acerca da doutrina ensinada e da disciplina (respeito à fé e aos 
bons costumes) (HAMEL, 2002 [1877]). 

64  A íntegra do decreto pode ser vista em: https://www.canadiana.ca/view/oocihm.54222/5?r=0&s=1. 
Deve-se ressalvar, entretanto, que é mencionado o papa Leão XIII como tendo emitido o referido 
decreto, quando, na verdade, foi emitido por Pio IX, uma vez que se trata do ano de 1876. Papa 
Leão XIII viria a governar a Igreja Católica somente a partir do ano de 1878. 
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ultramontana, foram completamente marginalizados e o combate, no interno da Igreja, 

cessou (FERRETTI, 1999a). 

 

A polifonia de influências e consequências ultramontanas ajuda a explicar a 
dificuldade de datar o fim do ultramontanismo tanto no Canadá francês 
quanto no exterior, onde o ‘Catolicismo identitário’ e intransigente está 
retornando, hoje em dia, na França. Será que nos lembraremos de seus mais 
eminentes e reivindicadores porta-vozes, de suas lutas mais amargas, de que 
o ultramontanismo franco-canadense poderia terminar com a renúncia e a 
morte do bispo Bourget, com o julgamento e a condenação por ‘influência 
espiritual indevida’ na política, representada pela divisão da diocese de Trois-
Rivières, desfavorável à d. Laflèche, todas ocorridas por volta de 1880. 
Preferimos escolher a perenidade de suas principais e mais desejadas 
vitórias, incluindo o monopólio na educação, a definição católica de nação, 
até mesmo a ambição de construir uma sociedade cristã original, e o início 
da Revolução Tranquila é mais plausível. Entre os dois, todos são livres para 
constatar o lado do ultramontanismo de Henri Bourassa ou Lionel Groulx, de 
Mons. Pâquet ou de Mons. Villeneuve, senão ‘o ultramontanismo moderado’ 
de Mons. Taschereau. Nesse esforço de periodização, alguns preferirão o 
carisma ou sua rotinização, a efervescência ou sua institucionalização, a 
clareza das filiações ou a complexidade das heranças (LANIEL, 2015, p. 36). 

 

O ultramontanismo canadense-francês esteve diretamente ligado à visão de 

uma sociedade unida em torno de uma Igreja-nação integralmente católica. Essa 

visão se disseminou em aspectos populares, institucionais, sociais, espirituais ou 

políticos.  

 

Nesse sentido, se a Igreja Católica era o elo entre os canadenses e os 
franceses no etnônimo franco-canadense, o ultramontanismo talvez fosse o 
elo entre a Igreja e a nação (LANIEL, 2015, p. 37). 

 

A Igreja Católica, ao final do século XIX, encontrou diversos desafios. No dia 

8 de dezembro de 1869, o papa Pio IX abriu o vigésimo Concílio Ecumênico65, que 

ficou conhecido como Vaticano I. Em setembro do ano seguinte, o Papa Pio IX se 

rendia às tropas piemontesas e, dessa forma, os Estados Papais chegavam ao fim. O 

papa se declararia prisioneiro do Vaticano, pois estava, por assim dizer, confinado aos 

Palácios do Vaticano e de Latrão e à vila de Castel Gandolfo. O Concílio Vaticano I 

não foi concluído devido à conjuntura política em Roma. Ainda que o dogma da 

infalibilidade papal havia sido definido, não houve tempo, contudo, para um estudo e 

 
65  Um Concílio é a reunião de todos os bispos (o Colégio Episcopal) com o Papa. O termo 

ecumênico, para se distinguir um Concílio, caracteriza que esse determinado Concílio teve 
abrangência universal, ou seja, reunindo todas as Igrejas Particulares (as Dioceses ou demais 
Ordinariatos). Ao longo da história da Igreja Católica, contam-se 21 Concílios Ecumênicos ao todo. 
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aprofundamento adequado acerca da colegialidade episcopal66 (trabalho que seria 

realizado somente no Concílio Vaticano II, 90 anos depois). 

 

2.3  A Igreja Católica se expande 

 

De 1840 a 1920, houve um incremento no número de paróquias, de padres, 

de comunidades religiosas. Assume-se que é entre 1920 e 1940 que se deu o apogeu 

da Igreja Católica, enquanto instituição, no Québec. Mas também é a partir de 1920 

que o Estado vai, aos poucos, interferindo nos “negócios” da Igreja. 

Nesse mesmo período (1840 a 1900), aproximadamente, o número de 

dioceses passou de duas para oito em Québec. As ordenações sacerdotais anuais se 

elevaram de forma bastante acentuada (16 em 1830, 50 em 1860 e 135 em 1900). 

Em 1901, contavam-se 2276 padres seculares67, 2391 religiosos e 9601 religiosas. O 

número de habitantes por padre passou de 1185 para 500 (CHOLVY, 1987).  

O aumento substancial da vida religiosa e sacerdotal correspondeu, 

igualmente, à organização e participação dos leigos e leigas. Nesse período, 

multiplicaram-se as associações de leigos e leigas que abrangiam as várias categorias 

e etapas da vida. 

Em 1879, na França, deu-se a subida ao poder do governo republicano, tendo 

sido Jule Grevy eleito como presidente da República. Era o período da Terceira 

República68, logo após o surgimento da Constituição de 1875. 

Com os ideais republicanos de laicização e separação radical entre o Estado 

e a Igreja, os religiosos e as religiosas foram perseguidos pelo governo francês. Uma 

série de leis e decretos seriam publicados com a intenção de controle sobre as 

congregações religiosas masculinas, especialmente. Laperrière (2019) apresenta 

estas leis e suas consequências. Os decretos de 29 de março de 1880 previam, entre 

outros, a dissolução da Companhia de Jesus (Jesuítas) e a readequação às novas 

 
66  Formas diversas por meio das quais é possível à Igreja – especialmente ao Papa – tomar decisões 

ouvindo seus pares, de forma fraterna. 
67  Chamam-se padres seculares aqueles que estão ligados diretamente ao seu Bispo Diocesano. 

Caso distinto são os padres religiosos (de Congregações Religiosas), que estão submetidos ao 
Superior de sua congregação. 

68  Considera-se a Terceira República entre os anos de 1870 e 1940, na França. Antecedeu a ela a 
Primeira República (1792-1804) e a Segunda República (1848-1852), a partir da Revolução 
Francesa. Houve, ainda, outras formas de governo: três Monarquias Constitucionais e dois 
Impérios. Durante a Terceira República, a direita se aproximou tanto da Igreja Católica quanto do 
Exército. 
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orientações para todas as congregações masculinas em até três meses. As leis 

relacionadas à laicização das escolas e aos seus educadores (entre 1881 e 1886), 

obrigaram, de certa forma, que as Congregações Religiosas se estabelecessem em 

países estrangeiros. Essa foi a causa imediata da instalação dos Maristas, dos irmãos 

da instrução cristã e dos irmãos de Saint-Gabriel, entre os anos de 1885 e 1888, na 

região de Montréal. 

Laperrière (2019) aponta a lei militar de 1889 como um elemento 

desencadeador da migração de religiosos para o Québec. Por essa lei, os religiosos, 

que estavam, até então, preservados de cumprir o serviço militar obrigatório, deveriam 

realizá-lo. O artigo 50 da mesma lei, eximia, contudo, por dez anos, os jovens que 

estivessem no exterior. A partir de 1890 seriam cinco congregações a se 

estabelecerem no Canadá: os Franciscanos, os Padres do Santíssimo Sacramento, 

os Capuchinhos, os Eudistas, os Cônegos Regulares da Imaculada Conceição e, em 

1900, os Missionários do Sagrado Coração. 

Por meio da lei de 1º de julho de 1901, as congregações religiosas só 

poderiam funcionar se autorizadas pelo governo francês e, em 7 de julho de 1904, 

todas as congregações estavam proibidas de atuarem no ensino escolar. Se desde 

1880 houve um movimento migratório das congregações religiosas para fora da 

França, seria a partir de 1903 que o êxodo se intensificaria – imediatamente aos 

países limítrofes da França, mas também a países mais distantes. 

Destino de várias dessas congregações, como mencionamos, Québec 

recebeu um importante aporte de religiosos e religiosas nesse momento da virada do 

século XIX para o XX: 

 

Um cálculo grosseiro permite de estimarmos entre 12 mil e 13 mil o número 
de imigrantes para o Québec para o a totalidade do período [entre 1880 e 
1914]. De nossa parte, nós consideramos mais de 2 mil religiosos que 
chegaram ao Québec entre 1900 e 1914. Como nós sabemos, também 
vieram um bom número entre 1880 e 1900, que nós podemos estimar em 
550, este total de 2600 poderia representar em torno de 20% da imigração 
francesa ao Québec (LAPERRIÈRE, 2019, p. 1). 

 

A migração dessas várias congregações pode ser melhor analisada a partir 

do quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Congregações e suas migrações 

Período 
Congregações 

masculinas 
Congregações 

femininas 
Congregações 

fundadas no Québec 
Total do período 

1760-1837 1 6  7 

1837-1880 9 5 14 28 

1880-1914 21 24 12 50 

Fonte: LAPERRIÈRE, 2019, p. 5. 

 

A função exercida pelos religiosos e religiosas no Québec era muito variada e 

dependia, certamente, do carisma69 próprio do Instituto e das oportunidades em terras 

canadenses. 

Os institutos educacionais eram, decerto, os que mais reuniam os religiosos 

e religiosas. Entre estes institutos, contam-se também os orfanatos, que eram 

administrados, em sua maioria, por congregações femininas. Havia, ainda, 

congregações dedicadas à vida contemplativa, aos enfermos que ficavam em suas 

próprias residências, às obras sociais. As congregações de padres eram orientadas, 

em especial, para o cuidado das paróquias e para as atividades anexas a elas. 

A força numérica dessas congregações e obras são sentidas, não somente 

em ambiente eclesial, mas, sobretudo, nas obras por elas administradas. Para 

podermos vislumbrar esse dinamismo, apresentamos alguns números: 

 

Entre os padres, são os Franciscanos (71) que transferiram, para Montréal, 
sua Província da França em 1903 – esse é um caso único – os Montfortinos 
[Companhia de Maria] (70), os Eudistas (56) e os Padres do Santo Espírito 
(38). Três comunidades se destacam entre os frades: O Freis das Escolas 
Cristãs (221), os Frades da Instrução Cristã (165) e os Maristas (144). Enfim, 
entre as freiras, três comunidades enviam, de longe, maiores contingentes: 
Filhas da Sabedoria (209), Filhas de Jesus (179) e Irmãs da Caridade de 
Sain-Louis (121). Somente estas dez Congregações somam 61% dos 
religiosos imigrantes para o Québec durante este período [1900-1914] 
(LAPERRIÈRE, 2019, p. 10). 

 

A recepção desses missionários e missionárias foi bastante festejada pelos 

bispos e arcebispos da região do Québec. Eles representavam uma Igreja 

perseguidas por forças franco-maçons (que estavam por detrás da república francesa) 

e, ainda, uma Igreja (a francesa) que era a pátria-mãe dos quebequenses e de onde 

havia erigido diversos santos e santas, bem como evangelizadores e evangelizadoras. 

 
69  Trata-se da identidade de cada congregação religiosa. O carisma pode estar ligado a uma forma 

de ação, de evangelização, de apostolado, de caridade. Pode, inclusive, estar ligado a um tipo de 
espiritualidade própria, rotinas e modo de agir. É regulado pelos estatutos de cada congregação. 
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Nem todos os bispos ou arcebispos eram tão efusivos na acolhida desses 

religiosos e religiosas. Laperrière cita uma correspondência do então arcebispo de 

Montréal, D. Paul Bruchési, ao Prefeito da Congregação para a Evangelização dos 

Povos (Propaganda Fidei), cardeal Jerônimo Maria Gotti: 

 

A experiência tem demonstrado, suficientemente, que o que mais tem 
prejudicado a expansão das comunidades religiosas, em nosso país, é a 
preocupação de fazê-las instituições francesas, antes de tudo. É preciso dizer 
que se o nosso povo ama muito a França, uma França ideal que ele nunca 
viu e que tem pouca semelhança com a França de hoje, eles não gostam 
tanto do caráter francês. Também as casas religiosas que desejam 
permanecer francesas de caráter, de espírito e de governo, não podem nem 
recrutar, nem se desenvolver, e são tidas, se não com desconfiança e 
antipatia, pelo menos em desfavor pelo clero e pelo povo (BRUCHÉSI, 1903, 
apud LAPERRIÈRE, 2019, p. 11). 

 

A vivência desses religiosos e religiosas franceses que chegavam ao Canadá, 

influenciou, fortemente, a ação da Igreja nos primeiros anos do século XX. A 

experiência da perseguição empreendida pelo Estado aos afazeres da Igreja, a atitude 

passiva, por assim dizer, dos fiéis católicos franceses, deixou os bispos e padres 

quebequenses em alerta. A orientação era de zelar pela fé e costumes católicos em 

terras canadenses. O então arcebispo de Québec, D. Bégin, quando em tratamento 

de saúde na França, em 1904, assim se expressou ao seu Vigário Geral, C. A. Marois: 

 

Se lhes falo tanto e até demais sobre essa lamentável queda da França, é 
porque temo por nosso Canadá a invasão das mesmas ideias perniciosas e 
dos mesmos vícios que estão arruinando nossa antiga pátria-mãe. Devemos 
tirar de todos esses tristes acontecimentos uma lição salutar para nós 
mesmos. O clero precisa de prudência, de zelo, de caridade e, sobretudo, de 
santidade, se quer que o povo canadense, ainda tão bom, tão religioso, não 
se deixe arrastar, pouco a pouco, pela mesma ladeira fatal e para os mesmos 
abismos que o povo francês (BÉGIN, 1904, apud LAPERRIÈRE, 2019, p. 15). 

 

É compreensível que a Igreja do Québec, por meio de sua hierarquia, 

principalmente os bispos e arcebispos, desejassem realizar todos os esforços 

necessários para evitar qualquer movimento de laicização – tal qual na França – que 

pudesse surgir na sociedade, em especial, em relação às instituições de ensino. Essa 

ação da Igreja seria sentida na interdição de jornais e no combate às medidas 

legislativas que tentariam afastar a Igreja do campo do ensino. 

As querelas episcopais, ao final do século XIX e início do século XX, estavam 

voltadas para a influência do episcopado franco-canadense sobre a Igreja do Canadá. 

Era interesse dos bispos canadenses-irlandeses (de língua inglesa, portanto) que 
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houvesse uma diminuição de nomeações de franco-canadenses para as dioceses 

irmãs do Québec e que, mesmo os bispos quebequenses, tivessem suas ações 

limitadas. Essa perspectiva era adequada à visão do Vaticano, que desejava ter uma 

penetração maior em países de língua inglesa (Estados Unidos, no caso da América 

do Norte, mas também o Reino Unido). 

Dessa forma, a composição do episcopado canadense tornou-se desigual em 

relação ao contingente de fiéis católicos daquele país. Assim nos informa Ferretti 

(1999a, p. 100-101): 

 

Em 1901, com três quartos dos efetivos católicos no país, o Canadá francês 
conta quatro arcebispos e quinze bispos, comparativamente a quatro 
arcebispos e a dez bispos para o Canadá inglês. É um irlandês que é 
nomeado em 1904 para Sault-Sainte-Marie, nova diocese ontariana com 80% 
de francófonos; é um Irlandês que sucede em 1910 a d. Duhamel para ocupar 
a cátedra de Ottawa; é d. Bourne, primaz da Irlanda, que, na Igreja Notre-
Dame70 em 1910 durante o Congresso Eucarístico de Montréal, convida os 
franco-canadenses a renunciar a sua língua para o maior futuro do 
Catolicismo no Canadá. Em 1914, os católicos canadenses-ingleses 
representam 20% de todos os católicos no país, mas ele tem quinze dos trinta 
e dois bispos e cinco arcebispos de nove. 

 

D. Louis-Nazaire Bégin, que sucedeu a D. Taschereau na arquidiocese de 

Montréal, solicitou a Pio X para que a representação no episcopado canadense fosse 

proporcional e que, para as dioceses francófonas, fossem nomeados bispos franco-

canadenses, além da criação de uma diocese multicultural no oeste do Canadá. 

Contudo, seu pedido não foi atendido.  

Essa situação teve apenas um interregno durante o pontificado de Bento XV, 

que possuía relações cordiais com D. Bégin. Com sua influência diplomática e sua 

amizade de juventude com o Secretário de Estado, cardeal Pietro Gasparri, obteve 

que as dioceses de Chatham71 e d’Haileybury72, em fins dos anos 1910 e início dos 

anos 1920, fossem ocupadas por bispos de língua francesa. Contudo, essa atenção 

dispensada aos fiéis francófonos do Canadá se encerrou com as mortes do papa 

 
70  A catedral de Notre-Dame (hoje, basílica-menor) teve a sua atual construção encerrada em 1880. 

Foi considerada, durante muito tempo, o maior templo religioso (considerando todas as 
confissões) da América do Norte. 

71  A diocese de Chatham teve a sua ereção em 1860 e cobria a região norte da Província de New 
Brunswick. Ainda que fosse governada por bispos de língua inglesa, tinha a sua população 
majoritariamente francófona. Seu primeiro bispo de língua francesa foi Patrice Alexandre 
Chiasson, em 1920, seguido por Camille-André Le Blanc, em 1942. A diocese foi renomeada para 
diocese de Bathurst em 1938. 

72  A diocese de Haileybury, localizada em Ontário, foi elevada a diocese em 1915. Em 1938, foi 
renomeada como diocese de Timmins (sufragânea de Ottawa). 
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Bento XV (1922) e de D. Bégin (1925). “No momento da Grande Guerra, a Igreja 

franco-canadense, como havia desejado d. Lynch, não é mais do que uma simples 

província da Igreja canadense” (FERRETTI, 1999a, p. 101). 

A Igreja do Québec era considerada, em fins do século XIX, uma das igrejas 

nacionais mais romanas, ou seja, estreitamente ligada às normas do Vaticano. Por 

outro lado, os valores religiosos impregnavam todas as realidades humanas. A 

sociedade quebequense era hierocrática73, agrícola e missionária. 

 

2.4  Os desafios na virada do século 

 

Ao final do século XIX houve, ainda, um importante processo de êxodo da 

população canadense para os Estados Unidos em busca de oportunidades de 

emprego. Ferretti (1999a, p. 103) faz constar que esse êxodo atingiu “quatrocentos e 

dez mil quebequenses entre 1870 e 1900, o que representa um terço da população 

de 1901”. Roby (1987) fala em quase meio milhão entre 1860 e 1900, entre os quais, 

em sua maioria, miseráveis, desempregados e pessoas buscando melhorar sua 

situação por meio de um exílio temporário ou, até mesmo, permanente. 

A primeira reação da Igreja Católica diante desse êxodo foi de reprovação e 

crítica. George-Étienne Cartier (FERRETTI, 1999a, p. 104), que foi Primeiro-Ministro 

do Canadá Ocidental ao final da década de 1850 e que pertenceu à Société Saint-

Jean-Baptiste74, referia-se aos canadenses que partiam como “os canalhas que se 

vão”. Esse pensamento era compartilhado, em especial, por aqueles que estavam 

ligados à corrente ultramontanista, como D. Laflèche. Segundo essas vozes que 

criticavam os franco-canadenses que “abandonavam” sua terra natal, faltavam a eles 

a previdência de poupar, deixando-se levar por luxos ou não vivendo de forma 

simples. 

 

Eles acreditam que, ao economizar, cada dia, pequenas quantias de dinheiro, 
os agricultores e trabalhadores serão menos prejudicados em tempos de 

 
73  No sentido da associação da hierarquia religiosa – em nosso caso, da Igreja Católica – com os 

governantes. 
74  A Société Saint-Jean-Baptiste foi fundada em 1834, com a intenção de dotar o povo canadense de 

uma festa nacional distinta. A escolha recaiu no dia de São João Batista, celebrado pela Igreja 
Católica no dia 24 de junho. A sociedade patriótica cessou suas atividades após a rebelião de 
1837-1838, contudo, por influência de D. Ignace Bourget, o então bispo de Montréal, a festa de 
São João Batista é retomada como data nacional. Para D. Bourget, era necessário “edificar uma 
nação moral e fazer dos franco-canadenses os porta-estandartes de valores de entreajuda e 
temperança em solo norteamericano” (GAGNON, 2006). 
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crise e poderão evitar agiotas e as consequências desastrosas do 
endividamento. Aqueles que conseguirem fazê-lo são, aos seus olhos, 
vítimas de sua imprudência, preguiça, embriaguez e gostos muito luxuosos. 
Eles violaram as leis que Deus deu às nações para fazê-las prosperar, 
sustenta o bispo L.-F. Laflèche em 1880. ‘Existem três leis que devem dar 
abundância ao homem; a primeira, é a lei do trabalho, a segunda é a lei da 
economia, a terceira é a lei da honestidade’. Portanto, não há trinta e seis 
remédios. Trabalhe, economize, seja moderado, viva segundo suas 
possibilidades, repetimos em todos os tons. ‘Ponham limites à sua ambição; 
alegrem-se com o destino que a Providência lhes deu’, exclama d. Antoine 
Racine75 nas festas de Quebec em 1880. ‘Que nossos canadenses saibam 
se contentar com o pouco, como antigamente ... Que estejam satisfeitos com 
o que se tem. E se não tem o suficiente, que saibam como sofrer, o sofrimento 
tem o seu mérito’ (ROBY, 1987, p. 7). 

 

A partir da década de 1880, contudo, a percepção desse êxodo canadense 

começou a se modificar. A situação passou a ser percebida como um tipo de 

“reconquista” da América do Norte por parte dos franco-canadenses. Os franco-

canadenses, que imigraram para a Nova-Inglaterra, formariam, no início, pequenos 

grupos, mas, aos poucos, esses núcleos cresceram, tornando-se pequenas 

aglomerações. Nesses povoamentos se desenvolveu a vida católica e francesa, 

procurando-se manter uma identidade nacional (do Québec), mesmo em terras 

americanas.  

Esses reagrupamentos foram, de forma natural, organizando-se em torno de 

uma vida franco-canadense, mantendo sua cultura, língua e religião. 

 

Para prosperar e, ao mesmo tempo, atender às necessidades espirituais, 
econômicas e culturais de seus compatriotas, eles trabalham na criação de 
‘Pequenos Canadás’. Nessas ‘pequenas pátrias’, recriam uma rede 
institucional, centrada na paróquia, na escola paroquial, nas sociedades de 
entreajuda, na imprensa francesa. Os centros mais importantes possuem 
hospitais, hospícios, orfanatos, creches. Em 1900, após um início difícil, a 
região contava com 89 paróquias nacionais e cerca de 50 paróquias mistas. 
De acordo com alguns observadores, os franco-canadenses, que ali se 
reúnem, formam uma nacionalidade distinta pela língua, pelos costumes, pela 
religião e sua importância econômica, política e social não para de crescer 
(ROBY, 1987, p. 11).  

 
Mas, em condição de residentes, como eram: em 1890, contava-se 86 
paróquias canadenses-francesas e 70 paróquias mistas na Nova-Inglaterra e 
no Leste americano, 202 paróquias e 101 missões em 1909 (FERRETTI, 
1999a, p. 104).  

 

As escolas e as associações locais, desses pequenos núcleos canadenses 

nos Estados Unidos, a partir de 1900, sob a orientação do clero católico, reuniram-se 

 
75  Antoine Racine era, então, bispo da diocese de Sherbrooke. 
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na União Saint-Jean-Baptiste. Eram tentativas de se resistir à assimilação 

estadunidense. 

A presença de grupos tão numerosos – organizados, resistentes à 

assimilação, defensores da fé católica, da língua francesa e dos costumes herdados 

do Canadá – fez surgir questionamentos nos julgamentos que haviam sido, 

previamente, feitos. Começou-se a acreditar em algum tipo de “predestinação” em 

relação às demais nações, algum tipo de missão dada por Deus para os que 

imigraram. 

 

Quando consideramos que as setenta e cinco mil almas que constituíam toda 
a sua população, há menos de um século, hoje se tornaram um povo de um 
milhão e seiscentos mil! difícil não dizer a si mesmo: Digitus Dei est hic. O 
dedo de Deus está aqui (LAFLÈCHE, 1879, apud ROBY, 1987, p. 12). 

 

Os discursos e os comentários se modificaram, então, a partir da década de 

1880, tentando compreender, por um viés religioso, o deslocamento desse 

contingente para os Estados Unidos. Desde a falta da plena compreensão do que 

seria a Providência Divina para os franco-canadenses, até mesmo uma forma de ação 

missionária, que visaria a construção de uma civilização cristã em terras americanas, 

lutando contra o materialismo e o reino da violência e da força do país vizinho (ROBY, 

1987). 

 

Não se dirá, disse o senador F.-X.-A. Trudel nas mesmas festas, que eles 
[essas migrações] eram corpos expedicionários lançados pela Providência 
para conquistar todo o antigo território descoberto por nossos pais e regado 
com o sangue de nossos mártires!” “Vocês serão nos Estados Unidos, disse 
Adolphe Chapleau aos franco-americanos de Salém em 1897, as sentinelas 
avançadas da pátria comum, o para-raios destinado a desviar as 
tempestades que poderiam atingir seus compatriotas no Canadá (ROBY, 
1987, p. 16). 

 

O idioma francês era, definitivamente, distintivo da nação franco-canadense e 

a Igreja Católica, a protagonista de sua defesa.  

Em 1912 ocorreu o Primeiro Congresso da Língua Francesa, em Québec, 

organizado pela Société du Parler Français e pela Action Catholique de la Jeunesse 

Canadienne (ACJC), sob os auspícios do arcebispo de Québec. Era intenção dos 

organizadores proteger o uso da língua francesa nos estabelecimentos escolares e 

comerciais, bem como no dia a dia. O arcebispo de Saint-Boniface (da Província de 

Manitoba), D. Louis-Philippe Adélard Langevin, assim se manifestou na ocasião: 
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O resultado deste magnífico congresso da Língua Francesa deve ser, antes 
de tudo, a firme e constante determinação de assegurar ao francês o lugar 
que ele deve ocupar na família, depois na escola e na Igreja, e finalmente, na 
sociedade [...] (...) outro resultado (...), espero, que seja um profundo 
sentimento de solidariedade que deve unir a todos nós, a fim de nos 
compreendermos, nos aconselharmos, zelar pelos nossos interesses comuns 
e nos defendamos, se necessário. Precisamos de uma justa união que nos 
permitirá, em algum momento, falar e agir em nome de dois milhões e meio 
de franco-canadenses que permaneceram fiéis à sua fé e à sua raça, no 
Canadá e nos Estados Unidos (LANGEVIN, 1912, apud BILAN..., 1912). 

 

Em 1910, Henri Bourassa76 já havia se manifestado na Igreja Notre-Dame, 

afirmando que a língua francesa poderia, sim, ser guardiã da fé (FERRETTI, 1999a). 

 

2.5  A Igreja Católica e a questão social 

 

A promulgação da encíclica, Rerum Novarum, do papa Leão XIII, sobre a 

condição dos operários, obrigou a Igreja Católica a introduzir uma dimensão social em 

seu interior. Na realidade vivida no Québec, em 1891 (ano da promulgação da 

encíclica), não havia clérigos que fossem sensíveis às questões sociais para explicá-

la aos fiéis (VOISINE, 1971). Houve, então, um esforço de estudar a referida encíclica 

e fazê-la conhecida nas dioceses. Ela seria inspiração para bispos olharem para as 

questões sindicais, por exemplo, como é caso de D. Louis-Nazaire Bégin, arcebispo 

de Québec em 1900, ao mediar a greve nas indústrias de calçado, e de D. Paul 

Bruchési, arcebispo de Montréal, ao reconhecer a necessidade da justiça social 

durante as greves sucedidas em 1903.  

De fato, diante do surgimento, expansão e crescimento das indústrias, a Igreja 

Católica se organizou por meio de associações profissionais confessionais, orientadas 

pelo clero. Já em 1921, os 110 sindicatos confessionais e seus 17600 membros se 

uniram na Confédération des Travailleurs Catholiques du Canada (CTCC) 

(FERRETTI, 1999a). Esse aspecto confessional dos sindicatos trazia benefícios e, ao 

mesmo tempo, prejuízos. De um lado, graças ao apoio do episcopado e das 

congregações religiosas, os sindicatos confessionais se estabeleceram de forma 

 
76  Henri Bourassa (1868-1952) foi jornalista e político. Nascido em Montréal, destacou-se na arena 

política quebequense por sua defesa dos direitos políticos, linguísticos e religiosos dos franco-
canandeses. Foi fundador do cotidiano Le Devoir, em 1910. 
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consistente em diversas áreas. Por outro lado, seu caráter confessional freava sua 

inserção na sociedade cosmopolita como aquela de Montréal.  

Havia, ainda, as queixas dos capelães dos sindicatos, que prestavam a devida 

assistência religiosa a essas organizações, por uma maior autonomia em relação ao 

episcopado, pois não se tratava de confrarias de leigos ou de movimentos de 

apostolado. 

O clero católico, de modo geral, colocava-se contra os sindicatos não-

confessionais e uniões internacionais e a sua ação nas cidades, que eram vistos como 

neutros (portanto, sem confissão religiosa) e socialistas. O clero e os operários 

procuravam se colocar em linha com a Rerum Novarum, que entendia a necessidade 

de uma relação de concórdia entre as classes sociais77 e não admitia a instituição da 

greve78, diferente daquilo que era orientado por esses ditos sindicatos e uniões. 

No ano de 1911, foi criada, pelos padres jesuítas, a École Sociale Populaire 

(ESP), agrupando leigos e clérigos que viam “[...] na organização profissional, de 

personalidade civil e confessional, o melhor meio de manter e restaurar a paz social e 

melhorar a sorte dos trabalhadores”79. Havia o desejo de que a Igreja se aproximasse 

das realidades do mundo moderno, especialmente, do mundo do operariado. Suas 

ações se davam por meio de encontros e da divulgação de literatura específica. Já 

em sua primeira publicação, na qual apontaria a linha programática, podia-se ler que 

seu objetivo era: “[...] trabalhar pela salvação do povo e pela melhoria de sua sorte, 

difundindo a ideia da associação católica, especialmente no campo profissional” (ST-

AMANT, 1978, p. 203). A partir da crise de 1929, a École propôs um programa de 

 
77  “O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, 

como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num 
duelo obstinado. Isto é uma aberração tal, que é necessário colocar a verdade numa doutrina 
contrariamente oposta, porque, assim como no corpo humano os membros, apesar da sua 
diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo 
exatamente proporcionado e que se poderá chamar simétrico, assim também, na sociedade, as 
duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se 
mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra: não pode haver 
capital sem trabalho, nem trabalho sem capital” (LEÃO XIII, 1891, n. 9). 

78  “O trabalho muito prolongado e pesado e uma retribuição mesquinha dão, não poucas vezes, aos 
operários ocasião de greves. E preciso que o Estado ponha cobro a esta desordem grave e 
frequente, porque estas greves causam dano não só aos patrões e aos mesmos operários, mas 
também ao comércio e aos interesses comuns; e em razão das violências e tumultos, a que de 
ordinário dão ocasião, põem muitas vezes em risco a tranquilidade pública. O remédio, portanto, 
nesta parte, mais eficaz e salutar é prevenir o mal com a autoridade das leis, e impedir a explosão, 
removendo a tempo as causas de que se prevê que hão-de nascer os conflitos entre os operários 
e os patrões” (LEÃO XIII, 1891, n. 22). 

79  Cf. em: http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/178.html 
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restauração social, que se tornaria plataforma programática do partido político Action 

Libérale Nationale e, mais tarde, da Union Nationale (União Nacional), de Maurice 

Duplessis. A ESP iria desempenhar o seu papel no mundo católico-social até o fim da 

década de 1940, quando entenderia que seu papel não era mais necessário. Ela 

considerou que as ações realizadas pela CTCC – que reunia os sindicatos católicos – 

já demonstravam a maturidade do operariado católico. Em texto de 1947, a publicação 

da ESP assim se expressava: “[...] a classe trabalhadora atingiu a sua maioridade. Os 

trabalhadores organizados tornaram-se capazes de alcançar seus destinos legítimos 

por conta própria”80 (COSINEAU, 1947, apud ST-AMANT, 1978, p. 203). 

Essa perspectiva social do Catolicismo, advinda especialmente da Rerum 

Novarum, como dissemos, fez com que alguns do clero transportassem as 

características do Catolicismo social para a juventude canadense. Surgiu, então, a 

Association Catholique de la Jeunesse Canadienne-française (ACJC), no ano de 

1903, em Montréal. De influência belga e francesa, a associação vinculava causas 

sociais – como a iniciação dos jovens em cooperativa ou a participação em 

associações profissionais – com “cruzadas” ideológicas (contra a moda “imodesta” e 

o cinema estadunidense, por exemplo). 

A Igreja do Québec se mantinha na defensiva em relação ao que se imputava 

à modernidade – nos termos das condenações do pontificado do papa Pio IX. O 

arcebispo de Montréal, D. Bruchési, assim como os demais bispos deste período, 

condenava o trabalho que era realizado aos domingos, as “fotografias animadas” (o 

cinema), as publicações e periódicos sensacionalistas e dramáticos que exploravam 

a curiosidade mórbida das pessoas, a cremação (que não era aceito pela Igreja 

Católica como um ritual próprio) e, inclusive, o teatro que, segundo ele, eram “para a 

juventude uma escola de pecado. O teatro é inimigo da moral, o inimigo das nossas 

doutrinas e de nossas tradições cristãs” (BRUCHÉSI, 1905, apud VOISINE, 1971, p. 

63). 

Neste final de século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a Igreja 

Católica no Québec possuía um contingente numeroso e um igual prestígio na 

sociedade, na qual sua presença era impressionante. Entre os anos 1900 e 1901: 

 

 
80  Cf. em: https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1978-v32-n2-haf2101/303690ar.pdf. 
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[...] ela agrupava 2.276 padres, 2.391 religiosos e 6.628 religiosas. O Québec 
contava, então, com um padre para 680 fiéis e um religioso ou uma religiosa 
para 166, proporções entre as mais elevadas do mundo católico (FERRETTI, 
1999a, p. 102). 

 

Muitas congregações religiosas se faziam presentes – contavam-se 95 

congregações um pouco antes da 1ª Grande Guerra –, entre elas, franciscanos, 

beneditinos, dominicanos etc. 

 Voisine (1971) menciona alguns números (sumarizados a seguir) que dão 

conta desta situação privilegiada: 

 

Tabela 1 – O clero e a sociedade quebequense 

Ano Sacerdotes Fiéis por sacerdote 

1890 2 091 567 

1920 3 263 587 

1940 5 000 539 

Fonte: Voisine (1971) – Elaborada pelo autor. 

 

Grande parte destes sacerdotes vinha de famílias franco-canadenses. A 

carreira eclesiástica era atrativa aos olhos dos jovens, inclusive pela posição 

privilegiada que a Igreja Católica possuía na sociedade quebequense. 

Além dos clérigos, os religiosos e as religiosas eram em número 

surpreendente. Voisine (1971) ainda informa que o número de religiosos, religiosas e 

clérigos, em 1940, era de 25 mil membros. Tratava-se de uma força de trabalho 

eclesiástica significativa na sociedade. Em 1945 havia em torno de 45% dos clérigos 

ocupados com o cuidado pastoral das paróquias, 10% com as várias capelanias, 25% 

no sistema educacional e 25% em vários outros serviços. No sistema educacional, a 

Igreja Católica ocupava em torno de 50% dos postos de serviço no ensino das escolas 

primárias e secundárias, e várias funções das universidades de Québec e de 

Montréal. Nos vários sistemas de saúde, a Igreja se ocupava dos hospitais, dos 

hospícios, dos sanatórios, dos orfanatos, das creches etc. 

A ação da Igreja Católica, por meio de seus agentes oficiais, ultrapassou os 

limites da educação e da saúde. Muitos clérigos e religiosos eram ligados à produção 

agrícola, ao empresariado, às cooperativas de crédito, às instituições financeiras 

populares. Houve vários empreendimentos e várias pequenas indústrias de iniciativa 

da Igreja Católica que buscavam o desenvolvimento das regiões atendidas pelas 

paróquias. 
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O papel exercido pelos clérigos estava colocado em duplo movimento. De 

uma parte, exercia um papel crítico em relação aos governos, reclamando 

investimentos na infraestrutura, na industrialização e, de outra parte, agia como uma 

força que moderava os ímpetos de reivindicações sociais da população. 

Lentamente, essa situação se modificaria. Os leigos, aos poucos, iriam 

ocupando determinados cargos que, até então, pertenciam aos clérigos. Entre os anos 

de 1911 e 1931, o percentual de leigos como educadores aumentou de 2,8% para 

8,5% (VOISINE, 1971). Na dimensão da educação, surgiram vários Institutos técnicos, 

e estes não estavam ligados à Igreja, oportunizando, portanto, o surgimento de 

docentes leigos. 

 

2.6  A Igreja Católica diante da Modernidade 

 

Até a década de 1920, a instituição Igreja ocupava um papel de prominência 

na sociedade quebequense: controlando o sistema educacional, orientando o papel 

social dos quebequenses, influenciando no processo de composição de nação, 

organizando o mundo do operariado e da juventude. Pode-se afirmar, sem hesitação, 

que a sociedade quebequense era, definitivamente, clerical e confessional. Essa 

realidade uniforme começa, aos poucos, mostrar algumas falhas... 

A modernização das cidades – e falamos de Montréal, certamente, que, em 

1931, já contava com um milhão de habitantes – já se fazia sentir desde 1915, quando 

a população de Québec era urbana, pela primeira vez na história. O arcebispo de 

Montréal, durante a década de trinta, D. Paul Bruchési, bastante conservador, era 

contra as “novidades” que começavam a surgir: 

 

[...] contra uma biblioteca municipal independente do controle do clero, contra 
o trabalho aos domingos, contra o lazer comercial, contra a imprensa popular, 
contra as modas femininas, contra a americanização do modo de vida, contra 
a intemperança, contra tudo (FERRETTI, 1999a, p. 130). 

 

As transformações atingiam diretamente os jovens, que buscavam sua 

emancipação de um controle rígido, em especial as mulheres jovens. Essas mulheres, 

que viviam nas cidades mais industrializadas, não desejavam ser apenas auxiliares 

de suas mães em suas casas ou serviçais nas casas burguesas, antes, procuravam 

atividades remuneradas como operárias, vendedoras, datilógrafas, entre outras. Essa 
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mudança na atividade das mulheres sacudiu a estrutura e a ordem familiar, até então 

estabelecidas. Como poderiam, sendo mães e tendo atividades remuneradas fora do 

lar, atender às questões ligadas à transmissão da fé católica e a catequização dos 

filhos e filhas? Portanto, ao clero e aos leigos (homens) católicos, restava a tentativa 

de obstruir esses avanços, negando a elas o direito de voto, o direito à educação 

formal similar aos homens e a tudo que pudesse perturbar os valores familiares 

tradicionais. 

Doutra parte, a sustentação financeira das paróquias, aos poucos, ia sendo 

abalada com esses avanços, pois, em décadas anteriores, havia um esforço por parte 

das sociedades, paróquias e congregações religiosas de oferecerem lazeres em seus 

ambientes, promovendo arrecadação financeira que sustentasse as diversas obras. 

 

Bazares, rifas, noites de cartas, quermesses, sessões dramáticas ou 
musicais, ‘rodeios’, leilões, loterias são todas as oportunidades para soltar a 
bolsa em favor da Sociedade Saint-Vicent-de-Paul, do hospício ou orfanato 
das Irmãs da Providência, da escola paroquial dos Irmãos Maristas, ou, ainda, 
às vezes, para embelezar a Igreja (FERRETTI, 1999a, p. 110). 

 

Os entretenimentos “profanos” e as diversões seculares iam, de forma 

gradual, tomando o lugar das atividades paroquiais de entretenimento. As paróquias 

se viam, também, sobrecarregadas com o crescimento das necessidades – sociais e 

educacionais – das famílias que migravam, cada vez mais, dos ambientes rurais para 

as áreas das cidades. Ferretti (1999a) aponta, ainda, que as instituições sociais ou 

educacionais dos judeus ou protestantes poderiam contar com o patrocínio das 

famílias abastadas de suas confissões religiosas. As instituições católicas, no entanto, 

na ausência de famílias ricas suficientes para financiarem suas despesas, apoiaram-

se na força de trabalho dos religiosos e religiosas, que aumentavam suas horas de 

trabalho, assim como colocavam as órfãs e os órfãos de seus orfanatos, bem como 

aqueles meninos e meninas que eram entregues aos cuidados dos religiosos e 

religiosas, para o serviço nessas instituições. 

É coerente, portanto, que essas instituições tivessem apoiado a Lei de 

Assistência Pública, de 1921, que repartia as despesas das instituições de caridade 

entre o governo da Província, do município e a própria instituição. Os bispos, ao 

contrário, colocaram-se na oposição dessa lei, pelo receio da possibilidade de 

ingerência do governo sobre as instituições ou, até mesmo, da dependência financeira 
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que isso geraria. A situação iria determinar a transformação na relação que haveria 

entre Igreja e Estado. 

 

2.7  A luta contra o comunismo 

 

A luta contra o comunismo foi uma das marcas da década de 50 nos países 

ocidentais, em geral. A Igreja Católica e o Québec entraram, também, nesse empenho 

anticomunista. 

O Vaticano era, então, governado por Pio XII, contudo, as críticas feitas ao 

comunismo eram anteriores ao seu governo.  

Papa Leão XIII havia advertido sobre os riscos do comunismo, por meio da 

própria encíclica Rerum Novarum81 e também na Carta Encíclica Diuturnum Illud82, 

sobre a origem do poder civil. Papa Bento XV, na esteira dos ensinamentos de Leão 

XIII, preveniu, em sua Carta Encíclica Ad Beatissimi Apostolorum Principis83, acerca 

dos “erros dos socialistas e outros do gênero”. Nos quarenta anos da publicação da 

Rerum Novarum, o Papa Pio XI publicou a Carta Encíclica Quadragesimo Anno84, e a 

advertência em relação ao comunismo permanece. 

Decerto, a manifestação mais dura em relação ao comunismo foi do próprio 

pontificado de Pio XI, com a Carta Encíclica Divinis Redemptoris85, justamente sobre 

 
81  “Mas, além da injustiça do seu sistema, veem-se bem todas as suas funestas consequências, a 

perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os 
cidadãos, porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias; o 
talento e a habilidade privados dos seus estímulos, e, como consequência necessária, as riquezas 
estancadas na sua fonte; enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, a igualdade na nudez, na 
indigência e na miséria” (LEÃO XIII, 1891, n. 7). 

82  “A partir disso, chegamos ao fim da praga que é o comunismo, o socialismo, o niilismo. males 
horrendos e quase morte da sociedade civil” (LEÃO XIII, 1881, p. 147). 

83  “Não queremos repetir aqui os argumentos que refutam claramente os erros dos socialistas e 
outros do gênero. Esta demonstração foi feita com maestria pelo nosso antecessor Leão XIII, nas 
suas memoráveis Encíclicas: para vós, venerados Irmãos, velareis, com o cuidado habitual, que 
esses graves ensinamentos nunca se percam de vista; mais do que isso, vós garantireis que nas 
associações e nos congressos católicos, nas pregações, nas publicações religiosas, procuremos 
trazê-los à luz e inculcá-los, conforme as circunstâncias o exigirem” (BENTO XV, 1914). 

84  “Por isso, se bem julgamos supérfluo chamar a atenção dos filhos obedientes da Igreja para a 
impiedade e iniquidade do comunismo, contudo não é sem uma dor profunda, que vemos a apatia 
dos que parecem desprezar perigos tão iminentes, e com desleixo pasmoso deixam propagar por 
toda a parte doutrinas, que porão a sociedade a ferro e fogo. Sobretudo digna de censura é a 
inércia daqueles, que não tratam de suprimir ou mudar um estado de coisas, que, exasperando os 
ânimos, abre caminho à subversão e ruína completa da sociedade” (PIO XI, 1931). 

85  “Procurai, Veneráveis Irmãos, que os fiéis não se deixem enganar! O comunismo é 
intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da 
parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. E, se alguns, induzidos em erro, 
cooperassem para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como vítimas do 
seu erro; e quanto mais se distinguem pela antiguidade e grandeza da sua civilização cristã as 
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o “comunismo ateu”. Nessa Encíclica há a advertência para que o episcopado e o 

clero “não se deixem enganar” (PIO XI, 1937, p. 58). 

O governo do Papa Pio XII, que teve seu maior desafio na eclosão da II Guerra 

Mundial, manteve a posição de seus antecessores em relação ao comunismo. A 

desconfiança de que iniciativas sociais no seio da Igreja pudessem, de alguma forma, 

incentivar o desenvolvimento do comunismo, fizeram-no reprimir diversas expressões 

de aspecto mais coletivo. 

 

Pio XII, então, desconfia, ele também, de tudo o que parece renovar o 
Catolicismo na Europa e em outros lugares. Ele não encoraja nem a 
experiência dos padres operários na França, nem o personalismo cristão, 
nem a renovação bíblica e litúrgica vinda de uma Alemanha onde os católicos 
aprenderam próximos aos protestantes (FERRETTI, 1999a, p. 149). 

 

No Québec, nesse embate anticomunista, o padre jesuíta Joseph-Papin 

Archambault (1880-1966) teve papel de destaque. Ele fundou, em 1911, as École 

Sociale Populaire (ESP) (citadas, anteriormente) e criou, em 1921, as Semanas 

Sociais do Canadá, dirigindo-as por 40 anos. Em 1935, publicou um livro intitulado La 

Menace Comuniste au Canada (A Ameaça comunista no Canadá), além de ter 

promovido jornadas anticomunistas, programas de rádio, homilias etc. Seu livro – que 

alcançou extenso público – foi prefaciado pelo cardeal Jean-Marie-Rodrigue 

Villeneuve, o então arcebispo de Québec. Destacamos, a seguir, um dos trechos do 

prefácio do cardeal: 

 

Vós não vos contentai em denunciar o perigo, indicais como é necessário 
realizar a luta contra o comunismo, pela ação do Estado, das associações 
católicas e do indivíduo (VILLENEUVE, 1935, p. 2). 

 

A tarefa de lidar com o comunismo era compartilhada, também, pelo governo 

do Canadá. Em 1931 o Partido Comunista foi declarado ilegal pelo governo federal e, 

em 1937, o governo de Duplessis emitiu a Loi du Cadenas86 (lei do Cadeado) que 

visava proteger a Província do Québec da propaganda comunista.  

Diante da pretensa ameaça comunista, foi proposto pelo padre Archambault, 

juntamente com alguns do clero e leigos nacionalistas, o Programa de Restauração 

Nacional, em 1933 (FERRETTI, 1999a). A ideia era a divulgação de uma 

 
regiões aonde o comunismo consegue penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio dos 
“sem-Deus” (PIO XI, 1937, n. 58). 

86  Sobre o alcance dessa lei, ver o capítulo anterior, acerca do governo de Duplessis. 
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reorganização da sociedade em torno de corporações profissionais formadas por 

trabalhadores, como também por patrões, respeitando a propriedade privada, a 

possibilidade de uma renda familiar para todos (universal), respeito ao federalismo e 

ao direito das Províncias.  

Essa perspectiva, apoiada pelos bispos e pelos grupos nacionalistas, foi 

ensejo para a fundação da Action Liberále Nationale (ANL), em 1934, pelos membros 

dissidentes do Partido Liberal do Québec. A ANL, próximo da eleição de 1935, aliou-

se ao Partido Conservador de Québec, de Maurice Duplessis, conseguindo eleger 25 

deputados. Em seguida, com a crise com Duplessis, a ANL retira seu apoio. No 

entanto, 20 deputados da ANL permaneceram ligados aos conservadores e fundaram 

a Union Nationale (União Nacional), que levou Duplessis à vitória nas eleições de 

1936.  

A ANL teve o apoio da Igreja Católica. Contudo, com a ruptura de Duplessis, 

a Igreja Católica preferiu retornar à neutralidade política, ainda que muitos bispos 

tivessem mantido seu apoio a Duplessis, o que geraria algum desconforto futuro.  

 

2.8  A Ação Católica 

 

Essa temática é fundamental para podermos entender o processo pelo qual o 

Québec iria passar na década de 60, por isso, dedicaremos uma seção exclusiva para 

discorrer acerca da Ação Católica e a sua presença em terras canadenses. 

A Ação Católica foi um movimento bastante ramificado, que apresentou a 

possibilidade da ação leiga, dentro da Igreja Católica, em colaboração com o clero. 

Oficialmente, a Ação Católica foi fundada durante o pontificado de Pio XI 

(considerado, por isso, o Papa da Ação Católica), em 23 de dezembro de 1922 

(SOUZA, 2006). A própria Ação Católica, entretanto, colocou o seu início simbólico 

com a iniciativa de dois jovens católicos – Giovanni Acquaderni e Mario Fani –, em 

1867, intitulada Sociedade da Juventude Católica, que foi reconhecida pelo papa Pio 

XI, oficialmente, no ano seguinte. Já era intenção dos fundadores dessa Sociedade a 

“presença ativa e participativa na sociedade e sem medo de professar publicamente 

a sua fé” (SOUZA, 2006, p. 46). 

Antes do estabelecimento da Ação Católica como movimento reconhecido 

pela Igreja Católica, no entanto, houve outras ações que envolviam a juventude e seu 

protagonismo em ambientes sociais. 
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Antes do início do pontificado de Pio XI, existiam já movimentos, 
especialmente de juventude, que se intitulavam de “ação católica”, tais como 
a Juventude Católica Italiana (J.C.I), a Associação Católica da Juventude 
Canadense (J.C.J.C.), a Associação Católica da Juventude Belga (A.C.J.B.) 
e, na Alemanha, o Jugendverband e ainda o Gesellenverein, florescente 
desde o período anterior à primeira grande guerra ou dos primeiros tempos 
que seguiram o armistício, sob o pontificado de Bento XV (1914-1922) 
(BRIGHENTI, s.d.). 

 

A institucionalização do movimento se deu por meio da Encíclica de Pio XI, 

Ubi Arcano Dei, de 1922, na qual o papa reconheceu as várias iniciativas que surgiram 

na Igreja por meio da condução dos bispos. Ele, assim, indicou a Ação Católica: 

 

A esse apostolado está ligado, enfim, todo este conjunto de organizações, de 
programas e de obras que, pelo nome sob o qual estão unidos, constituem a 
ação católica, que nos é, muito particularmente, cara (PIO XI, 1922). 

 

A Ação Católica passou a ser reconhecida como um apostolado dos leigos, 

organizado em colaboração com a hierarquia da Igreja, em vistas da propagação e 

expansão do Reino de Deus. Nessa fórmula havia algum tipo de inovação, uma vez 

que aos leigos eram designadas, até então, apenas tarefas do tipo caritativa ou 

intelectuais. Essa disposição inicial ficou conhecida como Ação Católica Geral. Ela 

começou estruturada em quatro “ramos”, por assim dizer: homens, mulheres, jovens 

homens e jovens mulheres.  

É importante ressaltar que não havia confusão no exercício da missão 

confiada aos leigos e leigas. Papa Pio XII iria recordar de que as “ovelhas” não 

assumiriam a condição de “pastores”. 

 

Como diria Pio XII, aos peregrinos milaneses, em 11 de fevereiro de 1940, os 
contemporâneos notaram, particularmente, que o Papa Ratti ‘lançou os leigos 
cristãos à ação social e à Ação Católica, para fazê-los colaborar com a 
hierarquia, divinamente instituída, no estabelecimento do reinado de Cristo 
na vida civil, elevando assim o zelo dos fiéis a este sacerdócio real (I Pe 2,9), 
que sem colocar as ovelhas na categoria de pastores, fazem dela uma milícia 
única, sábia, prudente e atuante, para o desenvolvimento e defesa da vida 
cristã’ (BARRAL, 1996, p. 591). 

 

Por meio do padre Josef-Léon Cardeal Cardijn87 (1882-1967), na Bélgica, em 

1925, surgiu a JOC (Juventude Operária Cristã), que no início reunia os jovens 

operários dos arredores de Bruxelas. O movimento foi acolhido pelo Papa Pio XI, e, 

 
87  Ele seria nomeado, mais tarde, bispo e cardeal. 
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em 1927, na França, foi criada a JOC/JOCF (Juventude Operária Cristã/Juventude 

Operária Cristã Feminina), na França, sob os cuidados do pe. Georges Guérin, vigário 

de Vichy, que se tornaram, rapidamente, braços da Ação Católica no país. É 

importante ressaltar que uma das importantes contribuições do pe. Cardjin, por meio 

da JOC, foi o método “ver-julgar-agir”88. 

A admissão da JOC na Ação Católica deu início ao que se conheceu como 

Ação Católica especializada. Esta, voltou-se para os diversos meios onde a juventude 

se encontrava: a JAC (Juventude Agrícola Cristã), em 1929; a JEC (Juventude 

Estudantil Cristã), em 1929; a JMC (Juventude Marítima Cristã), em 1930; a JIC 

(Juventude Independente Cristã), em 1935. As siglas e ações foram se multiplicando, 

tanto entre a juventude quanto com os adultos, que assumiram missões semelhantes 

em seus ambientes próprios (BOUJU, 1997). 

A proximidade linguística entre Bélgica, França e Québec auxiliou o início da 

Ação Católica em terras canadenses, que em 1929 já estava em Montréal. A JOC, em 

1933, já contava seis mil membros, entre as seções masculinas e femininas, nas 

dioceses do Québec. As ramificações da Ação Católica especializada foram surgindo 

na sequência. Ao contrário de iniciativas paroquiais, a Ação Católica especializada 

possuía características de liderança e autonomia de leigos e leigas. 

 

Embora inspirada pelo Catolicismo social, em particular pela doutrina do ‘ver, 
julgar, agir’, a Ação Católica especializada difere muito das associações 
tradicionais: não obedece a uma lógica paroquial, ela é animada não por 
jesuítas, mas por oblatos, por padres de Santa Cruz e clérigos de Saint-
Viateur, todas congregações mais abertas à modernidade, e seus vários 
movimentos são dirigidos por leigos. Por isso, apesar de uma submissão 
geral ao episcopado, surge o desejo de autonomia de ação e a reivindicação, 
em vias de ser formulada, da plena responsabilidade dos leigos na Igreja 
(FERRETTI, 1999a, p. 138). 

 

Entre os anos de 1935 e 1939, o jornal da JOC imprimia, em média, 20 mil 

exemplares, semanalmente. A cidade de Montréal, no ano de 1939, foi anfitriã do 2º 

Congresso Mundial da JOC e, como uma forma de chamar a atenção mundial para o 

movimento, organizou-se uma celebração de casamento coletiva, com 106 casais de 

 
88  Esse método foi inspirado na pedagogia do Catolicismo Social e no método da Associação 

Católica da Juventude Francesa. “Ver”, significa analisar uma determinada realidade social. No 
segundo passo, “julgar”, são estabelecidos critérios teológicos para leitura dessa mesma 
realidade. “Agir”, significa transformar os passos anteriores em ações concretas de intervenção 
nessa mesma realidade social. Esse método foi bastante explorado e orientado pelo Episcopado 
Latino-Americano, bem como pela Teologia da Libertação. 
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membros da JOC, ao ar livre, durante o Congresso. A celebração exigiu meses de 

preparação, começando com cursos de preparação aos noivos, que envolvia temas 

de psicologia e da vida matrimonial – esse curso foi inspiração para os que viriam a 

surgir na Igreja a partir de então. Para a celebração, que ocorreu no estádio Delorimier 

e contou com um público de 25 mil pessoas, houve a assistência de 6 bispos e 105 

padres89. Além disso, a organização da JOC patrocinou a festa de casamento para 

cada um dos casais, com até 25 pessoas, e um anel de ouro para cada cônjuge 

(BIBLIOTECA..., [201-]). 

A Juventude Estudantil Católica (JEC) surgiu na França, como dissemos, em 

1929, na École Normale de Paris, por meio de dois estudantes: Louis Chaudron e Paul 

Vignaux. Ela foi fundada no Canadá em 1934, em Montréal, por meio de dois padres 

– Thomas Villeneuve e Victor Charbonneau – devido ao sucesso da JOC. Em 1935, 

os Padres de Saint-Croix organizaram um encontro em seu colégio, em Saint-Laurent, 

que definiu, de fato, a JEC como um movimento da Ação Católica especializada. Esse 

encontro lançou o movimento, por meio de seus participantes, em 28 colégios de doze 

dioceses diferentes (LA RENAISSANCE..., 2004). Em 1936, contavam-se mais de 

dois mil participantes da JEC. 

Ao se espelhar na JOC, a JEC procurava que Deus pudesse estar “na moda” 

ou, de outra forma, que tudo aquilo que era próprio da adolescência e juventude 

deveria ser respeitado e que pudesse ser encontrado, aí, elementos do Cristianismo. 

 

Ao comunismo e ao americanismo, a JEC opõe uma “nova Idade Média”. 
Santo Tomás de Aquino é exaltado; Ghéon e Obey são modelos no teatro; 
Péguy, Claudel e Psichari na literatura; Dom Bellot em arquitetura; Maritain, 
Sertillanges, Chevalier, Garrigou-Lagrange na filosofia e na economia, a JEC 
é decididamente a favor do corporativismo (LA RENAISSANCE..., 2004). 

 

Todos os grupos ligados à Ação Católica permaneceram ativos, 

especialmente até a década de 60, quando começaram, lentamente, a declinar. 

É importante evidenciar, nesse momento de nossa pesquisa, que os 

adolescentes e jovens, que estão nos colégios nesse período de intensa atividade da 

 
89  Como disciplina sacramental da Igreja Católica, antes do Concílio Vaticano II, não havia a 

possibilidade da concelebração, ou seja, mais de um padre celebrar a mesma missa ou 
sacramento. Nessa situação do casamento coletivo, cada padre/bispo assistiu a um casamento. 
Usa-se a expressão “assistir a um casamento” na Igreja Católica, pois, entende-se que, no 
matrimônio, são os noivos que realizam o sacramento, o representante da Igreja faz um papel de 
assistente eclesiástico ou, também, testemunha qualificada. 
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JEC, serão aqueles que estarão preocupados, no pós-guerra e no período da 

Revolução Tranquila, em instaurar um Catolicismo renovado. Esse Catolicismo 

renovado deveria estar preocupado com os interesses do laicato, com as reformas 

das instituições sociais e eclesiais e, principalmente, aberto à modernidade. Sem 

dúvidas, podemos afirmar que a JEC e a Ação Católica especializada, como um todo, 

foi “oficina” de liderança. Entre esses líderes quebequenses, que passaram pela JEC, 

podemos citar: Jeanne Sauvé90, Simone Monet-Chartrand91, Pierre Elliott Trudeau92, 

Claude Ryan93, Fernand Dumond94 e vários sindicalistas (JONES, 2006a). 

 

Foi, portanto, no seio da Ação Católica especializada que teve lugar, por 
primeiro, a Revolução Tranquila. A autonomia do indivíduo, a autorrealização, 
a exaltação da liberdade são impostas, então, como valores essenciais da 
sociedade moderna, como verdades supostamente evangélicas, de acordo 
com as reais aspirações do mundo moderno. No espírito dos jovens 
estudantes das décadas de 1940 e 1950, dóceis a uma ação católica 
abençoada pelos papas, se operou uma ruptura definitiva com o modelo 
católico franco-canadense, com a Cristandade (LA RENAISSANCE..., 2004). 

 

Deve-se atentar para a autonomia dos leigos e das leigas que a Ação Católica 

especializada preanuncia. Na origem da Ação Católica existiu um ato da hierarquia – 

uma determinação do papa. Contudo, os meios onde os jovens e as jovens irão 

realizar seus apostolados, suas missões, são propriamente laicos – é importante 

 
90  Jeanne-Mathilde Sauvé (1922-1993) foi governadora geral do Canadá, de 1984 a 1990. Jornalista, 

política e a primeira mulher canadense a ser Presidenta da Câmara dos Comuns e a primeira 
mulher a ocupar o cargo de Governadora Geral. Foi presidente da JEC, em Montréal, entre 1942 e 
1947.  

91  Simonne Monet-Chartrand (191-1993) foi sindicalista, ativista social, pacifista, feminista, 
conferencista e redatora. Foi aluna no internato Marie-Rose de Montréal, dirigido pelas Irmãs do 
Saint-Nom de Jésus et de Marie. Desde seus estudos secundários esteve envolvida na JEC,  
tornando-se presidenta do ramo feminino, em 1937. 

92  Pierre Elliott Trudeau (1919-2000) foi Primeiro-Ministro do Canadá entre 1968 e 1979 e, em 
segundo mandato, entre 1980 e 1984. Foi político, escritor e advogado de Direito Constitucional. É 
o político canadense mais conhecido, tanto no Canadá quanto no exterior. Aprovou a lei que fez 
do Canadá oficialmente bilingue. Na Educação Básica, frequentou o colégio jesuíta Jean-de-
Brébeuf e foi educado em lar fervorosamente católico. No pós-Guerra, na França, esteve 
envolvido com os intelectuais franceses, especialmente os católicos, como Emmanuel Mounier, 
Pierre Teilhard de Chardin e Étienne Gilson. É pai de Justin Trudeau, atual Primeiro-Ministro do 
Canadá. 

93  Claude Ryan (1925-2004), político e jornalista, dirigiu o Le Devoir (jornal de Montréal) entre 1964 e 
1978. Foi uma influência importante no debate público durante a Revolução Tranquila. Foi 
Secretário Nacional da Ação Católica, entre 1945 e 1962, e esteve no Comitê de Estudos sobre 
Educação para os Adultos, no Ministério da Educação, entre 1962 e 1963. 

94  Fernand Dumont (1927-1997) foi sociólogo, filósofo, teólogo e poeta. É considerado como um dos 
intelectuais mais marcantes do Québec. Foi influenciado pela filosofia personalista de Emmanuel 
Mounier. Em 1968, presidiu uma Comissão de estudos sobre os leigos e a Igreja, por solicitação 
dos bispos do Québec, justamente para compreender a crise nos movimentos da Ação Católica e 
as rápidas mudanças na sociedade. 
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ressaltar – e se realizam na presença ou na ausência do clero. A função dos capelães, 

como representantes da hierarquia junto aos movimentos, era serem os garantes da 

ortodoxia católica, mas, sobretudo, deveriam ser os animadores, os promotores, 

aqueles que incentivavam os jovens e as jovens a realizarem suas missões. Se a 

proposta inicial era de que a juventude deveria ser auxílio para a hierarquia no 

estabelecimento do reinado de Deus (como mencionado anteriormente), a realidade 

que foi se descortinando, era de que, na verdade, seria o clero a auxiliar a missão da 

juventude. 

 

2.9  O período conservador 

 

O ano de 1954 foi declarado como Ano Mariano, pois se comemorou o 

centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Nesse mesmo ano 

houve, em Québec, a procissão da imagem de Notre-Dame-du-Cap, a Cruzada do 

Rosário, o tricentenário do santuário de Sainte-Anne-de-Beaupré. Também em 1954 

houve a primeira missa na Basílica Menor de Saint-Joseph em Montréal, cuja 

dedicação (“inauguração”) aconteceu em 1956. 

A vida social no Québec estava intimamente ligada à vida religiosa. Podemos 

citar, como exemplo, os feriados que são relacionados ao calendário litúrgico católico: 

Festa da Epifania (6 de janeiro), Festa da Ascensão (festa móvel), Festa de Todos os 

Santos (2 de novembro), Solenidade da Imaculada Conceição (8 de dezembro), 

Sexta-feira Santa etc. 

Uma outra característica desse período é o envolvimento da Igreja Católica 

no controle de diversas instituições quebequenses: o sistema de ensino (escolas 

primárias, secundárias, universidades, escolas técnicas e normais), grande parte dos 

hospitais, dos orfanatos, dos hospícios. Os locais de lazer da Província foram fontes 

de debates entre a Igreja e o Estado – quem deveria controlar esses locais? Ainda 

que a Igreja tenha tentado se colocar à frente desses locais, não teve, entretanto, a 

última palavra (LAPERRIÈRE, 2006). 

Essa presença maciça da Igreja Católica no Québec foi possível graças à 

efervescência vocacional, mais significativa, inclusive, do que em outras partes do 

mundo nesse período. Essa presença não se dava somente em espaços 

eclesiásticos, mas nas mais variadas instituições públicas e organizações civis, tais 
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como associações femininas, associações de jovens, sindicatos, comissão de pais, 

acampamentos de verão etc. 

Aparentemente, a Igreja Católica – no Québec e no mundo – está bem 

estabelecida, sem manchas ou fissuras, contudo, algumas mudanças começam a 

surgir no mundo francófono. Warren (2014, p. 416-417) faz a constatação, resumida, 

de alguns desses eventos: 

 

[...] a União dos Cristãos Progressistas se dissolveu em 1951; a Juventude 
da Igreja sofreu um golpe em 1953 e, no mesmo ano, foi anunciado o 
fechamento do seminário da Missão da França em Limoges; o Movimento 
Popular das Famílias (que em 1950 se tornou o Movimento de Libertação do 
Povo) desapareceu também; os Padres Operários foram condenados em 
1954; a Quinzaine, cujo primeiro número apareceu em novembro de 1950, foi 
objeto de uma condenação, por decreto do Santo Ofício em 1955. De 1954 a 
1956, a Ação Católica da juventude francesa, que ousou inclinar-se para o 
mendesismo95 (de Pierre Mendès France96), passava por uma crise da qual 
não se recuperaria, seus membros tentaram em vão resistir à 
compartimentação imposta pelos cardeais e arcebispos que queriam dedicá-
la, exclusivamente, à ação apostólica. Em maio de 1957, os Secretários-
Gerais da Juventude Estudantil Católica (JEC), masculina e feminina, 
renunciaram. Em suma, toda uma ‘ala em marcha’ do catolicismo francês, 
nas palavras de François Mauriac, foi alvo de advertências, senão de 
censuras formais, vindas do Vaticano e veiculadas por hierarquias locais. 

 

Diante de um pontificado conservador e avesso a iniciativas que pudessem 

se relacionar com o socialismo, de alguma forma, a Igreja Católica de Pio XII iria se 

retrair e transformar a década de 1950 em um período obscuro para a esquerda 

católica.  

O Québec sofria desse refluxo conservador, que pode ser traduzido: 

 

[...] pela renúncia forçada do bispo Charbonneau em 1950 e do padre 
Georges-Henri Lévesque em 1956. O jesuíta Jacques Cousineau foi afastado 
de seu posto - direito de se engajar nas questões sociais e, em 1952, foi 
proibido de participar das reuniões da Comissão Sacerdotal de Estudos 
Sociais. [...] Os bispos começaram ter uma visão negativa das ideias sociais 
e espirituais da JEC, uma suspeita reforçada pelo surgimento da Cité Libre, 
uma revista em torno da qual vários ex-líderes da JEC se reuniam. A partir 
de 1950, o JEC entrou em um período de profunda turbulência, que acabou 
levando ao declínio da Central (WARREN, 2014, p. 416-417). 

 

Em suma, a Igreja Católica, enquanto instituição, aparentava seu triunfo, 

ostentando seus templos, sacerdotes, ritos pomposos e uma aversão a qualquer tipo 

 
95  Trata-se, mais do que um pensamento político, de um sentimento coletivo que buscava a 

modernização da sociedade, em uma forma alternativa de esquerda política não-socialista, algo 
como uma social-democracia. 

96  Primeiro-Ministro francês, entre 18 de junho de 1954 e 23 de fevereiro de 1955. 
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de manifestação que pudesse colocar em causa suas instituições, ações e decisões. 

Esse período, que coincide com o governo de Maurice Duplessis, ficou conhecido 

como a Grande Escuridão, como mencionamos. E iremos nos deter em compreendê-

lo no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO III – A REVOLUÇÃO TRANQUILA 

 

O presente capítulo é, por assim dizer, o “coração” de nossa tese. Iremos nos 

deter em examinar os elementos fundamentais daquilo que se convencionou chamar 

de Revolução Tranquila, no Québec.  

A nossa exposição será de forma temática, ou seja, nos deteremos em quatro 

pontos estreitamente ligados ao nosso tema:  

1. A Revolução Tranquila, propriamente dita: o que se compreende por esse 

termo; quais seus parâmetros históricos; as reformas, mudanças, 

características desse período; 

2. “A Grande Escuridão” (La Grande Noirceur): a compreensão, muitas vezes 

apresentada no Québec, de que, anteriormente à Revolução Tranquila, 

houve um período de “escuridão”, de “trevas”, ou seja, de dominação da 

Igreja, de manipulação, de controle sobre a sociedade; 

3. A questão da exacerbação do nacionalismo no Québec: o termo está entre 

aspas, pois não se trata de patriotismo em relação ao Canadá, mas um 

ufanismo em relação à Província do Québec; 

4. A questão do sistema educacional: a transferência da responsabilidade do 

sistema educacional da Igreja Católica para o Estado. 

 

3.1  A Revolução Tranquila 

 

Podemos afirmar, de forma bastante sintética, que essa expressão está 

relacionada às reformas sociais levadas a cabo, a partir do início do governo de Jean 

Lesage (22 de junho de 1960), e duraram praticamente uma década (GAGNON; 

MONTCALM, 1992; ROUILLARD, 1998; MORIN, 2002; ROUSSEU, 2005; DICKSON, 

2009).  

A eleição de Jean Lesage encerrou um período de mais de 15 anos, nos quais 

o partido conservador da União Nacional esteve à frente do Québec. O partido de 

Jean Lesage, Partido Liberal do Québec, elaborou um programa reformista. O slogan 

central da campanha eleitoral vencedora foi: “É hora de mudar”97. 

 
97  “C’est le temps que ça change”.  
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Nos dois primeiros anos de seu mandato, importantes reformas foram levadas 

a cabo: o sistema de hospitais públicos, criação de um Ministério de Negócios 

Culturais e a fundação da Sociedade Geral de Financiamento. O papel e a importância 

do Estado aumentaram substancialmente. Pode-se verificar, por exemplo, pelo 

aumento no orçamento público. Para os exercícios de 1960 e 1961, o orçamento foi 

de 745 milhões de dólares. Já em relação aos exercícios de 1966 e 1967, passou para 

2,1 bilhões de dólares. 

Uma das mudanças mais eloquentes deste período foi a criação do Ministério 

da Educação. A criação foi uma das recomendações dadas pela Comissão Real de 

investigação acerca da Educação na província do Québec. Essa comissão ficou 

conhecida pelo nome de Comissão Parent98, devido ao nome de seu presidente, pe. 

Alphonse-Marie Parent, padre católico e vice-reitor da Université Laval. 

As mudanças na área da Educação foram seguidas por aquelas na área da 

Saúde. Em ambas, as funções centrais exercidas pela Igreja Católica foram sendo 

substituídas pelo Estado. 

 

3.2  O termo Revolução Tranquila 

 

O termo Revolução Tranquila não foi cunhado por Jean Lesage – ele, 

tampouco a utilizou. A expressão surgiu logo nas primeiras semanas do seu governo, 

e apontava para mudanças mais profundas do que, simplesmente, uma mudança de 

governo ou de partido na condução do Québec. A expressão é largamente conhecida 

nos livros de história do Québec e nas análises que são feitas deste período (década 

de 60) e subsequentes. Utiliza-se o termo “revolução” para se destacar que as 

mudanças foram amplas e profundas em toda a sociedade, enquanto o termo 

“tranquila” qualifica esta revolução como pacífica e a distingue de outras revoluções, 

pelo fato de não ter havido, em nenhum momento, qualquer tipo de embate entre 

grupos, seja interna ou externamente. 

  

[...] é precisamente isso que esconde as palavras convencionadas como 
Revolução Tranquila. À força de ser repetida, esta última expressão perdeu 
praticamente seu valor paradoxal. [...] Mas é preciso admitir que, na ideia da 
Revolução Tranquila, parte da intenção é afirmar que, de certa forma, a 
Revolução aconteceu de fato; que aconteceu sem que percebêssemos, sem 

 
98  Trataremos dessa Comissão na sequência desse capítulo. 
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nenhum acontecimento simbólico, nenhuma grande reviravolta para marcar 
a transformação da sociedade (PLEAU, 2002, p. 8). 

 

Por meio da eleição de Lesage, uma nova elite assumiu o poder com um 

projeto inspirado no neoliberalismo e um neonacionalismo, realizando uma série de 

reformas com o objetivo de implantar um Estado de bem-estar social e elevar o nível 

de vida dos franco-canadenses. É a “conjunção do reformismo e do nacionalismo99 

efervescente no próprio coração do Estado quebequense [que] é a especificidade da 

Revolução tranquila” (FERRETI, 1999a, p. 62-63). 

O período histórico no qual a Revolução Tranquila está localizada é discutível. 

Alguns irão estender o período somente até o final do governo de Lesage; outros, que 

foi até o início da década de 70. Alguns, ainda, apontarão um início anterior à subida 

ao poder do Partido Liberal do Québec. Morin (2002, p. 110) assim se expressa:  

 

Assim, iniciada antes de 1960 e concretizada pelo governo Lesage, a 
Revolução Tranquila está situada no interior de um período de pouco mais de 
cinco anos; até 1976, governos subsequentes deram sequência, em graus 
diversos. [...]. Em suma, mesmo que estejamos inclinados a pensar que essa 
Revolução teve várias fases (1960-1966, 1966-1970, 1970-1976 e 1976+), eu 
não vejo dessa forma. Na minha opinião, houve A Revolução Tranquila (1960-
1966), seguida, não por fases suplementares, mas por um amadurecimento 
e aprofundamento do que havia ocorrido durante o período 1960-1966. 

 

Na esteira dessas mudanças, o Estado assumiu um papel maior – na 

organização e nos serviços do sistema educacional, dos serviços de saúde, dos 

serviços de lazer, entre outros.  

Vencendo as eleições de 22 junho de 1960, diante do Partido de l’Union 

Nationale, o Partido Liberal assumiu, a partir de 5 de julho, com Jean Lesage, que terá 

seu mandato até 16 de junho de 1966. Essa primeira composição do governo de 

Lesage será considerada como o “time do trovão”100. Personalidades fortes como 

René Lévesque, Ministro de Obras Públicas e Ministro dos Recursos hidráulicos; Paul 

Gérin-Lajoie, Ministro da Juventude; René Hamel, Ministro do Trabalho e Ministro dos 

Assuntos Municipais; Émilien Lafrance, Ministro do Bem-Estar Social; Bona Arsenault, 

Ministro das Terras e Florestas (ST-JACQUES, 1961). A organização das mudanças 

que se sucederiam estavam apoiadas em três fundamentos: estatização, 

 
99  Analisaremos, em seção futura, neste mesmo capítulo, a questão do (res)surgimento do 

nacionalismo no Québec. 
100  “Équipe du tonnerre”. 
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nacionalismo e racionalização. Era o momento do Estado (do Québec) assumir o 

papel de transformação. Em janeiro de 1961, René Lévesque assim se pronunciou 

em um discurso emblemático para a Revolução Tranquila:  

 

Os mitomaníacos do outro lado, que estavam em suas fileiras, se serviam do 
Estado como um espantalho, para fazer as pessoas tremerem diante de suas 
sombras. 
Pelo contrário, o Estado deve ser para nós, franco-canadenses, uma das 
noções mais preciosas, porque somos uma nação minoritária. Os franco-
canadenses devem se servir de seu Estado. Um grupo minoritário, como o 
nosso, deve se servir de seu Estado para se libertar de sua situação de 
escravidão. Esta é a nossa melhor esperança. […] O Estado franco-
canadense é, para nós, a única alavanca que nos permitirá resolver os 
problemas causados por nossa posição de inferioridade numérica e 
econômica (LÉVESQUE, 1961, apud ST-JACQUES, 1961, n.p.). 

 

Se para o Partido de l’Union Nationale o orgulho estava assentado sobre os 

valores tradicionais e católicos dos franco-canadenses, o Partido Liberal entendia que 

seria a Província do Québec (a “nação” quebequense), com suas características 

culturais, artísticas e linguísticas, que deveria ocupar esse centro. Seria função do 

Estado realizar essa “troca”. O que estava por detrás era compreender onde residia, 

de fato, a identidade dos franco-canadenses. 

Apresentamos, a seguir, uma sucinta cronologia dos acontecimentos, a partir 

da eleição de Lesage: 

 

Quadro 2 – Cronologia dos principais acontecimentos do governo Lésage 

Data Acontecimento 

5 de julho de 1960 Jean Lesage se torna Primeiro-Ministro 

24 de março de 1961 Criação do Escritório da Língua Francesa 

6 de julho de 1962 Criação da Sociedade geral de financiamento 

1963 Segunda onda de Nacionalização de Energia Elétrica 

13 de maio de 1964 Criação do Ministério da Educação 

15 de julho de 1965 Criação da Caixa de Depósito e Investimentos do Québec 

14 de outubro de 1966 Abertura do metrô de Montréal 

21 de abril de 1967 Abertura da Exposição Universal de Montréal 

24 de julho de 1967 O presidente da França exclama: “Viva o Québec livre!” 

1967 e 1968 Criação das Escolas Secundárias, dos Cégeps101 e da Universidade do Québec 

26 de outubro de 1968 Fundação do Partido Quebequense 

Elaborado pelo autor. 

 

 
101  Sigla (em francês) de Colégio de Ensino Geral e Profissional. São instituições de ensino público 

que oferecem vários programas de formação, divididos em três grupos: Programas Técnicos, 
Programas Pré-Universitários e Programas de Curta Duração. 
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O Partido Liberal foi beneficiado por uma forte retomada econômica. Entre 

1961 e 1966, 74 mil novos trabalhadores foram incorporados ao mercado de trabalho. 

Esse aumento no número de trabalhadores foi devido, fundamentalmente, à alta taxa 

de natalidade no pós-Guerra (Baby Boomers), além do número de mulheres que 

decidiram, cada vez mais, trabalhar fora de seus lares. As mudanças implantadas 

absorveram os trabalhadores e as trabalhadoras que entraram no mercado. A taxa de 

desemprego, como índice dessa tendência, diminuiu de 9,2% para 4,7%, nesse 

mesmo período (FERRETTI, 1999a). 

Morin (2002, p. 104) vai recordar que o sucesso econômico de Lesage se 

deveu, também, à austeridade dos governos anteriores: 

 

Hoje, estamos inclinados a esquecer que, devido à política financeira 
conservadora seguida por Duplessis durante anos (de não tomar 
empréstimos), o crédito de Quebec estava intacto, o que, paradoxalmente, 
permitiu que seus sucessores liberais financiassem suas reformas por meio 
de empréstimos e de lançarem vários ‘projetos’ inovadores. 

 

Ainda que tenha havido uma ruptura em termos de condução política, a partir 

do momento em que o Partido Liberal assumiu o governo, é importante destacar que 

Québec permaneceu dentro da Federação Canadense. 

 

Sejamos prudentes em relação à questão das estruturas políticas, pois, 
mesmo que tenha havido uma mudança importante no poder (e também no 
discurso) político, com a chegada da equipe de Jean Lesage, o essencial da 
estrutura e do sistema político de Quebec permaneceu inalterados. O Quebec 
ainda é uma democracia parlamentar dentro da federação canadense e opera 
sob os princípios de uma monarquia constitucional com um sistema eleitoral 
de maioria simples (DICKSON, 2009, p. 22). 

 

É interessante notar, ainda, que houve uma separação entre a Federação 

Liberal do Québec e do Canadá, fazendo com que o Partido Liberal do Québec tenha 

se tornado, em 1964, uma entidade distinta do Partido Liberal Federal (DICKSON, 

2009). 

 

3.3 A extensão da Revolução Tranquila 

 

A Revolução Tranquila, certamente, não foi uma sequência de 

acontecimentos que afetaram, tão somente, o campo político e econômico do Québec. 
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A sociedade quebequense foi reconfigurada, por assim dizer, pois suas balizas foram 

alteradas: 

 

Nesse sentido, a Revolução Tranquila provocou uma nova configuração, uma 
vez que a divisão institucional do trabalho, que se estabeleceu entre a Igreja, 
o poder econômico, o Estado federal e o poder político do Québec vão se 
transformando, radicalmente, em favor do Estado quebequense. Podemos, 
portanto, definir este período como a tradução política das mudanças que 
ocorrem no nível socioeconômico. Em vez de recuperar o atraso, devemos 
falar aqui de ajustar o Estado às novas realidades (PELLETIER, 1992, p. 
458). 

 
O crescimento do Estado e das grandes políticas governamentais desse 
período vão solapando as iniciativas locais, das pequenas comunidades. 
Nesse sentido, seria a Igreja Católica a mais afetada. Em dez anos, a 
sociedade quebequense se desconfessionalizou e se desclericalizou 
(HAMELIN; PROVENCHER, 1997, p. 113).  

 

Ferretti (1999a) relata os setores que foram “perdidos” pela Igreja Católica no 

Québec. Os sindicatos perderam seus capelães, inclusive o CTCC, que, em 1960, 

transformou-se em Confédération des syndicats nationaux (CSN). Vice-reitores leigos 

(em seguida, os reitores) seriam nomeados para as universidades. Em 1968, seria 

criada a Université du Québec, com características propriamente laicas. As várias 

associações foram se desconfessionalizando. Entre os anos de 1957 e 1961, os 

orfanatos, as creches, as garderies102, as agências sociais com os lares de adoção, 

os lares para idosos e inválidos, foram entregues à responsabilidade do Ministério da 

Família e do Bem-Estar Social103. Em 1963 e 1966, relatórios foram apresentados ao 

governo para recomendar a reorganização dos serviços sociais, a fim de estarem 

adaptados à realidade do Estado de bem-estar social, a partir dos direitos dos 

cidadãos e das cidadãs, e em 1966 o Ministério de Assuntos Sociais foi criado. Nesse 

entremeio, em 1964, a partir das conclusões da Comissão Parent104, o Ministério da 

Educação foi criado. 

 

No setor de cooperativas e sindicatos de trabalhadores, a tendência de 
emancipação da tutela religiosa, já anunciada pela mudança de nome e 
orientação da antiga Confederação de Trabalhadores Católicos do Canadá 
(que se tornou, antes da Revolução Tranquila, CSN), depois, a antiga União 

 
102 Trata-se de um serviço (público ou privado) em que as crianças são cuidadas no contraturno de 

seu horário de aula, a fim de que os pais possam trabalhar mais tempo. Difere da creche, pois 
independe da idade da criança. 

103 Por um tempo, ainda, mantiveram uma presença ativa nesses estabelecimentos, mas não na 
direção (RYAN, 1983). 

104 Abordaremos o escopo e os resultados dessa Comissão ao tratarmos da Revolução Tranquila e a 
Educação.  
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dos Cultivadores Católicos de Quebec (agora UPA), só aumentou. Há, ainda, 
algumas Caixas Populares que mantêm uma orientação expressamente 
‘católica’, mas, aqui como em outros lugares, o espírito mudou muito (RYAN, 
1983, p. 384). 

 

Dickson (2009) entende que a Revolução Tranquila seria uma revolução 

ideológica, pois se trataria de um abandono do tradicionalismo defendido pelo governo 

Duplessis, além de ser uma revolução social, visto que faria os franco-canadenses se 

tornarem a classe dominante na Província do Québec. 

Essa revolução, ainda que “tranquila”, na acepção do termo em relação à não-

violência, não-agressão ou sem convulsões sociais, repercutiu de forma impactante 

na sociedade quebequense e, particularmente, na estrutura da Igreja Católica. 

 

A vitória liberal do verão de 1960 desencadeia uma série de mudanças 
estruturais que afetarão a maioria das instituições desenvolvidas pela Igreja 
na esfera pública (ROUSSEU, 2005, p. 140). 

 

Rousseau (2005) compreende que essa “saída” da Igreja, que até então era 

o ator principal na sociedade quebequense, para que o Estado assuma a posição, não 

pode ser compreendida, a não ser percebendo o contexto amplo da Igreja que vivia o 

Concílio Vaticano II. Ferreti (1999a, p. 157) concorda que essa “saída” da Igreja de 

suas atividades realizadas no Québec, deu-se de forma pacífica: “[...] a Igreja não 

opôs, praticamente, nenhuma resistência a uma tal transferência maciça de suas 

responsabilidades tradicionais para o Estado”. Essa também é a posição de Morin 

(2002), ao entender que a Igreja Católica no Québec, ao contrário de outros países, 

aceitou rapidamente as mudanças que foram acontecendo e, além disso, colaborou 

para essas reformas. Segundo Ferretti, ainda, seria apenas no campo da educação 

que a Igreja Católica quis continuar atuando de forma confessional. 

 

A Revolução Tranquila não marcou a transição da Igreja para o Estado, nem 
mesmo o entrelaçamento de duas comunidades socialmente separadas, mas 
o fim do domínio da esfera privada na regulação sociocultural que, em todo o 
país católico, era, em grande parte ou parcialmente, clericalizada no espaço 
regional durante o período de implantação do estado liberal. Em Quebec, a 
secularização das relações sociais não resulta da entrada na modernidade, 
mas da saída da forma liberal do Estado moderno (BOURQUE, 2001, p. 110-
111). 

 

Certo é que a Revolução Tranquila, como qualquer outra revolução, não 

surgiu repentinamente, em dado momento, como uma aparição ou um evento 
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surpreendente ou insólito, ela já estava sendo gestada no seio da sociedade 

quebequense.  

 

Para compreender os eventos que formam a Revolução Tranquila, de certa 
forma, sua verdade histórica, devemos nos voltar para o desejo de ruptura do 
qual ela se nutriu. [...] Todo desejo de revolução pressupõe um trabalho de 
desqualificação da velha ordem. O fato de a revolução realizada em Quebec 
ter sido tranquila, revela assim a eficácia desse trabalho sobre a consciência. 
O que precisa ser entendido é por que a comunidade franco-canadense, uma 
vez celebrada por suas elites, tornou-se, ao longo do espaço de uma geração, 
objeto de opróbrio unânime. Que dimensão desse passado compartilhado se 
tornou insuportável aos olhos de novas opiniões? É como se toda uma 
comunidade repentinamente passasse a desprezar o que mais fielmente 
acalentou por quase um século (JACQUES, 1998, p. 20-21). 

 

Queremos, no próximo item, entender o que os franco-canadenses 

(quebequenses) chamariam de A Grande Escuridão (La Grande Noirceur). 

 

3.4  Uma Revolução Tranquila. Revolução? 

 

Já pudemos apresentar a origem de se haver nomeado os eventos da década 

de 1960, no Québec, de Revolução Tranquila. Para entendermos os acontecimentos 

anteriores a ela, vejamos em que sentido houve a compreensão de que se tratava de 

uma “revolução”. 

Segundo o Dicionário Michaelis (s.d.), podemos compreender “revolução” a 

partir das seguintes definições105: 

 

1.  Movimento de revolta, súbito e generalizado, de caráter político e social, 
por meio do qual um número significativo de pessoas procura conquistar, pela 
força, o governo de um país, a fim de dar-lhe nova orientação; insurreição, 
rebelião, sublevação. 
2.  Conjunto de forças revolucionárias que detêm o poder emanado de uma 
revolução. 
3.  Qualquer tipo de transformação social que utiliza meios radicais. 
4.  Transformação radical dos conceitos artísticos, dos padrões culturais e 
dos paradigmas científicos dominantes em determinada época. 
5.  Qualquer tipo de agitação; ebulição, efervescência. 

 

 

 

 

 
105 Apresentamos, aqui, tão somente as definições que estão relacionadas com o escopo de nossa 

pesquisa. 
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3.4.1  La Grande Noirceur (A Grande escuridão) 

 

A Grande Escuridão é considerada o período compreendido pelo governo do 

Primeiro-Ministro do Québec, Maurice Duplessis, entre a década de 1930 e o final da 

década de 1950106. Seria uma fase do Québec, imediatamente, antes da Revolução 

Tranquila. A lógica da terminologia é a mesma que designou o período posterior à 

Idade Média como Iluminismo. Segundo a visão dos próprios iluministas, a 

humanidade estava saindo de uma “Idade das Trevas”, mais propriamente da 

Cristandade, para uma “Idade de Luz”. Tratar-se-ia, portanto, de uma ruptura radical 

entre dois mundos: um pré-moderno e outro moderno; um mundo cristão, outro laico; 

um mundo submisso, outro livre; um mundo obscuro, outro esclarecido. Assim como 

a Revolução Tranquila, também a Grande Escuridão ocupa um lugar importante no 

imaginário coletivo da sociedade quebequense. 

A Grande Escuridão é considerada, nesse imaginário, como um período de 

trevas, de sombras, marcado pelo clérico-nacionalismo, pelo tradicionalismo, pelo 

conservadorismo, bem como pela repressão econômica e social, enfim, pelo 

obscurantismo. Por um lado, critica-se o governo Duplessis, responsável desse 

período e, por outro lado, a hegemonia da Igreja Católica na sociedade. 

Na revista Cité Libre, do ano de 1961, Léon Dion apresenta um artigo a 

respeito da fratura entre esses dois períodos. Vejamos alguns trechos desse artigo, 

intitulado “Do antigo ao novo regime”: 

 

Encontramo-nos, por ora e por algum tempo ainda, em um período de 
transição entre dois regimes políticos da mesma forma que estamos em um 
período de transição entre dois tipos de sociedade. Parece-me que tal 
convergência da situação entre o político, o social e o cultural é mais do que 
fortuita e temporária. O Antigo Regime corrompeu e degradou vários valores 
e modos de comportamento da sociedade tradicional pelo uso "realista" que 
fez deles: alguns desses valores e alguns desses modos de comportamento 
não sobreviverão. a mesma sensação de repulsa se apegou a este e àqueles. 
Por outro lado, o Novo Regime, se for fiel à missão que se propôs, será o 
arauto e o parteiro de novos valores e modos de comportamento no processo 
de gestação (DION, 1961, p. 3). 

 

 
106 Como já apresentado no primeiro capítulo, Maurice Duplessis assumiu o governo de Québec em 

dois mandatos. O primeiro entre 1936 e 1939 e o segundo, entre 1944 e 1959 (compreendendo 
quatro legislaturas – de 1944 a 1947, de 1948 a 1951, de 1952 a 1955 e de 1956 a 1959). 
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A percepção de parte da sociedade quebequense (especialmente, a classe 

intelectual e, inclusive, católica) era de que os anos vividos no regime Duplessis 

representavam uma decadência, se comparados a outros países.  

 

Como mostrou o historiador Jacques Rouillard, a presença da Grande 
Escuridão, como ângulo de análise para estudar a história do Quebec, antes 
dos anos 1960, tem sua origem no trabalho de teóricos da Escola de Chicago 
que transpuseram suas teorias a respeito da transição, de “folk society”107 
para a sociedade urbana, em relação ao Canadá francês. Eles inspiraram 
Jean-Charles Falardeau, Fernand Dumont e outros pesquisadores da 
Faculdade de Ciências Sociais da Université Laval, junto de quem, os 
colaboradores da revista Cité Libre, beberam. Foram estes últimos que 
utilizaram, posteriormente, o conceito de Grande Escuridão para dar conta 
desse período, contribuindo para escurecer o quadro pelo mesmo fato 
(TURGEON, 2015, p. 95). 

 

A Grande Escuridão seria, então, relacionada a uma sociedade que era, antes 

de Lesage ou antes da Revolução Tranquila, predominantemente, rural, retrógrada, 

moralmente conservadora, atrasada em relação aos demais países e, especialmente, 

dominada por uma casta clerical que impunha seus valores e sua cosmovisão sobre 

essa mesma sociedade. É essa imagem que a expressão Grande Escuridão imprimiu, 

em determinado momento, sobre a sociedade quebequense. Certo é que os primeiros 

a utilizarem essa expressão eram aqueles ligados à Revolução Tranquila, como o 

próprio Primeiro-Ministro, Jean Lesage, e seus apoiadores. 

Uma sociedade cuja religião era o fundamento, o meio e a finalidade. A Igreja 

Católica, segundo essa percepção, estava onipresente. É assim que Dion (1998, p. 

330) apresenta a sociedade quebequense desse período: 

 

Até a década de 1950, a religião era onipresente. Penetrou profundamente 
no cultural, no social e no político. Tudo era católico: cooperativas, sindicatos, 
câmaras de comércio, ideologia e prática política, bem como o credo do 
nacionalismo tradicional que alimentava e sancionava. A penetração da 
religião entre os franco-canadenses e na sociedade, como um todo, foi tanto 
mais profunda quanto mais ampla, pois estava encarnada na Igreja. 

 

Seria um erro acreditar que as críticas dessa sociedade que, segundo o que 

vimos até aqui, vivia “na escuridão”, teriam surgido somente a partir da década de 

 
107 O conceito “folk society” engloba a ideia de uma sociedade coesa, uniforme, do ponto de vista 

moral, religioso, político e social; tal sociedade teria um número reduzido de população e viveria 
relativamente isolada. Sua cosmovisão estaria permeada de significado religioso. Normalmente 
era associado a grupos pré-letrados. A figura mais importante da utilização do conceito foi o 
antropólogo Robert Redfield. 
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1960. Como sempre na história, são os artistas, os poetas, os escritores, os 

intelectuais que, por primeiro, apresentam suas obras críticas. No Québec não foi 

diferente. Na década de 1940, surgiu o “Refus Global”, que passaremos a analisar a 

seguir. 

 

3.5  Refus Global (Recusa Global) 

 

As artes em geral, assim como os demais domínios da sociedade, eram 

monopolizadas pela Igreja Católica no Québec. O campo das edições de livros era 

dominado pelas editoras religiosas, especialmente aquelas que publicavam manuais 

escolares. As livrarias eram, de alguma forma, ligadas ao clero e, em relação à 

literatura, havia ainda o Index Librorum Prohibitorum108, dificultando a livre publicação. 

No Québec, por exemplo, houve a proibição da publicação do livro Les demi-civilisés, 

de Jean-Charles Harvey, em 1934, por parte do então arcebispo, o cardeal Jean-

Marie-Rodrigue Villeneuve (POULAIN, 2000). Tratava-se de um romance no qual os 

personagens se davam às drogas, ao álcool e ao adultério. Essas atitudes eram 

consideradas perversões da moral e, por isso, foram condenadas pelo clero em geral 

e pelo cardeal em particular109. O autor, devido a essa censura, foi demitido do jornal 

em que trabalhava, o Le Soleil. 

Nos anos 1930, eram comuns os romances regionais e a poesia estava, aos 

poucos, ocupando seu espaço. Durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente 

quando da ocupação da França pela Alemanha Nazista, o Québec era o centro da 

literatura francófona mundial. 

No campo das artes visuais, a Igreja buscava promover as artes religiosas, 

em especial aquelas que reproduziam temas religiosos – de forma figurada ou 

tradicional. Em 1935 foi criada uma Escola de Artes em Montréal (que seria o futuro 

Museu de Belas-Artes), e no mesmo ano, a Escola de Móveis (futuro Instituto de Artes 

Aplicadas). Somente ao final da década de 1930 começou-se a ministrar aulas de 

 
108 Traduzido por Índice dos Livros Proibidos. A Igreja Católica, por meio da Santa Inquisição (mais 

tarde, Santo Ofício), começou a emitir, regularmente, a partir de 1559 (durante o Concílio de 
Trento), uma lista de publicações que eram consideradas heréticas, profanas, anticlericais, 
lascivas ou imorais. A última edição (a trigésima segunda) – que continha títulos de quatro mil 
obras – foi elaborada em 1948. Esse Índice foi abolido pela Igreja somente em 1966, pelo Papa 
Pio VI. 

109 O livro foi publicado posteriormente pelas Edições da Universidade de Montréal, em 1988. Cf. em: 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2371822?docref=LhzLuX_jkOR3yWgCVPIX
mw 
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artes em determinados colégios de Montréal, como Brébeuf e Notre-Dame. Em 1942 

foi fundado o Instituto de Artes gráficas de Montréal (POULAIN, 2000). 

Nos anos 1940 surgiria, então, um grupo de jovens artistas intitulados Os 

Automatistas (o nome seria dado em 1947, após uma exposição), tendo como líder o 

pintor Émile Borduas. Vários artistas eram ligados a esse grupo: pintores, escultores, 

dançarinos, atores, escritores, fotógrafos etc. A escolha do nome do grupo foi assim 

definida: 

 

Automatismo é, em suma, a rejeição do academicismo e todas as restrições, 
é o reino da imaginação instintiva e do impulso criativo; na pintura, é 
sobretudo a possibilidade de criar novas sensações pelo jogo de cores sob o 
efeito do subconsciente; na vida, é liberdade, espontaneidade, dinamismo 
(ROBERT, 1973, apud POULAIN, 2000, p. 17-18). 

 

Seria a partir de alguns desse grupo (tendo Borduas à frente) que haveria a 

publicação de um documento intitulado de Refus Global, em 1948. Era um manifesto 

surrealista e uma denúncia contra a sociedade de então. Os signatários desejam, por 

meio do texto, uma ruptura total com essa sociedade, que acreditavam opressora, 

mesquinha, clericalista e autoritária (FERRETTI, 1999b). A publicação foi secreta, 

obviamente, e com uma tiragem de 400 exemplares. O texto é bastante contundente 

e assim se inicia: 

 

Rejeitemos modestas famílias franco-canadenses, operárias ou pequeno-
burguesas, desde a chegada ao país até os dias atuais, que permaneceram 
francesas e católicas pela resistência ao vencedor, pelo apego arbitrário ao 
passado, por prazer e orgulho sentimental e outras necessidades 
(BORDUAS, 1999, p. 5). 

 

A ojeriza e a revolta diante do Cristianismo são evidentes: “Além do 

cristianismo, tocamos a ardente fraternidade humana da qual ele se tornou a porta 

fechada. O reinado do medo multifacetado acabou” (BORDUAS, 1999, p. 9). 

O grande apelo do manifesto era se colocar contra o autoritarismo, tanto do 

governo quanto da Igreja. Pedia-se por liberdade. 

 

No final imaginável, vislumbramos o homem libertado de suas correntes 
inúteis, percebendo na ordem imprevista e necessária da espontaneidade, na 
anarquia resplandecente, a plenitude de seus dons individuais (BORDUAS, 
1999, p. 25-26). 
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Os meios de comunicação, à época, se colocaram, em sua maioria, contra as 

posições adotadas pelo Refus Global. O jornalista Gérald Pelletier adotou uma 

posição mais amena, pois, ainda que concordasse com os aspectos críticos em 

relação à sociedade, não aceitou as críticas em direção à Igreja. O governo Duplessis 

foi fortemente contra. O sucesso do manifesto durou pouco mais de dois meses. O 

próprio Borduas perdeu seu emprego como professor e precisou buscar exílio em 

Nova York e, em seguida, em Paris, onde morreria em 1960 (POULAIN, 2000). As 

raízes já estavam plantadas e nos anos 1950 os artistas continuariam a revolta 

iniciada por Borduas e seus companheiros. 

 

3.6  As revistas Cité Libre e L’Action Nationale 

 

As mídias sempre tiveram papéis fundamentais nas mudanças da sociedade, 

e no Québec não foi diferente. Dois periódicos merecem a nossa atenção: as revistas 

Cité Libre e L’Action Nationale. 

A revista Cité Libre, fundada em 1950 por Pierre Elliott Trudeau e Gérard 

Pelletier, era uma publicação laica e anticlerical e tinha por intenção realizar oposição 

ao governo unionista de Maurice Duplessis. Entre seus colaboradores, apareceram 

nomes como Pierre Vadeboncoeur, René Lévesque, Pierre Vallières, Gilles Marcotte, 

Maurice Blain, Jean LeMoyne e outros. A revista pretendia ser uma tribuna para a 

veiculação de ideias progressistas acerca da educação, do sindicalismo, da 

industrialização, do papel do Estado e contra a ideologia tradicional da Igreja Católica 

(BEAUCHAMP, 2016).  

Em seu primeiro número, a redação da revista assim se posicionou: 

 

Somos centenas de nós que, nos últimos anos, sofremos de certo silêncio; e 
é por isso que “Cité Libre” vem à tona. [...] Mas o silêncio não é fácil de 
quebrar publicamente; uma equipe tinha que fazer disso uma obrigação. Esta 
não é mais do que uma primeira palavra, uma intervenção inicial e que deve 
desencadear o debate. Cada um de nossos artigos quer ser um convite 
àqueles com menos de trinta anos, que ainda não falaram, para aqueles 
também que tiveram a oportunidade, mas não sabiam dizer o que era mais 
importante para eles (RÉDACTION, 1950, p. 1). 

 

O propósito da revista foi levado a cabo ao longo de duas décadas. No início 

da década de 1970 a revista encerrou suas atividades, mas retornaria sob a direção 

de Anne-Marie Bourdouxhe, filha de Gérard Pelletier, entre os anos de 1991 e 2000. 



106 

 

É importante notar que os que contestavam a ordem estabelecida na década 

de 1950, seriam aqueles a estar no poder na década de 1960, em plena Revolução 

Tranquila. 

A revista L’Action Nationale foi fundada em 1917, pelos membros da Liga de 

Direitos Franceses, porém intitulada L’Action Française. Seria somente em 1933 que 

receberia o nome de L’Action Nationale. Originalmente, a revista era consagrada à 

defesa da língua francesa, da religião católica, dos valores familiares e da agricultura. 

Ao assumir a revista, em 1933, e alterar o nome, o diretor Esdras Minville, 

desejou seguir a linha nacionalista do padre Lionel Grouxl (anterior diretor da revista), 

com a divisa “Québec primeiro!” (“Québec d’abord”). Na primeira edição com o novo 

nome, assim estava expresso na revista: 

 

A revista que estamos lançando hoje quase não precisa de introdução. Seu 
programa é conhecido. É simples. Pode ser resumido em duas palavras: 
católica e franco-canadense. A revista será católica. Não será, por isso, o que 
é chamado de revista religiosa. Quer dizer apenas que considerará a nível 
católico os problemas que solicitam ao nosso povo, que colocará, em primeiro 
plano de suas preocupações, o Catolicismo no Canada francês e as relações 
íntimas do Catolicismo com a vida social, política, econômica, artística e 
literária, inclusive, científica, de nosso país (BERNARD, 1933, p. 5). 

 

O escopo da revista, ainda que tenha permanecido nacionalista (até os dias 

de hoje), assumiu, próximo da década de 1990, características laicas e não mais 

católicas. Sua defesa foi da perpetuação da língua francesa e da cultura francófona 

no Québec (TRÉPANIER, 2019). 

 

3.7  E a Grande Escuridão? O que pensar? 

 

Precisamos lançar um olhar acerca da veracidade, ou, ao menos, indícios de 

exatidão, em se denominar o período imediatamente anterior à Revolução Tranquila 

de Grande Escuridão.  

Jacques (1998, n.p.) entende que: 

 

[...] qualquer desejo de revolução pressupõe um trabalho de desqualificação 
da velha ordem. O fato da revolução realizada no Quebec ter sido “tranquila” 
revela, portanto, a eficácia desse trabalho sobre a consciência. 

 

Uma das características importantes da elaboração da identidade moderna é 

a ruptura com o passado, de forma mais ou menos violenta. Apresenta-se um passado 
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a superar e um futuro a construir (JACQUES, 1998). Dussel (1993) aponta o mito da 

modernidade como uma leitura que a cultura dominante faz a respeito da cultura 

dominada:  

 

[...] por um lado, se autodefine a própria cultura como superior, mais 
‘desenvolvida’ [...] por outro lado, a outra cultura é determinada como inferior, 
rude, bárbara, sempre sujeito de uma ‘imaturidade’ culpável. De maneira que 
a dominação (guerra, violência) que é exercida sobre o Outro é, na realidade, 
emancipação, ‘utilidade’, ‘bem’ do bárbaro que se civiliza, que se desenvolve 
ou ‘moderniza’ (DUSSEL, 1993, p. 75) 

 

Ainda que pareça exagerado comparar o processo de colonização que houve 

nas Américas com a Revolução Tranquila, no entanto, para que a modernização do 

Québec pudesse ser compreendida como algo inevitável, era necessário estabelecer 

uma relação modernidade/pré-modernidade. Deveria haver um Québec antes da 

Revolução Tranquila e um Québec depois da Revolução Tranquila.  

A memória coletiva do Québec aceita a Revolução Tranquila como esse 

momento-chave de mudança, de um tempo arcaico, pré-moderno, para a 

modernidade. Para tanto, foi necessário que a compreensão da sociedade 

quebequense pudesse ser, por assim dizer, relida. Contudo, Pelletier (1992) entende 

que, do ponto de vista da urbanização, não é possível se fazer a distinção entre os 

períodos anterior e posterior à Revolução Tranquila. 

Hamelin e Provencher (1997) apresentam alguns dados sobre esse período, 

denominado Grande Escuridão, que poderia iluminá-lo: 

Entre os anos de 1939 e 1956, o mundo passaria por alguns eventos que 

trouxeram consequências econômicas para o Québec: a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945); a reconstrução da Europa (1946-1949); a Guerra Fria e a Guerra da 

Coréia (1949-1953). Todos esses acontecimentos provocaram uma aceleração na 

economia quebequense. O Produto Nacional Bruto aumentou, entre 1946 e 1956110, 

em torno de 45%, em dólar. Da mesma forma, entre 1939 e 1956, a Indústria de 

produtos manufaturados cresceu 168%, ainda que a população tenha crescido apenas 

40%. Essa expansão econômica não se deu de forma contínua, mas segundo as 

oportunidades – durante a Guerra e nos eventos do pós-guerra. Rouillard (1998, p. 

27) afirma que “[era do Québec], em 1953, a segunda renda per capita mais elevada 

do mundo, após os Estados Unidos”. 

 
110 Não há estatísticas antes de 1946. 
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O fenômeno da urbanização acontece, também, antes da Revolução 

Tranquila. Hamelin e Provencher (1997) informam, ainda, que o número de 

agricultores era de 255 mil em 1941, passando para 166 mil em 1956. Québec e 

Montréal estavam se destacando como grandes cidades, com a infraestrutura se 

desenvolvendo, atraindo, cada vez mais, a população do campo. Gagnon e Montcalm 

(1992) entendem que a visão de um Québec largamente rural, agrícola e dominado 

pela Igreja é um mito, pois desde a década de 1920 a Província era fortemente 

industrializada, graças aos apelos que o governo Taschereau fez aos investimentos 

estrangeiros, às hidrelétricas, que não eram muito dispendiosas, aos recursos naturais 

abundantes e à mão-de-obra barata.  

Em relação aos costumes, o número de divórcios relativo à população 

aumentou a partir da década de 1940, assim como o número de casamentos (no 

período imediatamente anterior à Guerra houve um súbito aumento de casamentos 

como forma de evitar a conscrição). No pós-guerra, no entanto, o número de 

casamentos diminuiu sensivelmente (de 8,95, por mil habitantes, em 1939, para 7,04, 

por mil habitantes, em 1960) (GELOSO, 2012).  

Em relação à taxa de natalidade da população quebequense, podemos dizer 

que, no início do século, era de aproximadamente 40%111. Em meados dos anos 1930, 

caiu de forma rápida, até um pouco menos de 25%, aumentando para em torno de 

30% até próximo dos anos 1950 e, então, tem uma queda consistente até os dias 

atuais (quando chega próximo de 10%)112. 

Geloso (2012) apresenta diversas questões que colocam em xeque a ideia de 

que a Igreja Católica fosse essa entidade opressora e onipresente da sociedade 

quebequense. Ele afirma que não houve leis que tivessem intenção específica de 

proteger o status da Igreja. Não havia, também, um monopólio legal da Igreja sobre a 

Educação ou a Saúde, uma vez que era possível encontrar a abertura de hospitais 

laicos privados e escolas não-confessionais ou de outras confissões. Rousseau (2005, 

p. 136) concorda, ao afirmar que, “mesmo em seu auge, entre os anos de 1840 e 

1940, a Igreja jamais dominou todas as forças presentes”. 

Dion (1998) afirma que, se alguns entendem que há uma ruptura radical do 

Québec antes da vitória liberal do dia 22 de junho de 1960, outros aceitarão que a 

 
111 Relação de número de nascimentos no ano em relação à população total. 
112 Relatórios apresentados na Retrospectiva do século XX. Cf. em: 

https://statistique.quebec.ca/en/fichier/retrospective-du-20e-siecle.pdf 
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sociedade após a Revolução Tranquila apenas acelerou as mudanças que já estavam 

em curso. Essa posição é compartilhada por Pelletier (1992), que entende ter havido, 

tão somente, uma acentuação ou aceleração dos processos que iniciaram antes da 

Revolução Tranquila. 

Evidentemente, temos, no Québec, a partir da Revolução Tranquila, uma 

sociedade distinta daquela do período anterior. Entendemos, contudo, que, ainda que 

as mudanças governamentais tenham sido realizadas de forma consistente a partir do 

governo de Jean Lesage, as mudanças comportamentais da sociedade já estavam 

em curso e, inclusive, as convicções da Igreja, enquanto instituição ou, até mesmo, 

do corpo eclesial (clero e leigos), já não correspondiam mais a uma perspectiva de 

uma Igreja onipresente ou onipotente. 

 

3.8  O Nacionalismo Quebequense 

 

Com a Revolução Tranquila, no entanto, uma nova dimensão apareceu. Entre 
os novos valores veiculados pela Revolução Silenciosa, certamente estão as 
ideias de democracia aberta, modernidade, liberdade e justiça. Mas há 
também outra dimensão capital: é a afirmação da sociedade quebequense, 
do povo quebequense, do Estado quebequense, da cultura quebequense, do 
homem quebequense (RYAN, 1983, p. 395-396). 

 

Ao longo de toda história do Québec, o sentimento de nacionalismo113 foi uma 

constante. Ainda que tenha havido mudanças na forma de compreensão desse 

nacionalismo, devido a mudanças políticas, históricas ou sociais, ele jamais 

desapareceu. Houve sempre uma consciência social, do grupo dos francófonos da 

América do Norte, de pertencimento a uma nação distinta, a um povo particular. Nos 

interessa, em especial, apresentar como a compreensão desse nacionalismo no 

Québec se modificou devido (ou ao menos, no período) à Revolução Tranquila. 

Faremos, apenas, uma pequena digressão histórica, como introdução desse ponto. 

 

 

 

 

 
113 É bom alertar que, quando estivermos falando do nacionalismo quebequense, estamos tratando 

de um sentimento de pertença e de atitudes dos habitantes francófonos da Província do Québec 
em relação à essa mesma Província, e não, em absoluto, de algum sentimento nacionalista em 
relação ao Canadá como um todo. 
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3.9  A sobrevivência 

 

Em 1760, com o final da Guerra da Conquista, como vimos, a Nouvelle-France 

se tornou uma colônia britânica, o que foi oficializado, em 1763, pelo Tratado de Paris. 

É consenso considerar esse momento como o início da luta pela sobrevivência franco-

canadense. Essa nova nação, em terras da América, precisou resistir diante das 

tentativas de assimilação anglo-saxã. Essa resistência se iniciou ao se rejeitar a 

Proclamação Real de 1763, que exigia o inglês como língua oficial, a assimilação das 

crianças em escolas inglesas e ao protestantismo e aos direitos senhoriais. Devido às 

objeções dos franco-canadenses, realizou-se um acordo por meio do Ato de Québec, 

em 1774. Esse Ato permitiria aos canadenses praticar livremente o Catolicismo e, ao 

mesmo tempo, o duplo idioma.  

O Ato Institucional de 1791, sancionado pelo rei George III, criou duas colônias 

distintas na Província do Québec. A primeira legislatura do Baixo-Canadá (o atual 

Québec) foi eleita em 1792, tendo o Partido Canadense (francófono) obtido a maioria 

dos deputados. Em 1793 foi estabelecido por essa assembleia que o inglês não teria 

precedência sobre o francês na Câmara. 

Em 1805, o primeiro jornal em língua inglesa, o The Quebec Mercury, foi 

fundado na região. Logo em seguida, em 1806, como resposta à essa fundação, 

surgiu o Le Canadien, em língua francesa, iniciado por deputados francófonos. O 

jornal se propunha a defender a maioria da Assembleia francófona diante dos 

desmandos da administração britânica sobre a colônia. Em 1810, o Le Canadien foi 

obrigado a fechar e várias pessoas ligadas a ele foram presas. O jornal retornou suas 

atividades por diversos períodos: 1817-1819; 1820-1825; 1831-1893, 1906-1909. A 

partir de 1831, o lema do jornal era: “Nossa língua, nossas instituições, nossas leis”.  

Em 1826, o Partido Canadense viria a se chamar Patriota. O partido possuía, 

internamente, duas correntes. A mais radical tinha uma relação muito superficial com 

as instituições britânicas e admirava o regime republicano dos Estados Unidos e da 

França.  

Após a adoção do Ato de União pelo Parlamento do Reino Unido, em 1840, 

as províncias e as assembleias legislativas são abolidas no Baixo e Alto-Canadá. A 

partir da união das províncias, cuja publicação se deu em 1841, arrefeceu-se os 

ímpetos nacionalistas liberais e republicanos, uma vez que a comunidade franco-

canadense se viu em posição de inferioridade diante do Canadá-Unido. 
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É importante compreender que, nesse momento, pela ausência de lideranças 

francófonas fortes diante do Canadá-Unido, a Igreja Católica era a única instituição 

capaz de regular a comunidade franco-canadense e iria se impor como uma liderança 

social. A pequena burguesia profissional aceitaria essa tomada de posição da Igreja 

– sua atitude seria de submissão e colaboração com a hierarquia eclesiástica como 

forma de sobrevivência. Diante das propostas da modernidade, o clero estimularia 

uma forma de vida mais austera, simples, agrícola, antimoderna. 

 

Não somos apenas uma raça civilizada, somos os pioneiros da civilização; 
não somos apenas um povo religioso, somos mensageiros da ideia religiosa. 
Nossa missão é menos administrar capital do que suscitar ideias; consiste 
menos em acender o fogo das usinas do que em manter e irradiar 
amplamente o foco luminoso da religião e do pensamento. Enquanto os 
nossos rivais reivindicam, sem dúvida nas lutas corteses, a hegemonia da 
indústria e das finanças, aspiraremos, acima de tudo, à honra da doutrina e 
às palmas do apostolado (PAQUET114, 1903, apud MONIÈRE, 2001, n.p.). 

 

O nacionalismo, à essa época, certamente estava ligado à língua francesa, 

contudo, muito mais a um tipo de nacionalismo “místico”, que envolvia um tipo de 

missão confiada por Deus ao povo franco-canadense, diante de outros povos não 

católicos.  

 

Desde que a cultura franco-canadense foi definida em termos de suas 
instituições religiosas, notadamente a paróquia, e de uma intensa vida 
familiar, foi possível conceber certa sobrevivência francesa em regiões 
remotas do Quebec, apesar das políticas hostis dos governos locais. Quando 
o universo cultural é definido pelos limites da vila ou da paróquia, pode-se 
sempre viver de acordo com uma cultura minoritária. Isso não é mais possível 
assim que o universo se expande e engloba um vasto território (BALTHAZAR, 
1992, n.p.). 

 

O Instituto Canadense (1844-1869) foi uma iniciativa de um grupo de 200 

jovens, em Montréal, que procurou ser um ambiente de debate (por meio de 

conferências, periódicos e uma biblioteca). Era uma tentativa de recuperar os ideais 

nacionalistas e sociais que foram abalados pelas divisões causadas pela Revolução 

Patriota. O Instituto tentava manter as atividades e publicações de caráter liberal, 

democrático e laicista (JONES, 2006b), contudo, encontraram na doutrina e no clero 

católico ultramontanista a barreira para o êxito da divulgação dos seus ideais. A 

pregação do clero de então visava estabelecer a religião católica como primeiro 

 
114 Joseph-Louis-Adolphe Paquet foi um teólogo quebequense, professor de teologia na Université 

Laval e diretor do Seminário de Québec. 
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critério da nacionalidade franco-canadense. Em 1858, 158 membros saíram do 

Instituto e fundaram o Instituto Franco-Canadense de Montréal que, em obediência à 

Igreja Católica, não teria em seu acervo obras consideradas proibidas. O arcebispo 

de Montréal, D. Ignace Bourget, condenou o Instituto Canadense em 1859 e 

excomungou seus membros em 1969. 

Estabeleceu-se então o vínculo entre o Catolicismo e a sobrevivência 

francesa. Essa fórmula teve no jornalista, católico e leigo, Jules-Paul Tardivel115 seu 

mais ilustre representante. 

 

Ser quebequense [considerando o período entre 1880-1929] é ser católico 
fervoroso, defensor da fé cristã, da Igreja Católica, da paróquia e dos seus 
padres; é lutar corajosamente para preservar a língua francesa; é trabalhar 
com orgulho em vista da realização de um Estado de língua francesa na terra 
da América. Esta vocação católica e francesa, bem como esta missão 
apostólica em solo americano, constituem um grande desafio para o povo do 
Quebec. [...] O princípio fundamental da identidade quebequense é o 
pertencimento à Igreja Católica, a fidelidade às suas tradições e aos seus 
ensinamentos. [...] A Igreja Católica protegeu os quebequenses contra 
influências estrangeiras; ela os apoiou na provação; ela os ensinou a se 
superar e a progredir. Ser católico é, ainda, pertencer a uma tradição milenar, 
que demonstrou a sua vitalidade e seu poder, é se beneficiar dos serviços de 
toda uma rede de instituições de inspiração religiosa (escolas, colégios, 
conventos, seminários, hospitais, internatos escolas, hospícios, 
universidades) que garantiram, no Quebec, a preservação das características 
do gênio francês e seu desenvolvimento. [...] A fé católica e a língua francesa 
são elementos tão interdependentes no perfil dos valores nacionais que os 
quebequenses não podem manter sua fé sem permanecer francófonos e 
vice-versa (TREMBLAY, 1983, p. 95-96). 

 

Em 1903 foi fundada a Liga nacionalista, seguindo as ideias de Henri 

Bourassa. De acordo com essa perspectiva, o Canadá era resultado do encontro 

harmonioso de dois povos, duas línguas, duas religiões, uma nação anglo-francesa. 

Essa visão ficava, ao mesmo tempo, contra o imperialismo britânico e contra o 

separatismo de Tardivel.  

 
115 Jules-Paul Tardivel nasceu em Québec, em 1851, e foi um dos mais importantes intérpretes do 

ultramontanismo no Québec. Em 1881, em Québec, fundou o semanário La Verité, no qual 
procurou defender seus ideais ultramontanistas e nacionalistas. Foi adversário do liberalismo, do 
socialismo, da democracia e da franco-maçonaria. Foi o primeiro quebequense a incentivar a 
separação da Província do Québec do Canadá e a criação de uma república franco-canadense, 
independente e católica. Por sua ação, preparou o caminho para líderes como Henri Bourassa e 
Lionel Groulx e a movimentos como a Associação Católica da juventude franco-canadense 
(BÉLANGER, 2008). 
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Em Montréal, Adolphe Grouxl, juntamente com seus discípulos, formaria, a 

partir de 1917, a Action Française116. Seu nacionalismo passava pela concepção de 

que somente o Canadá francês formava uma nação, aliás, a nação mais fortemente 

constituída (JONES, 2006b), pois estava unida pelo sangue, pela língua, pela história, 

pela religião e pelos costumes. O ideal era de um Estado francês soberano, que 

coincidiria a identidade nacional com a cidadania política. A esse ideal denominou-se 

“nacionalismo integral”. Os pensamentos de Grouxl, juntamente com a iniciativa da 

l’Action Française, dariam origem à l’Action Nationale, que encarnaria a doutrina 

“clericonacionalista” do “Québec primeiro”. A revista era mensal e lutava pela 

autonomia do Québec. 

Esse nacionalismo tradicionalista seria o alvo dos fundadores da revista Cité 

Libre – já mencionada anteriormente –, Pierre Elliott Trudeau e Gerald Pelletier. Seria 

nesse contexto da Revolução Tranquila que surgiria o Partido Quebequense, fundado 

em 1968, formulando um nacionalismo dissociado do tradicionalismo. 

 

3.10  A Revolução Tranquila e o nacionalismo 

 

O nacionalismo defendido pela Igreja Católica, antes da Revolução Tranquila, 

estava baseado no tripé: tradição-língua-religião. Era um nacionalismo do tipo 

ultramontanista, ou seja, acreditava na superioridade da autoridade do papa em 

relação àquela exercida pelo Estado. 

No período pós-guerra, como vimos, o Canadá passou por um longo período 

de prosperidade econômica. A modernização pela qual o Québec passou, juntamente 

com todo o Canadá, acentuou as desigualdades econômicas entre os francófonos e 

anglófonos. Os franco-canadenses ocupavam funções subalternas, pois a língua 

inglesa favorecia a ascensão social, causando uma discriminação linguística. Para 

compreendermos a situação socioeconômica dos franco-canadenses, Monière (2001, 

n.p.) apresenta uma descrição: 

 

Assim, em uma escala salarial de 13 colocações, os francófonos ocupavam 
o 12º lugar no Canadá. Em Quebec, a renda média de um francófono era 
35% menor que a de um anglófono. A Comissão [n.a.: Commission royale 
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1963-1969)] também 

 
116 Revista mensal, publicada entre 1917 e 1928, que promovia a campanha em defesa da língua 

francesa. Em 1921, o pe. Lionel Grouxl se tornou líder do grupo, que assumiu o nome de Ligue 
d’action Française (ROY, 2006). 
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confirma a sub-representação dos francófonos em setores influentes e 
lucrativos: 80% dos cargos de gestão sênior em empresas de manufatura 
eram ocupados por anglófonos, ainda que eles representassem apenas 7% 
da força de trabalho ativa, e 75% dos cargos que percebiam um salário maior 
que $ 15.000, eram ocupados por administradores anglófonos. A renda per 
capita de Quebec é, desde 1926, equivalente a 73% daquela de Ontário. 
Existem muito poucos franco-canadenses na elite econômica canadense 
onde, de acordo com John Porter, havia 51 francófonos. 

 

A Revolução Tranquila traria uma revalorização do papel do Estado e a 

rejeição do nacionalismo conservacionista, juntamente com o surgimento do 

nacionalismo que estaria amparado, então, no tripé da afirmação da identidade 

francesa, do desenvolvimento do Québec e do aumento do poder político do Estado. 

Entre as reformas promovidas nesse período estão a democratização das instituições 

políticas, a modernização da função pública, a criação de numerosas estatais, a 

nacionalização do sistema de Energia Elétrica117, a reforma do sistema educacional, 

a laicização dos serviços sociais. Todas essas proposições tinham a intenção de 

reduzir o fosso socioeconômico entre francófonos do Québec e anglófonos da 

Província ou do restante do Canadá. 

Esse neonacionalismo seguiria dois rumos distintos: a afirmação política do 

Québec no contexto canadense e a emergência de um movimento soberanista118. 

Até o momento da Revolução Tranquila o habitante de Québec se entendia 

como franco-canadense ou canadense de língua francesa. A partir de então, iria se 

compreender como quebequense119 (“québécois”), formando uma comunidade 

nacional – identidade que permearia as músicas, as mídias, a literatura, as artes. Esse 

neonacionalismo foi adotado pela Igreja, igualmente, entendendo que há um “povo 

quebequense”120 (RYAN, 1983). 

 
117 As companhias hidrelétricas foram nacionalizadas em 1962. Entre os engenheiros, nesse mesmo 

ano, não havia mais de 12% que eram francófonos. No ano de 1967 esse percentual passou de 
80% (MONIÈRE, 2001). 

118 A intenção do movimento soberanista (“souveraniste”) no Québec pretendia fazer deste um Estado 
soberano, independente da Federação Canadense. 

119 Quebequense designava, normalmente, o habitante da cidade de Québec e, muito raramente, os 
habitantes da Província (BALTHAZAR, 1992).  

120 É importante destacar, ainda que não seja objeto direto de nossa pesquisa, que a questão do 
nacionalismo quebequense é motivo de debate desde a década de 1960 até os dias de hoje. Em 
dois momentos a população da Província foi consultada acerca da sua separação em relação ao 
Canadá – em 1980 e 1995. Nesse último referendo, inclusive, a vitória do NÃO (à separação) foi 
bastante apertada: 50,6%, contra 49,4% a favor. A Igreja Católica, ao afirmar que os 
quebequenses formam um “povo”, afirmaram que todos os cidadãos da Província formam esse 
“povo” – francófonos ou não. E, em 1977, em uma declaração acerca da língua francesa, 
afirmaram que o grupo francófono “constitui a maioria desta província. Tornou-se amplamente 
evidente que a justiça deveria ser restaurada em favor desta maioria que, por várias circunstâncias 
históricas, não recebeu o que era de seu direito, por exemplo, a proteção, a segurança, a 
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Assim como os novos nacionalismos estão preenchendo o vazio criado pelo 
declínio do sentimento religioso, o Estado de bem-estar está substituindo a 
Igreja em declínio. É objeto de um culto semelhante ao que os franco-
canadenses devotaram a esta última [a Igreja]. É um culto suave, alegre, mas 
sem delírio coletivo. A justiça social tem por missão preencher uma função 
semelhante à caridade, da qual a Igreja era dispensadora (DION, 1998, p. 
77). 

 

Em particular, uma avaliação da experiência do "colonialismo" no Québec 
sustenta a defesa dos intelectuais pela independência e pelo socialismo. A 
decolonização é invocada para redescobrir a identidade quebequense nestes 
termos: o povo de Quebec é colonizado, culturalmente alienado, 
despersonalizado. A independência nacional é a solução para libertar o povo 
da dominação colonial e capitalista do Canadá inglês. Essas teses de 
anticolonialismo são apresentadas por várias publicações e periódicos, entre 
os quais a revista Partis pris (1963-1968) serve como ponto de referência. 
Mais do que a teoria da luta de classes e o apelo à revolução socialista, é a 
problemática da opressão nacional que monopoliza o centro da reflexão 
(JONES, 2006b, n.p.). 

 

As definições de “nação” possuem quatro elementos, reconhecidamente, em 

comum: o território, uma tradição histórica comum, uma cultura própria, a presença 

de instituições políticas nacionais. Alguns outros elementos são apontados: a língua, 

a religião e as instituições econômicas (BALTHAZAR, 1977). Os francófonos do 

Canadá, ao longo de sua história, encontraram refúgio, diante do mundo anglófono, 

na língua francesa, é evidente. Contudo, a Igreja Católica, ao longo de décadas, foi 

como que a garantidora de uma identidade que não desejava ser esquecida.  

 

3.11  A Igreja Católica e a questão da Educação 

 

“Nós temos o melhor sistema de educação do mundo”. 

Essa afirmação foi feita em 1954, pelo então superintendente de instrução 

pública do Québec, Omer-Jules Desaulniers (apud DASSYLVA, 2009, p. 501), durante 

o Congresso Anual da Federação das Comissões Escolares da Província do Québec, 

realizado, naquele ano, em Chicoutimi. 

Nesse momento de nosso capítulo, iremos apresentar o modelo de educação 

que existia no Québec até a Revolução Tranquila (que foi considerado pelo 

 
participação econômica correspondente ao seu número, o reconhecimento e a promoção dos 
valores culturais de sua língua etc.” (apud RYAN, 1983, p. 397). A Igreja Católica, por reconhecer 
os quebequenses como um povo, reconhecem, igualmente, seu direito à autodeterminação – essa 
afirmação foi dada pouco antes da realização do primeiro referendo acerca da separação. 
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superintendente como o “melhor do mundo”), as mudanças que ela trouxe a esse 

sistema e qual o envolvimento da Igreja Católica nesse aspecto. 

 

3.12  Sistema de educação do Québec, antes da Revolução Tranquila 

 

Comecemos dizendo que, a partir da Constituição canadense de 1867, eram 

as Províncias que tinham a jurisdição em relação ao sistema de educação (PIGEON, 

s/d). A partir dessa determinação, foi designado, no Québec, um Ministro de Instrução 

Pública, em 1867, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau121. Somente o Québec, em todo o 

Canadá, decidiu criar esse Ministério. Em seu discurso de posse, assim se expressou 

sobre como compreendia a educação: 

 

O progresso da instrução pública, a cultura das ciências, as letras e as artes 
são, em nosso tempo, não apenas meios de desenvolvimento e prosperidade 
para um povo, mas, depois do elemento religioso, constituem o sinal evidente 
pelo qual se reconhece as nações verdadeiramente civilizadas (CHAUVEAU, 
1868, apud AUDET, 1968, p. 178). 

 

Além das funções que poderíamos imaginar ligadas à educação, por exemplo, 

a organização do sistema educacional, o cargo de Ministro de Instrução Pública seria 

responsável, igualmente, pelas associações artísticas, literárias e científicas, pelas 

bibliotecas, museus, galerias de arte, por concursos de artes, científicos, literários, 

promover a educação de adultos (técnica ou não). 

Por meio da lei escolar de 1869, o Conselho de Instrução Pública foi repartido 

em duas comissões confessionais: católicos e protestantes. A subvenção pública às 

escolas confessionais seria determinada segundo a representatividade na sociedade. 

Em 1875, a lei 39 aboliu o Ministério da Instrução pública, introduzindo no 

lugar deste, um departamento, tendo à frente um superintendente. Nesse novo 

modelo o Comitê Católico deveria ter a presença dos bispos das dioceses da 

Província. O número de leigos participantes do Comitê deveria ser igual ao número 

de bispos. No ano de 1875 o Comitê contava, portanto, com sete bispos e sete leigos. 

Já no Comitê protestante, somente sete membros. 

 
121 Pierre-Joseph-Olivier Chauveau era, desde 1855, o Superintendente da Educação da (então) 

Província do Baixo-Canadá. Assumiu, em 1867, tanto como Ministro da Instrução Pública da 
Província do Québec, como Primeiro-Ministro. Com 47 anos, ele havia recém-retornado de uma 
viagem à Europa (Irlanda, Escócia, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha) com intenção de 
comparar os diversos sistemas de ensino. 
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Em um relatório de 1872-1873 (AUDET, 1968, p. 203), pode-se perceber que 

havia, à época, cinco grupos de instituições escolares: escolas superiores (três 

universidades: Laval, em Québec, McGill, em Montréal e Bishop’s College, em 

Lennoxville; essa última, anglicana), escolas secundárias (colégios clássicos: 14 

católicos e 6 protestantes; colégios industriais: 15 católicos e um protestante; 

academia de meninas: 71 católicas; academia de meninos ou mistas: 31 católicas e 

29 protestantes), escolas normais (duas em Montréal e uma em Québec), escolas 

especiais (escola de artes, agrícola, para indústria, para surdos-mudos, para cegos) 

e escolas primárias (superiores e elementares). No ano seguinte, a Instrução pública 

no Québec apresentava 4.367 estabelecimentos de ensino e 229.506 estudantes. 

Audet (1968) traz algumas correspondências trocadas entre os bispos da 

região, acerca daquelas que seriam as futuras mudanças no Conselho de Instrução 

pública. Entre os bispos se considerava “vantajosa” a separação entre católicos e 

protestantes no Conselho de Instrução pública, assim como se veria “com prazer” a 

nomeação “ex-officio” de todos os bispos da Província para esse Conselho. 

A criação desses dois Comitês, católico e protestante, foi o estabelecimento, 

de fato, de dois sistemas escolares no Québec que, segundo alguns historiadores, 

“prejudicaram a coesão da população de Quebec ao criar duas sociedades que 

funcionavam no mesmo território” (AUDET, 1968, p. 222). Entre os anos de 1908 e 

1960, não houve nenhuma reunião conjunta entre os dois Comitês (esse sistema seria 

abolido em 1964). 

Um dos motivos mais importantes de que esse sistema tenha sido apoiado 

pelo clero católico foi o fato de que o sistema escolar não ficaria à mercê dos cargos 

eletivos. Por serem organismos não eletivos, o Estado ficaria, de certa forma, alijado 

das decisões a serem tomadas. 

Com a subida do Partido Liberal ao poder, em 1897, houve uma tentativa de 

reinstalar o Ministério da Instrução pública, contudo, o Conselho legislativo do Québec 

não aprovou a demanda, por força da pressão exercida pelas autoridades 

eclesiásticas. 

A questão da escolarização obrigatória também foi um ponto de muitas 

discussões. Alguns políticos desejavam, à semelhança do que acontecia na França, 

promover leis que obrigassem a escolarização. Mesmo que o próprio Papa Pio XI, em 
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1931, por meio de sua encíclica Divini Illius Magistri122, tivesse se colocado em favor 

dessa obrigação, o clero quebequense permanecia reticente e conseguia dissuadir 

que houvesse no Québec lei que amparasse a obrigatoriedade. 

Adélard Godbout, Primeiro-Ministro no Québec, em 1939, promoveu uma 

intensa consulta popular sobre esse assunto. Ainda que o clero permanecesse 

desfavorável, a população apoiava a iniciativa e, em 1943, a lei, instituindo a 

frequência obrigatória para todas as crianças de seis a catorze anos, foi promulgada 

pelo governador geral, Eugène Fiset (LECLERC, 1989). É importante ressaltar que a 

Província do Québec foi a última do Canadá a adotar essa lei. 

Outra questão que trazia discordância em relação à educação era o material 

escolar, sua gratuidade e uniformidade. 

Ao final do século XIX, os materiais deveriam ser adquiridos pelas famílias – 

ainda que houvesse políticas de descontos para ambientes rurais. E não havia 

padronização – mesmo na cidade de Québec eram diferentes para cada escola.  

Em 1876, o Parlamento havia adotado uma lei que pretendia criar locais de 

venda de materiais escolares que não tivessem objetivos de lucro. A Igreja Católica 

rejeitou a decisão, pois tinha o monopólio da edição dos livros123 e não queria que o 

Estado se imiscuísse nesses negócios. A lei não foi levada adiante (LECLERC, 1989). 

Uma mudança substancial aconteceria somente em 1944 (novamente, no governo 

Godbout), por meio de uma lei que permitia às instituições escolares adquirem tais 

materiais, que seriam reembolsados em 50% do valor pelo Departamento de Instrução 

pública. 

Em relação ao público feminino, os colégios clássicos somente abririam suas 

portas às meninas em 1908, em Montréal, e somente após isso poderiam frequentar 

uma faculdade. Em relação ao estudo protestante, a faculdade McGill já havia 

admitido mulheres a partir de 1880. 

Leclerc (1989) apresenta a evolução do número de professores(as) no 

período entre 1870 e 1945: 

 
122 Segundo o Papa Pio IX, nessa encíclica, “além disso o Estado pode exigir e por isso procurar que 

todos os cidadãos tenham o necessário conhecimento dos próprios deveres cívicos e nacionais, e 
um certo grau de cultura intelectual, moral e física, que, dadas as condições dos nossos tempos, 
seja verdadeiramente reclamada pelo bem comum”. Contudo, a mesma encíclica apresenta a 
educação em chave cristã, colocando, portanto, o Estado como promotor da educação somente 
de forma subsidiária à família e à Igreja, respeitando o direito “conaturais” destes. 

123 A Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs era responsável pelos livros de história; os Irmão 
Maristas, pelos livros de Geografia, e os Irmãos do Sagrado Coração pelos livros de francês. 
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O corpo docente atuante nos níveis fundamental e médio teve uma explosão 

em seu número, ou seja, 428% nesse período. Em 1870, o Québec tinha 4.992 

pedagogos devidamente credenciados, 22% dos quais eram homens. Trinta anos 

depois, havia 9.773 (homens: 13%) trabalhando nesta profissão, enquanto em 1930 e 

1945, 20.971 (homens: 18%) e 26.347 (homens: 20%) ocupavam esse cargo. Note 

que em 1945 a proporção professor / aluno nas classes secundárias era de um 

professor para 23 alunos. 

 

3.13  Começam as mudanças 

 

Antes da Revolução Tranquila, ainda no governo de Duplessis, algumas 

mudanças pavimentaram as reformas que viriam. Em 1946, a categoria “juventude” 

foi adicionada ao Ministério do Bem-Estar. Seria, a partir de então, Ministério do Bem-

Estar e da Juventude. Ficaria a cargo desse Ministério assegurar o cumprimento da 

Lei de Ensino Especializado e das Escolas Profissionais. Era objetivo do Ministério 

favorecer os jovens com bolsas de estudos que os permitissem ingressar no Ensino 

Superior124.  

Em 1958, o Ministério da Juventude adquiriu autonomia e, no setor da 

educação, atuou no sentido de frear o processo de fragmentação que o sistema 

escolar estava sofrendo. Era o prenúncio da instituição do Ministério da Educação. 

Em relação ao financiamento do sistema escolar, o Parlamento do Québec 

instituiu um fundo para a Educação com a intenção de subsidiar as comissões 

escolares, as instituições de ensino especializado e a construção de novos 

estabelecimentos escolares (LECLERC, 1989). Esse fundo teria origem na tributação 

da utilização dos recursos naturais, como a energia elétrica. 

Após a morte de Duplessis, Paul Sauvé, que o sucedeu, desejava realizar 

uma ampla reforma do regime escolar (Sauvé havia sido o Ministro do Bem-Estar e 

da Juventude desde o seu início, em 1946 até 1959, quando da morte de Duplessis), 

contudo, após quatro meses de sua posse, veio a falecer. 

Próximo do final da década de 1960, a sociedade quebequense era a menos 

escolarizada do Canadá – somente 13% dos jovens terminavam seu 11º ano escolar 

 
124 Verificar Anexo 2, acerca das distinções das responsabilidades entre o Ministério do Bem-Estar 

Social e da Juventude e o Secretariado da Província. 
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e apenas 4% frequentavam uma universidade, contra 11% dos jovens anglófonos 

(GAVREAU, 2013). 

A situação da educação no Québec era motivo de severas críticas. A partir do 

final de 1959 surgem cartas publicadas no jornal Le Devoir de um irmão marista, que 

escreveu sob o pseudônimo de Frère Untel (algo como Irmão Fulano de Tal)125. As 

cartas eram de humor mordaz e foram compiladas, mais tarde, em um livro. 

Apresentamos, aqui, um trecho em que ele trata de forma sarcástica o Departamento 

de Instrução pública: 

 

Sou um coração terno, é claro. Eu não quero machucar ninguém. No entanto, 
o Departamento deve ser fechado. Proponho, portanto, que todos os 
membros do Departamento de Educação Pública sejam condecorados com 
todas as medalhas existentes, inclusive a de Mérito Agrícola; que até criemos 
algumas medalhas especiais, como a Medalha da Mediocridade Solene; que 
asseguremos a todas essas pessoas uma aposentadoria confortável e bem 
remunerada e que depois as mandemos de volta para suas mães. Seria ainda 
mais barato do que pagá-los para complicar nossas vidas, como é o caso 
agora. Porque, finalmente, o Departamento fez um memorial, a qualquer 
prova, de sua incompetência e sua irresponsabilidade (DESBIENS, 1960, p. 
35-36). 

 

Para finalizarmos esse período, anterior à Revolução Tranquila, 

apresentamos duas frases recolhidas por Gavreau (2013), que representam, de 

alguma forma, o que era percebido pelos quebequenses: 

 

A instrução? Não muito! Nossos ancestrais nos deixaram um legado de 
pobreza e ignorância e seria uma traição educar nosso próprio povo 
(RIVARD126, 1950, apud GAVREAU, 2013, n.p.). 
[...] educação é como a bebida, há quem não a carregue (DUPLESSIS, s.d., 
apud GAVREAU, 2013, n.p.). 

 

 

 

 

 
125 O livro “Les insolances du Frère Untel” desfere inúmeras críticas sobre vários aspectos da 

sociedade quebequense. O texto, que foi escrito a princípio sob o pseudônimo de “Frère Untel”, 
tem como autor um irmão Marista (que era professor), chamado de Pierre-Jérôme (esse era seu 
nome religioso. Seu nome de nascimento era Jean-Paul Desbiens). Ele tinha 33 anos e era 
professor de filosofia em Chicoutimi. Foram, ao todo, onze cartas publicadas no jornal Le Devoir. 
O livro, com todas as cartas, foi publicado em 6 de setembro de 1960. Em quatro meses já haviam 
sido vendidas cem mil cópias do livro. Jean-Paul Desbiens foi penalizado canonicamente e teve 
que se afastar da vida religiosa. 

126 Antoine Rivard, deputado da l’Union Nationale e Solicitador Geral do Québec (função que não 
existe mais no Québec e foi substituída, em 1988, pelo cargo de Ministro da Segurança Pública do 
Québec) assim se expressou em 1950. 
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3.14  Governo de Jean Lesage 

 

Com o Partido Liberal e o novo governo de Jean Lesage é proposta uma série 

de reformas para a Província do Québec. Entre elas, aquelas direcionadas ao sistema 

de educação. Em julho de 1960, foram apresentadas diversas leis relacionadas a 

essas reformas. Esse conjunto de leis ficou conhecido como Grande Carta da 

Educação. O objetivo de Jean Lesage era bem claro – reduzir, no campo da educação, 

o atraso dos quebequenses (os francófonos, especialmente) em relação ao restante 

do Canadá. 

Em março de 1961, foi aprovada, pela Assembleia Legislativa, a criação de 

uma Comissão real para análise sobre o ensino, que seria composta por 

representantes reconhecidos de vários grupos sociais da Província. Ela ficou 

conhecida como Comissão Parent, devido ao nome de seu presidente – Alphonse-

Marie Parent127 –, tendo como missão estudar a reorganização e o financiamento do 

sistema de ensino no Québec. Ao final das viagens de estudo, das inúmeras visitas 

por todo o Québec e das reuniões, ao longo de dois anos, o relatório da Comissão foi 

apresentado em cinco volumes (publicados entre 1963 e 1966).  

A partir das recomendações da Comissão Parent, o sistema de ensino foi 

totalmente reorganizado. Dufour (2018) apresenta, sinteticamente, várias dessas 

mudanças: 

• Educação administrada pelo Estado, sob a direção do Ministério da 

Educação, com um Conselho Superior de Educação e um Conselho 

Consultivo autônomo (não mais a Igreja Católica ou Protestante); 

• Escola obrigatória gratuita até os quinze anos ou o 11º ano escolar; 

• Nível elementar de seis anos (com um ano de maternal); 

• Nível secundário com duração de cinco anos (formação geral ou de 

aprendiz); 

• Colégios clássicos transformados em colégios de estudos profissionais 

(Cégeps); 

• Utilização de métodos de educação ativa; 

• Os(as) professores(as) deveriam ser formados nas universidades; 

 
127 Padre católico e educador quebequense. Foi vice-reitor da Université Laval, entre 1949 e 1954 e 

reitor, de 1954 a 1960. Foi presidente da Comissão Parent durante todo o período dela (entre 
1961 e 1966). Morreu em 1970. 



122 

 

• Um comitê católico e outro protestante responsáveis pela formação moral 

e religiosa; 

• Criação de uma rede da Université du Québec por todo o Québec 

• Estabelecimento de um sistema de bolsas e financiamentos para os 

estudantes em nível colegial ou universitário. 

É importante notar que as mudanças no campo da Educação foram 

acompanhadas pela hierarquia da Igreja Católica por meio de troca de 

correspondências com o governo de Jean Lesage. 

Em junho de 1963, o Ministro da Juventude, Paul Gérin-Lajoie, ao preparar 

um projeto de lei que previa a criação do Ministério da Educação, enviou-o, em 

privado, para o arcebispo de Québec, D. Maurice Roy. Essa correspondência foi 

discutida na Assembleia dos Bispos do Québec. Em seguida, D. Roy enviou uma carta 

à Gérin-Lajoie, informando de que o então projeto não seria aceito pelo episcopado. 

Como resultado das observações feitas pelo episcopado, foi apresentado à 

Assembleia Legislativa um projeto sobre o tema.  

A questão não havia sido completamente contornada. Houve intervenções do 

cardeal Paul-Émile Léger (arcebispo de Montréal) junto ao Primeiro-Ministro Jean 

Lesage. Houve várias propostas de alteração do projeto inicial por parte de 

organismos católicos, e em 29 de outubro de 1963, D. Léger envia uma carta pública 

ao Primeiro-Ministro, em nome da Assembleia dos Bispos. Dassylva (2002, p. 133) 

apresenta o resumo que Maurice Blain, da Cité Libre, fez das conclusões dos bispos: 

 

[...] os bispos aceitam "que nossa sociedade [...] é espiritualmente ‘pluralista’" 
e que "a regra da ‘liberdade de consciência’ se torna a salvaguarda da 
democracia escolar"; que “a responsabilidade pela educação é do Estado 
cuja soberania temporal não é contestada pela Igreja”; e, finalmente, que "a 
Igreja oficial está se retirando das instituições do governo escolar e 
implicitamente colocando um fim da suplência histórica e da coordenação 
sociológica dos poderes civis e eclesiais”. 

 

Roy (1983, p. 386) apresenta a visão do cardeal Léger, arcebispo de Montréal 

desde 1950, que na década de 1960 entende a necessidade da reforma educacional: 

 

O cardeal Léger viu desde muito cedo que o clero e as comunidades não 
podiam conservar indefinidamente o monopólio das posições de autoridade 
na educação e nas instituições de saúde e de serviço social. Além disso, com 
muitos outros líderes eclesiásticos, trabalhou desde muito cedo para abrir aos 
leigos o acesso aos cargos de comando que até então eram reservados a 
clérigos ou religiosos. 
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Segundo Ryan (1983), a transferência do poder – da Igreja para o Estado, das 

autoridades eclesiásticas para os leigos – foi realizada de forma pacífica, 

acompanhada pelas autoridades religiosas, inspiradas pelas atitudes positivas dos 

cardeais Léger e Roy. 

 

Sem guerra, sem cruzada, sem julgamento de intenções, a sociedade política 
foi capaz de recuperar em poucos anos setores inteiros da atividade coletiva 
que ela permitiu, por muito tempo serem assumidos pela Igreja. Esta, por sua 
vez, viu-se em grande parte destituída de uma herança histórica, que já lhe 
parecia pesada demais e que teria sido, em todo o caso, incapaz de 
responder às novas necessidades trazidas pelo vento de democratização que 
a Revolução Tranquila fez soprar no Quebec (RYAN, 1983, p. 387) 

 

A fórmula de aprovação do Ministério de Educação passou pela aceitação do 

governo Lesage de incluir, na estrutura do Ministério, dois “sub-Ministros” associados 

a cada uma das ramificações religiosas – católicos e protestantes. A Igreja Católica 

queria que os indicados fossem aprovados pelo episcopado – o que foi rejeitado128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 Ainda que o relatório Parent previsse a secularização completa do sistema educacional, houve a 

necessidade (para aprovação) da inclusão desses “sub-Ministros”. As comissões escolares 
ficavam atreladas às suas confissões. Essa orientação permaneceu até 1997, quando as 
comissões escolares poderiam ser criadas segundo a base linguística e não mais segundo as 
confissões religiosas. No ano 2000, a Assembleia Nacional do Québec extinguiu os cargos de sub-
Ministros segundo as confissões. No ano de 2008, ao invés de aulas de religião para os alunos 
dos níveis primários e secundários, foi decidido a inclusão de aulas de Ética e Cultura Religiosa, 
de cunho obrigatório. Essas aulas devem ser ministradas de forma não-confessional. 
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CAPÍTULO IV – A CONSTRUÇÃO DA REVOLUÇÃO TRANQUILA 

 

 
 
A transformação do papel da Igreja Católica Romana em Quebec do início 
dos anos 1960 em diante forneceu um estudo de caso fascinante da 
secularização. O que intrigou observadores como Jean-Paul Rouleau não é 
apenas o fato de que a Igreja abandonou seu controle sobre a sociedade de 
Quebec, mas o fez com um mínimo de resistência ou conflito. O que intrigou 
espectadores como David Martin não é apenas a queda na frequência à 
igreja, mas também o fato de ter ocorrido muito rapidamente. Como o 
jornalista Ron Graham apontou, ‘A secularização que ocorreu na Europa por 
mais de cem anos aconteceu em Quebec em cerca de cinco anos. [...] 
Beyer está entre aqueles que afirmam que, juntos, a Revolução Tranquila e 
o Concílio Vaticano, tiveram um efeito emancipador sobre os católicos de 
Quebec. Como parte da Revolução Tranquila, eles ‘questionaram as formas 
herdadas de pensar e agir e removeram a Igreja de sua posição central e 
onipresente’. Beyer afirma que ‘o Concílio Vaticano II os encorajou a ir ainda 
mais longe, para mudar a forma como alguém se tornava um católico romano’ 
(BIBBY, 2007, p. 14-15). 

 

Algum observador incauto poderia tomar conhecimento do que foi a 

Revolução Tranquila no Québec e deduzir, precipitadamente, que se trata de um caso 

clássico do fenômeno da secularização. De fato, alguns elementos, que pudemos 

apresentar ao longo de nossa tese, corroboraria tal conclusão. Contudo, a Revolução 

Tranquila está inserida em um intrincado conjunto de acontecimentos que se dão na 

Igreja Católica do Québec e do mundo inteiro. Além disso, ela é produto de inúmeros 

fatores – extra e intraeclesiais.  

A nossa proposta para esse quarto e último capítulo é apresentar esses 

fatores catalisadores do período anterior à Revolução Tranquila e analisar algumas 

mudanças vivenciadas pela Igreja Católica. 

  

4.1 A ética personalista 

 

De acordo com a análise que Meunier e Warren (1999) fazem das 

transformações que a Igreja Católica sofreu desde o início do século XX até o Concílio 

Vaticano II, existem elementos identificáveis nesse processo. A esse conjunto de 

elementos, cognominam de “ética personalista”. Segundo os autores, o adjetivo 

“personalista”, em relação à ética que é analisada, está ligado à filosofia personalista, 

mas não está resumida a ela, ao contrário, ultrapassa essa corrente filosófica.  
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A ‘ética personalista’ é uma ética religiosa, cristã, essencialmente católica que 
poderíamos muito bem ter nomeado ‘ética da renovação católica’, ‘ética da 
encarnação’, ‘ética pré-conciliar’, ‘ética católica moderna’ ou ‘ética católica 
progressista’ (MEUNIER; WARREN, 1999, p. 359). 

 

O estudo realizado pelos autores evidencia uma ética católica que foi 

predominante até o início do século XX, a ética pós-tridentina. Esta ética estava 

estabelecida na afirmação da existência de uma ordem natural – imutável, objetiva, 

porção temporal da ordem eterna criada por Deus. O clero, nessa perspectiva, 

exerceria uma função de supervisão e fiscalização para que essa ordem 

permanecesse inalterada. Pertenceria, exclusivamente ao clero, o monopólio sobre 

todas as coisas relacionadas à esfera espiritual, em que a Igreja realizaria um papel 

de mediação obrigatória para se relacionar com Deus e para administrar as normas 

prescritas aos seres humanos.  

As múltiplas influências, advindas especialmente do laicato, na primeira 

metade do século XX, provocam uma mudança axiológica – da Igreja-transcendente, 

representada pela hierarquia, para a Igreja-imanente, representada pela categoria 

Povo de Deus (formado por pessoas reais, imersas nas realidades cotidianas). 

 

Outra preocupação fundamental foi dar ao Direito129, centrado na hierarquia, 
todas as dimensões restauradas pela eclesiologia do Vaticano II. 
Primeiramente, deve constar a Igreja como Povo de Deus. A Igreja é uma 
sociedade enquanto Povo de Deus estabelecido por Cristo em comunhão de 
caridade e de verdade. E porque é sociedade ela tem uma hierarquia. Não é 
a hierarquia que dá à Igreja o caráter de sociedade, mas é o fato de a Igreja 
ser sociedade que pede a ela uma hierarquia (LORSCHEIDER, 2002, p. 59) 

 

Essa mudança profunda – que envolveu outros inúmeros aspectos eclesiais 

– foi sentida, de forma mais contundente, no período após o Concílio Vaticano II. É 

importante sublinhar, no entanto, que todas essas transformações encontram suas 

origens em período anterior ao Concílio, especialmente a partir dos elementos que 

estão compreendidos na ética personalista, a saber: a filosofia personalista, a Ação 

Católica e a Nouvelle Théologie. 

A ética personalista teria uma participação fundamental no êxito da Revolução 

Tranquila, pois, em um primeiro momento, estabeleceu balizas que permitiram, uma 

 
129 A análise apresentada pelo cardeal Lorscheider parte das mudanças no Código de Direito 

Canônico. A partir das transformações produzidas pelo Concílio Vaticano II – e a pedido da sua 
assembleia – o Código de Direito Canônico foi reformulado e publicado em 1983 (sua versão 
atual). Anterior a essa, existe o Código de Direito Canônico de 1917. 
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crítica ao clericalismo, a partir de dentro da Igreja Católica, e, em um segundo 

momento, indicando posturas e objetivos sociais que indicariam os rumos das 

reformas socioeconômicas que viriam com a Revolução Tranquila. 

Vejamos, a partir de agora, esses três componentes, que fundamentam o 

surgimento da ética personalista. 

 

4.1.1 O personalismo (ou personalismo comunitário) e sua influência no Canadá 

 

Historicamente, o personalismo nasceu na França, por meio de Emmanuel 

Monier e da revista Esprit130, por ele fundada. No entanto, o termo personalismo foi 

designado, a princípio, por Charles Renouvier131, ao descrever sua própria filosofia. 

A perspectiva do personalismo se coloca como reação ao individualismo 

burguês e contra, de igual modo, o coletivismo e o totalitarismo.  

 

A ideia central do pensamento personalista é a ideia de pessoa, na sua 
inobjetivabilidade, inviolabilidade, liberdade, criatividade e responsabilidade, 
de pessoa encarnada em um corpo, situada na história e constitutivamente 
comunitária (REALE; ANTISERI, 2007, p. 725). 

 

O personalismo procurou ser, na intenção de seus expoentes, como uma 

saída para a crise por meio de uma “revolução personalista e comunitária”. Essa 

“revolução” deveria estar assentada sobre bases cristãs. Como movimento, o 

personalismo imprimiu uma característica cristã, graças a expoentes como George 

Bernanos, Paul Claudel, Charles Péguy, Jacques Maritain e o próprio Emmanuel 

Mounier. 

A crise de 1929, conhecida como Grande Depressão, teve incidências no 

mundo inteiro. O boom econômico dos Estados Unidos, que vivia uma situação de 

pleno emprego e um crescimento industrial impressionante, fez com que as pessoas 

especulassem no mercado financeiro. Criou-se uma bolha de falsa prosperidade, 

provocando o colapso. Na compreensão do personalismo, essa crise não era apenas 

financeira ou econômica, mas uma crise de ordem moral. Seria diante dessas duas 

 
130 A revista Esprit foi fundada em 1932 e era voltada para questões culturais e políticas. Tinha como 

objetivo buscar uma terceira via, entre o individualismo liberal e o marxismo, e inspirava-se nos 
ideais de Péguy e Bergson. Por meio da revista, estabeleceu-se um debate entre Mounier e 
Jacques Maritain. Enquanto Maritain desejava se utilizar da revista para realizar um tipo de 
refundação do Catolicismo, Mounier, ao contrário. 

131 Filósofo francês, nascido em 1815, foi partidário da filosofia do livre-arbítrio. Sua filosofia é 
considerada eclética e apoiada por motivos religiosos e místicos. 
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crises que a proposta do personalismo apontaria a saída por meio da revolução. Essa 

saída, contudo: 

 

[...] não consistia em uma revolução econômica que ignorasse os 
fundamentos morais e religiosos da crise, nem uma revolução puramente 
espiritual, desinteressada dos dramas tecidos pelos acontecimentos 
históricos efetivos, e sim muito mais na teorização e na construção de uma 
‘comunidade de pessoas’ (REALE; ANTISERI, 2007, p. 726). 

 

O personalismo, ainda que tivesse tido posições políticas – por meio da revista 

Esprit, por exemplo, colocou-se contra o nazi-fascismo, a favor dos republicanos 

espanhóis, em apoio à liberdade argelina ou à revolução húngara –, não se ligou a 

nenhum partido político e se desenvolveu como um movimento. É por isso a frase de 

Mounier (s.d., apud REALE; ANTISERI, 2007, p. 726): “o personalismo é uma filosofia, 

não uma simples atitude; é uma filosofia, não, porém, um sistema”. 

A concepção do personalismo não está atrelada à ideia de indivíduo, ao 

contrário. Para Mounier, o indivíduo seria a dissolução da pessoa no material – seriam 

marcas do individualismo a dispersão, a avareza, a sensação de bem-estar –,seria 

fruto das tendências alienantes do mundo. Daniel-Rops, na mesma direção, afirma 

que:  

 

É preciso repetir [...] que a pessoa nada tem em comum com o ser 
esquemático, movido por paixões elementares e sórdidas, que é o indivíduo. 
Um personalismo consciente se opõe, até mesmo, ao individualismo, com o 
qual o século XIX se embriagou. A pessoa, o ser inteiro dela, carne e alma, 
uma responsável pela outra, e tendendo à plena realização (DANIEL-ROPS, 
1934, p. 65). 

 

Podemos elencar, de forma sintética, as ideias do personalismo:  

• Rejeição do liberalismo: uma recusa dos valores herdados que privilegiavam 

as sociedades liberais e a prevalência do individualismo; 

• Rejeição do comunismo totalitário e do nazi-fascismo: é a recusa das soluções 

totalitárias emanadas pelo Estado, especialmente porque negam a primazia 

da pessoa; 

• As soluções: a construção de uma nova ordem, além do individualismo ou do 

coletivismo, que se inspirasse numa concepção personalista do ser humano, 

resultado de uma revolução espiritual. 
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4.1.1.1 Emmanuel Mounier 

 

Nascido em 1905, em Grenoble, após estudar filosofia em sua cidade, partiu 

para Paris para estudar em Sorbonne. Em 1928 obteve sua habilitação para o ensino. 

Em seu exame, ficou em segundo lugar, tendo Raymond Aron ficado em primeiro. 

No início da década de 1930 conheceu Jacques Maritain e frequentou sua 

casa, participando dos encontros que ali se realizavam. É nessa época que teve 

contato com Gabriel Marcel e Berdjajev. Em 1932 fundou a revista Esprit. A partir de 

1935, após ter se casado com Henriette Leclercq, começou a viver em Bruxelas. Na 

Segunda Guerra Mundial, foi preso e libertado pelos alemães em 1939. Após a Guerra 

publicou diversas obras, entre elas O que é o personalismo?, em 1947 e O 

Personalismo, em 1949. 

Sendo católico, Mounier entendeu que a fé cristã era o que poderia 

transformar aquele início de século XX. Para ele havia um “pequeno medo”, como ele 

se referia à sensação, de que a humanidade poderia desaparecer. Contudo, esse 

medo teria características mesquinhas, inibidoras e faria crescer o ódio. A 

humanidade deveria, então, transformar esse “pequeno medo” em “grande medo” 

(como aconteceu, segundo ele, com os medievais, por volta do ano 1000, que temiam 

o fim do mundo). A fé cristã conseguiria tal feito se rompesse com as “velhas ordens” 

estabelecidas. 

 

A velha tentação teocrática da intervenção do Estado nas consciências; o 
conservadorismo sentimental que liga a sorte da fé à sorte de regimes já 
superados; a lógica do dinheiro, que guia o que, ao contrário, deveria servir. 
E, em alguns casos, como reação a essas nostalgias e a essas adesões, o 
coquetismo frívolo que se concede aos acontecimentos do dia (MOUNIER, 
s.d., apud REALE; ANTISERI, 2007, p. 739). 

 

Emmanuel Mounier faleceu em 22 de março de 1950. 

 

4.1.1.2 Jacques Maritain 

 

Nascido em 1882, em Paris, Maritain escreveu mais de sessenta obras e foi 

um dos principais nomes da renovação do tomismo, do qual se considerava adepto. 

Seu trabalho filosófico se encontrava entre santo Tomás e o pensamento moderno.  
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De toda a vasta produção filosófica de Maritain a que conserva maior 
interesse e atualidade é a que concerne à política: ele é o teórico cristão da 
edificação de uma verdadeira democracia como opção válida diante de dois 
sistemas gravemente opressivos que hoje imperam no mundo, o liberalismo 
e o comunismo (MONDIN, 2005, p. 142). 

 

A desagregação da sociedade de então seria, segundo Maritain, originada do 

pensamento filosófico. Ele entendia que a Idade Média seria um período no qual o ser 

humano estava tomando consciência de sua experiência em todas as suas formas. 

Contudo, esse processo foi interrompido por uma metafísica que se estruturou em 

função do saber científico. A imanência teria se contraposto à transcendência, 

colocando-se como o absoluto para o ser humano. Maritain entendia que dessa forma 

se desenvolveram os diversos humanismos ateus, que teriam a “responsabilidade de 

terem arrastado a humanidade no nosso século até a beira do abismo” (MONDIN, 

2005, p. 143). 

Ainda que Maritain assumisse que as instituições, na Idade Média, tinham um 

caráter sagrado, entendia que essa situação não era mais possível. Para ele, a Igreja 

e o Estado seriam duas instituições com fins diversos e cada qual com seu campo 

específico. Ambos, Igreja e Estado, deveriam cooperar para a comunidade humana, 

mas de acordo com suas especificidades. O Estado deveria ser sustentado por 

valores morais e, por isso, não poderia ser considerado soberano – nem mesmo o 

povo, para Maritain, seria soberano. 

 

Deus é a fonte verdadeira da autoridade de que o povo reveste homens e 
órgãos, mas estes não são vicários de Deus. Eles são vicários do povo; por 
isso, não podem ser separados do povo por nenhuma qualidade essencial 
superior (MARITAIN, s.d., apud REALE; ANTISERI, 2007, p. 776). 

 

Ele era inimigo dos poderes absolutos e supremos. Segundo Maritain, haveria 

uma lei natural não escrita que outorgava ao ser humano o direito de sua existência, 

sua liberdade e a obtenção da perfeição da vida moral. 

Distinguindo da Cristandade Medieval, Maritain reconhecia que, ao recuperar 

a dimensão religiosa no pensamento moderno, haveria a formação de uma nova 

Cristandade, com características democráticas e com uma fé secular própria.  

Essa nova Cristandade reuniria cinco características: 

• Pluralismo: a unidade era a característica da Cristandade Medieval. Na nova 

Cristandade, o princípio da pluralidade seria acentuado. Pluralidade em todos 

os campos, inclusive o religioso; 
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• Temporal como fim intermediário: o temporal está submisso ao espiritual, 

contudo, tem uma ordem própria e autônoma; 

• Liberdade da pessoa: a pessoa tem valor absoluto nessa nova Cristandade. 

O Estado deve respeitar e reconhecer todas as formas pelas quais as pessoas 

compreendem obter o seu fim eterno; 

• Autoridade delegada: uma pessoa dotada de autoridade na sociedade, 

exerce-a em função de um consenso dessa mesma sociedade. Segundo 

Maritain, essa delegação de autoridade deveria ser confirmada 

periodicamente; 

• Colaboração: a colaboração entre as pessoas se daria somente por amor e 

amizade, isto é, dentro da perspectiva da caridade evangélica.  

Maritain foi importante na difusão do pensamento personalista no Québec, 

devido a sua tentativa de atualização do tomismo, que era uma filosofia que 

influenciava, de forma significativa, os colégios clássicos da Província. A renovação 

do tomismo estava estreitamente ligada ao personalismo, e é por esse motivo a 

colaboração e o apoio que Maritain dava à revista Esprit. Pode-se dizer que seu 

pensamento seria um ponto médio entre o tomismo e o personalismo de Mounier. Sua 

filosofia privilegiava, ao mesmo tempo, a razão e a fé, a crença religiosa e a 

racionalidade. Em relação à Igreja, ele era um crítico dos seus valores burgueses, pois 

defendia a liberdade do ser humano.  

 

4.1.1.3 Charles Péguy e Paul Claudel 

 

Péguy foi um poeta e ensaísta francês, nascido em 1873, em Orléans. Foi um 

intelectual engajado em sua época, e depois de ter sido militante socialista libertário e 

anticlerical ao longo de seus estudos, aproximou-se do catolicismo e do nacionalismo. 

Foi discípulo de Henri Bergson, desde 1898.  

Seu retorno ao catolicismo − pois o era quando criança − se deu entre 1907 e 

1908. Ele manifestou publicamente sua conversão por meio da publicação do texto Le 

Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, uma obra de meditação cristã. Era visto com 

suspeição pela Igreja, uma vez que tecia críticas ao autoritarismo clerical, enquanto 

denunciava o anticlericalismo dos socialistas. Sua crítica à modernidade era em 
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relação a tentativa do ser humano de substituir a Deus e, ao mesmo tempo, à 

degradação moral, especialmente em relação a avareza. 

Péguy morreu em 1914, em um campo de batalha, no início da Primeira 

Guerra Mundial. 

Paul Claudel nasceu em 1868, na França. Era dramaturgo, poeta e diplomata. 

Foi membro da Academia francesa132. Converteu-se ao catolicismo (sua religião de 

infância) em 1886, ao assistir, como curioso, às Vésperas de Natal, na Catedral de 

Notre-Dame, em Paris. Ele descreve esse momento como uma experiência do tipo 

religiosa. Em 1905 se torna oblato da abadia de Saint-Martin de Ligugé, onde havia 

postulado ser monge em 1900, porém não foi aceito. 

Ao longo de sua vida realizou extensa carreira diplomática em vários países. 

Seu trabalho literário se deu em paralelo com a diplomacia e, especialmente, ao 

encerrá-la (em 1936). Dedicou-se intensamente à exegese bíblica e expressava por 

meio de peças de teatro, poesia, declamações, textos em revistas etc. 

Morreu em 1955, em Paris, aos 86 anos. 

Ambos – Péguy e Claudel – foram bastante importantes no Québec junto aos 

intelectuais católicos. Eles podem ser considerados como precursores do 

personalismo e, um tipo de inspiração para Maritain e Mounier.  

 

4.1.1.4 O Personalismo e a modernidade 

 

Para Mounier, o cristianismo é distinto do mundo cristão. Segundo ele, o 

cristianismo se atualiza a cada época. Ao longo da história surgiu uma cooperação 

entre o Estado e a Igreja e, por meio dessa cooperação, criou-se uma visão totalitária 

do cristianismo. Aos poucos, ao se relacionar com os poderes temporais, estabeleceu-

se uma defasagem entre a sua mensagem evangélica e os interesses das classes 

dominantes. Mounier entendia que entre o cristianismo e o mundo moderno havia um 

descompasso no diálogo. 

 

Mas a letra está quase morta. As suas palavras já não passam, os seus 
gestos já não se propagam, o mundo perdeu a chave da sua linguagem e a 

 
132 Académie Française, uma das organizações mais tradicionais do país, é formada pelas 

personalidades mais instruídas e conceituadas no que se refere a temas do idioma francês. 
Considerada a mais antiga das cinco academias que formam o Instituto da França (Institut de 
France), teve forte influência sobre a fundação da Academia Brasileira de Letras (1897). Cf. em: 
https://www.infoescola.com/literatura/academia-francesa/ 
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Igreja perdeu a chave da linguagem dos homens. O cristão é como um 
alienado no mundo: fala sem ser compreendido e acredita que todos os 
outros são loucos (MOUNIER, 1951, p. 18). 

 

A Igreja deveria estar presente no mundo moderno, segundo Mounier. A crise, 

com que ele se deparava, exigia uma relação profunda entre corpo e alma, entre 

matéria e espírito, e as “soluções” de então não eram satisfatórias. 

 

Os marxistas disseram: crise econômica clássica, crise estrutural. Opere a 
economia, o paciente se recuperará. Os moralistas, ao contrário: crise do 
homem, crise da moral, crise dos valores. Mude o homem e as sociedades 
serão curadas. Não estávamos satisfeitos nem com um, nem com o outro. 
Espiritualistas e materialistas nos pareciam participar do mesmo erro 
moderno, aquele que, seguindo um cartesianismo duvidoso, separa, 
arbitrariamente, ‘corpo’ e ‘alma’, pensamento e ação homo faber e homo 
sapiens (MOUNIER, 1946, p. 14) 

 

Mounier acreditava, contudo, que havia um tipo de pessimismo na Igreja em 

relação ao modernismo. Para ele, esse pessimismo poderia fazer com que a Igreja se 

fechasse em si. Diante desse fechamento, ele propunha uma revolução personalista 

e comunitária como meio de tomada de consciência diante do mundo moderno. 

 

4.1.1.5 A influência do personalismo no Québec 

 

Os jovens quebequenses da elite católica e os leigos formados nos colégios 

clássicos ou que estavam envolvidos na Ação Católica (ou em ambos), no período 

pós-Guerra, influenciados pela filosofia personalista, acreditavam ser possível 

estabelecer um ponto de equilíbrio entre os valores religiosos (precisamente católicos) 

e os valores laicos que estavam presentes na sociedade.  

 

Como declarou o Padre Guay em uma série de palestras sobre a juventude 
realizadas sob os auspícios das Semanas Sociais do Canadá em 1945, o 
cristianismo deveria ser interpretado como ‘a doutrina do progresso e do 
futuro, não como a doutrina de uma época passada’ (GAVREAU, 2008, p. 28) 

 

Gavreau (2008) afirma em sua obra que houve dois momentos, por assim 

dizer, da Revolução Tranquila. O primeiro momento se desenvolveu, 

aproximadamente, entre os anos 1930 e 1964 e seria a Era Personalista, onde se 

experimentou uma revolução cultural, uma “ruptura espiritual e cultural entre valores 

tradicionais e valores da modernidade” (GAVREAU, 2008, p. 346). Tudo aquilo que 
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poderia, de alguma forma, prejudicar a verdadeira solidariedade e comunitarismo 

dentro da Igreja deveria ser descartado. Pretendia-se romper com a rigidez 

tradicionalista e com o clericalismo que se sobrepunha à vivência comunitária. 

 O segundo momento, teria sido a revolução, de fato, que aconteceu a partir 

do início da década de 1960. É ainda Gavreau (2008) que compreendeu que foram os 

católicos progressistas (especialmente leigos) que viriam a influenciar a implantação 

desses novos valores religiosos na sociedade, causando a erosão da influência da 

Igreja Católica, enquanto instituição. Em lugar do catolicismo, seria o neonacionalismo 

a ideia de uma nação quebequense, que se tornaria o projeto social de comunitarismo 

a partir desse período. 

A influência da filosofia personalista, em especial de Mounier, na formação da 

intelectualidade do período anterior à Revolução Tranquila foi percebida, inclusive, por 

pessoas da época. É o que aponta o historiador Henri-Irénée Marrou, colaborador 

próximo da revista Esprit: 

 

Durante minha primeira viagem a Quebec, em 1948 fiquei surpreso ao 
descobrir a extensão e a profundidade da influência exercida, em todo um 
setor da elite canadense, por Esprit e, especialmente, por Emmanuel Mounier 
(MARROU, 1952, apud WARREN, 1999, p. 316). 

 

Diante de um clero franco-canadense, que insistia a respeito da origem divina 

de sua autoridade, o personalismo apontava, ao contrário, para o caráter divino da 

liberdade. Tratava-se de uma mudança radical de mentalidade – ao invés de uma 

Igreja que se mantinha reclusa na ortodoxia e na autoridade, os cristãos eram 

chamados a serem os anunciadores da liberdade evangélica. A verdade não seria 

“para os personalistas uma declamação, mais ou menos longa, de verdades ou a 

recitação ingênua do Alcorão. ‘É uma conquista cotidiana e árdua’ [segundo Pelletier]” 

(WARREN, 1999, p. 317). 

O governo Duplessis e a Igreja Católica, como estava então configurada, 

necessitava, segundo aquela jovem geração, de uma “Reforma” e, por meio do 

personalismo, uma linguagem revolucionária foi sendo construída. É nesse contexto 

que a revista Cité Libre seria concebida, em 1950.  

 

Os instigadores da Cidade Livre haviam decidido, desde os primeiros 
encontros, enviar ao editor do Esprit o primeiro exemplar da revista que 
saísse do prelo. Basta dizer que Cité Libre nasceu sob o signo de Esprit, na 
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fidelidade aos mesmos valores pelos quais Mounier lutou até o último dia 
(PELLETIER, 1950, apud WARREN, 1999, p. 339). 

 

O texto de Warren (1999) sintetiza a questão da influência do personalismo 

em Québec. Para ele, no Canadá francês da década de 1930 todo mundo pensava 

como o l’Action Française e vinte anos após, todos pensavam como a revista Esprit. 

O conflito de gerações vivido pelos franceses entre as Guerras Mundiais seria vivido 

no Québec, mais tarde, no interior da Igreja. A concepção ortodoxa da fé cristã dos 

clericalistas foi desafiada pela concepção personalista dos intelectuais de Cité Libre e 

a quem influenciava. 

Outra revista surgida nesse período (1934), fundada por Paul Beaulieu, 

Robert Charbonneau e Claude Hurtubise, foi a La Rèleve (A Sucessão). Esses jovens, 

em sua maioria formados no colégio Jesuíta Sainte-Marie, pretendiam que a atividade 

teórica estivesse à frente da reflexão social e política. Desde o início compreendiam a 

revista como católica e desejavam 

 

[...] desenvolver uma doutrina ‘tendo em conta as várias tendências 
modernas, respeitando as particularidades da raça, dando ênfase também à 
pessoa humana e à plenitude da verdade’, e afirmaram sua intenção de 
restaurar, no mundo, ‘o primado do espiritual’ (PELLETIER, 1972, p. 72). 

  

 Entre seus colaboradores do exterior estavam Daniel-Rops, Jacques Maritain 

e Emmanuel Mounier. Na segunda série da revista – a partir de 1941, quando passa 

a se chamar La Nouvelle Relève – aparecem outros colaboradores, como Georges 

Bernanos, Yves R. Simon, Auguste Viatte e Henri Laugier. 

Suas publicações estimulavam a discussão acerca da evolução do catolicismo 

quebequense, em oposição a todo nacionalismo e ao clericalismo. Seus valores 

estavam atrelados a uma visão essencialmente humanista e idealista, apresentando 

a possibilidade da renovação do ser humano por meio da espiritualidade. 

 

4.1.2 A Ação Católica 

 

Já pudemos, no segundo e, especialmente, no terceiro capítulo de nossa tese, 

apresentar a origem e a difusão da Ação Católica geral e especializada. Nesse 

momento, queremos compreender como a Ação Católica se tornou fundamental no 

estabelecimento de referências para a Revolução Tranquila. É importante destacar, 
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logo no início, que a Ação Católica foi um importante movimento difusor da ética 

personalista. 

Durante a década de 1930, era desejo do clero quebequense que a ação dos 

leigos se realizasse mais de forma participativa do que diretiva ou deliberativa. As 

funções de direção pertenciam, então, aos padres ou aos bispos. Os leigos nada mais 

eram que executores de planejamentos feitos pela hierarquia e sob o seu comando. 

Entre os anos de 1935 e 1950, a Ação Católica (geral e especializada) teve 

seu momento de apogeu no Québec – era o momento de maior participação numérica.  

O objetivo da JEC era desenvolver uma ação social laica (sobretudo jovem) 

partindo de valores e princípios cristãos e transformar as estruturas sociais. Dentro 

desse objetivo estava, também, a difusão do pensamento personalista. A propagação 

desses ideais se dava, de forma principal, por meio da revista Cité Libre. Esse 

pensamento influenciou uma série de jovens intelectuais, a partir da JEC, como 

Jeanne Sauvé, Jean Francoeur, Guy Cormier, Jean-Claude Leclerc, Fernand Dumont, 

Guy Rocher, Claude Ryan e Jacques Grand’Maison.  

O sociólogo quebequense Guy Rocher descreve, assim, as formas de atuação 

dos movimentos da Ação Católica (que ele resume em quatro pontos): 

 

Eles [os movimentos da Ação Católica] foram inicialmente institucionais, no 
sentido de que eram integrados na Igreja Católica, pela fé religiosa e pela 
ligação com a autoridade eclesiástica que lhes delegava uma missão. Em 
segundo lugar, no interior desta Igreja, os movimentos da Ação Católica 
adotaram uma atitude crítica e de contestação. Eles contestavam, em 
particular, a excessiva autoridade eclesiástica, o predomínio do clero e 
exigiram um lugar ativo para o laicato cristão. Terceiro, eles propuseram uma 
ação ou ações para trazer mudanças para o interior da Igreja, ao mesmo 
tempo que nos ambientes de vida. Enfim, para tanto, esses movimentos nos 
ensinaram primeiro a observar a realidade social, a conhecer nosso 
ambiente, a avaliar as relações de poder, a fim de efetuar as mudanças 
necessárias (ROCHER, 2006, p. 10-11). 

 

Uma vez que esses pensamentos eram veiculados por meio da JEC (ou de 

outros ramos da Ação Católica), criava um obstáculo para as críticas do clero 

quebequense ou da elite católica mais conservadora, pois esses movimentos haviam 

sido aprovados pelo Papa Pio XI.  

A compreensão do que seria esse apostolado dos leigos, no entanto, era 

confusa. Papa Pio XI falava de uma participação do laicato no apostolado da 

hierarquia católica. O Papa Pio XII entenderia que seria uma colaboração ou 

cooperação do laicato. Essa perspectiva de colaboradores faria do laicato, tão 
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somente, executores das determinações do clero. Para o bispo de Sherbrooke, D. 

Philippe Desranleau, a Ação Católica teria uma atividade distinta das demais 

associações pias ou ordens terceiras, justamente, pelo campo do apostolado leigo – 

bastante distinto daquele do clero. O franciscano Adrien Malo – que era reconhecido 

como especialista na área – entendia, ao contrário, que “é do clero que a Ação 

Católica recebe o ser, a vida, o movimento!” (s.d., apud HAMELIN, 1984, p. 72). Essa 

posição de ingerência do clero seria cada vez mais questionada pelas lideranças 

leigas. O presidente da JEC manifestaria, em 1944, um posicionamento bastante firme 

em prol da autonomia dos leigos. 

 

A Ação Católica será responsabilidade integralmente dos leigos ou não será. 
Sem dúvida, cabe à Igreja fixar os limites, mas dentro desses limites, são os 
leigos que pensam, os leigos que agem e que decidem. Assim, e só assim, 
se formará uma geração de cristãos emancipados, autônomos, capazes de 
andar com as próprias pernas e não demandar do sacerdote para pensar, 
conceber e agir em seu lugar (PELLETIER, 1944, apud HAMELIN, 1984, p. 
81). 

 

A partir do início da década de 1950 começou a haver uma diminuição no 

número de membros da Ação Católica, devido aos questionamentos que surgiam em 

relação ao posicionamento político das lideranças e do desejo de mudanças no 

panorama social. O clero, que acompanhava os movimentos, temia que esse 

posicionamento poderia direcionar a sociedade a uma via de secularização. As 

tensões entre o clero e o laicato, que questionavam o monopólio do clero, são 

características desse período. Em 1953, o cardeal Léger, em sua homilia na basílica 

de Notre-Dame, em Québec, denunciou o desenvolvimento de um tipo de 

anticlericalismo deletério “que afastam as almas da Igreja” (Léger, 1953, apud 

HAMELIN, 1984, p. 139). Na sua crítica, ele complementava, afirmando que as 

atividades desses grupos de leigos se assemelhavam a um tipo de protestantismo. 

Hamelin (1984) faz, ao final da descrição minuciosa da trajetória da Ação 

Católica no Québec, um balanço das contribuições e prejuízos desse percurso, que, 

a seguir, resumimos. 

De forma positiva, a Ação Católica auxiliou aos quebequenses em se 

aproximar da racionalidade científica, iniciou o movimento bíblico, repercutiu o que as 

novas teologias apresentavam, experienciou novas práticas litúrgicas e pastorais, 

permitiu o engajamento solidário e responsável e foi escola de liderança e de talentos. 
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Além disso, preparou os cristãos para o desengajamento institucional necessário na 

modernidade. 

Ao contrário, em avaliação negativa, Hamelin aponta o isolamento no qual a 

Ação Católica manteve os católicos que desejavam participar, de forma mais intensa, 

da construção da sociedade, também sua incapacidade de penetrar nos meios 

operários e universitários e, de suscitar o engajamento dos leigos mais maduros em 

idade, em todos os meios sociais. 

Se na Europa a Ação Católica manteve uma posição firme contrária aos 

grupos fascistas, comunistas e socialistas, no Québec, no entanto, o direcionamento 

foi outro, uma vez que estas mesmas correntes ideológicas não tinham se 

desenvolvido tanto em terras canadenses. A Ação Católica especializada, no Québec, 

expressou seu descontentamento com correntes internas do catolicismo, 

especialmente aquelas que se mantinham aferradas ao clericalismo e à ostentação 

burguesa do clero. Seria por meio do personalismo que os jovens ligados à Ação 

Católica especializada procurariam preencher a sua insatisfação com o catolicismo 

conservador e rígido. 

A Ação Católica especializada desempenhou um papel importante na 

formação de um grande número de jovens intelectuais e líderes sociais do Québec, 

desde a década de 1930 até o final da Revolução Silenciosa. O sociólogo 

quebequense Guy Rocher sempre proclamou o caráter decisivo de sua experiência 

dentro dos movimentos da Ação Católica quando foi, por quatro anos, um líder da 

Juventude Estudantil Católica (JEC).  

Pode-se afirmar que a Ação Católica especializada tenha sido como que um 

refúgio dos jovens católicos contestadores do regime conservador de Duplessis e da 

posição rígida da hierarquia da Igreja. O próprio método desenvolvido na Ação 

Católica – ver, julgar e agir (já explicado anteriormente) – se tornou um instrumento 

de aperfeiçoamento desse espírito crítico diante da realidade. 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

4.1.3 Nouvelle Théologie (Nova Teologia) 

 

Ao utilizarmos o termo Nouvelle Théologie queremos direcionar nosso olhar 

para uma corrente teológica específica, surgida na França na primeira metade do 

século XX, como descreveremos a seguir133.  

Gibellini (2002) percebe que, se o local mais importante de elaboração e 

difusão para a teologia evangélica foi a Alemanha, na primeira metade do século XX, 

para a teologia católica foi, além da própria Alemanha, a França. É nesse ambiente 

que surge um movimento teológico que viria a ser conhecido como Nouvelle 

Théologie134. 

Surgida na década de 1930, entre teólogos franceses que, diante de uma 

forma de pensamento neoescolástico135 obrigatório nos círculos teológicos oficiais, 

propunham uma volta à sua originalidade, às fontes (ao texto bíblico e aos Padres da 

Igreja, portanto). Mettepenningen (2010) localiza o Movimento da Nouvelle Théologie 

entre os anos de 1935 e 1960; no entanto, sua influência iria mais além, uma vez que 

o próprio autor explora toda a influência que esses teólogos terão no Concílio Vaticano 

II. 

De uma forma mais sintética, a corrente teológica Nouvelle Théologie se deu 

em locais distintos: a Nouvelle Théologie dominicana, do Saulchoir, com os padres 

Lagrange, Chenu e Congar; de Lille, com o padre Rutten; da coleção Économie et 

Humanisme, dos padres Lebret e Desroches; a Nouvelle Théologie jesuíta, de 

Fourvière, com os padres Danielou, de Lubac e, certamente, Teilhard de Chardin. 

Vejamos, a seguir, as fontes mais expressivas dessa corrente teológica. 

 

 
133 Para as discussões acerca do adjetivo “nova” em relação à essa escola, Cf. Mettepenningen 

(2010). 
134 Palacio (2001, p. 27) entende que reconhecer a Nouvelle Théologie como movimento é algo 

impróprio. “[...] imprópria, mas reveladora. Imprópria porque, de fato, a Nouvelle Théologie nunca 
existiu como movimento articulado, a não ser na cabeça de seus opositores. E menos ainda como 
escola de teologia”. 

135 A neoescolástica (ou neotomismo) foi um movimento de recuperação da escolástica medieval, que 
teve impulso com a encíclica do Papa Leão XIII – Aeternis Patris – em 1879. Era uma reação 
contra uma tendência modernista da teologia. Insistia na adesão rígida aos métodos e princípios 
de Santo Tomás de Aquino. Papa Pio X instituiu o “juramento contra o modernismo”, exigindo-o 
daqueles que tinham alguma função de ensino filosófico ou teológico. Entre outras afirmações, o 
declarante deveria afirmar que: “Finalmente, declaro que me oponho completamente ao erro dos 
modernistas que sustentam que não há nada de divino na tradição sagrada”. Cf. em: 
https://www.papalencyclicals.net/Pius10/p10moath.htm. Em 1914, foram publicadas as 24 teses 
tomistas que deveriam ser ensinadas em todos os colégios como elementos fundamentais da 
Teologia. 
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4.1.3.1 Le Saulchoir 

 

Segundo Gibellini (2002), a origem da Nouvelle Théologie está ligada à Escola 

teológica de Le Saulchoir136 (arredores de Tournai, na Bélgica). 

Essa escola teve como seu regente o pe. Marie-Dominique Chenu, que, em 

1937, publica um pequeno livro intitulado Une école de théologie: le Saulchoir (“Uma 

escola de teologia: Le Saulchoir”137). O autor entendia que a reflexão teológica deveria 

se voltar para o tempo atual, para a realidade vivida presentemente pela Igreja.  

 

[...] a reflexão deve voltar-se para os problemas reais do mundo e da 
cristandade em ação; mais precisamente: a missão num mundo pós-colonial, 
o pluralismo das civilizações, a recuperação das riquezas espirituais do 
Oriente cristão, bloqueadas pelo latinismo ocidental, a aspiração à união que 
sacode a cristandade, a agitação social provocada pelo acesso das massas 
populares à vida pública, o envolvimento dos leigos numa Igreja militante 
(GIBELLINI, 2002, p. 167) 

 

Le Saulchoir foi um studium onde importantes teólogos ministraram suas 

aulas, entre eles, Antonin-Dalmace Sertillanges138, Roland de Vaux139, André-Jean 

Festugière140, Yves-Marie-Joseph Congar141 e Marie-Dominique Chenu. Ainda que o 

grupo fosse composto basicamente de teólogos, Le Saulchoir realizou também um 

programa filosófico e, portanto, pode ser considerado uma escola de filosofia.  

 
136 A Escola, na verdade, foi aberta em 1904 e recebeu a ratio studiorum (tratava-se de um plano de 

estudos que padronizava a organização e as atividades das instituições de ensino) em 1907. O 
nome (Le Saulchoir) significa, literalmente, “O Salgueirinho”, uma vez que ela estava situada em 
um local com vários salgueiros. 

137 O seu livro, ainda que tenha se limitado a uma tiragem modesta, foi incluído no Index Librorum 
Prohibitorum, em 1942. Essa sanção lhe custou a sua cátedra. Quando o cardeal Suhard lhe 
comunicou sobre a punição, teria lhe dito: “Caro padre, não fique triste: dentro de vinte anos todos 
estarão falando como você” (SUHARD, s.d., apud GIBELLINI, 2002, p. 168). Ele seria reabilitado 
durante o Concílio Vaticano II, quando se tornaria perito conciliar. 

138 Conhecido, também, como Antonin-Gilbert Sertillanges, foi um filósofo e teólogo francês, nascido 
em 1863. Importante neotomista da primeira metade do século XX. Exerceu importante influência 
sobre Etienne Gilson e Jacques Maritain. Algumas de suas obras: A Vida Intelectual: seu espírito, 
suas condições, seus métodos; O que Jesus via do alto da cruz; O mito moderno da ciência; O 
milagre da Igreja: a Eternidade dentro do Tempo. Faleceu em 1948. 

139 Padre dominicano francês, nascido em 1903. Foi encarregado da pesquisa dos manuscritos do 
Mar Morto, na década de 1950. Foi director da École Biblique, em Jerusalém. Faleceu em 1971. 

140 Nascido em 1898, em Paris, tornou-se padre dominicano. Ensinou na École Biblique em 
Jerusalém e na École pratique des hautes Études. Dedicou-se aos estudos do helenismo e à 
história do Cristianismo antigo. Faleceu em 1982. 

141 Nascido em 1904, foi religioso dominicano e é considerado um dos maiores teólogos do século 
XX. Foi um dos peritos do Concílio Vaticano II, professor de eclesiologia e trabalhou junto ao 
Movimento Ecumênico. Entre suas obras: Vraie et fausse réforme dans l’Église e Jalons pour une 
théologie du laïcat. Foi membro da Comissão Teológica Internacional entre 1969 e 1985. Em 1994 
foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Morreu em 1995, em Paris. 
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Para Le Saulchoir, os estudos teológicos deveriam manter uma harmonia 

entre a teologia e a exegese histórica. Eles entendiam que a tradição não é um 

agrupamento de eventos ou doutrinas, mas sim uma continuidade orgânica.  

Gibellini (2002) apresenta quatro pontos que caracterizaram a teologia 

produzida a partir de Le Saulchoir: 

a. Primado do dado revelado: para o cristianismo (Católico, especificamente), o 

dado revelado compõe-se do texto bíblico e da Tradição Apostólica, ou seja, 

aquilo que os Apóstolos teriam conservado e transmitido de forma verbal. 

Estabelecer o primado do dado revelado, significa, portanto, manter o contato 

direto com essas fontes primárias. A ampliação, que foi dada ao longo da 

história, em relação à sistematização teológica, ofuscou, por assim dizer, os 

textos e fontes originárias do cristianismo. Para Le Saulchoir era necessário 

recuperá-las no fazer teológico; 

b. Equilíbrio entre as críticas bíblica e histórica e a fé: diante do historicismo 

modernista, que havia absolutizado a crítica, era necessário recuperar o dado 

da fé, e, ao mesmo tempo, entender que houve um desenvolvimento histórico 

dos dogmas, das tradições eclesiásticas, das doutrinas cristãs. Dito de outra 

forma, a fé cristã se apresenta, a cada momento, segundo as características 

próprias de cada período histórico, pois sofre um efeito temporal de 

atualização; 

c. Uma teologia especulativa, mas não barroca: Le Sauchoir seguia uma teologia 

tomista, mas não pronta e acabada, e sim aberta, um tomismo essencial. 

Chenu entendia que não se deveria retirar a teologia de Santo Tomás de seu 

contexto histórico e transformá-la em um tipo de metafísica sagrada.  

 

[...] retornar a santo Tomás significava reencontrar o estado de invenção com 
que o espírito volta, justamente, como à fonte sempre fecunda, a pôr os 
problemas para além de conclusões adquiridas de uma vez por todas” 
(CHENU, 1937, apud GIBELLINI, 2002, p. 167). 

 

d. Teologia presente no seu tempo: a teologia dialoga, a partir do dado revelado, 

com o tempo atual e experiência que os cristãos fazem nesse determinado 

momento. O livro de Chenu – O Evangelho no tempo, de 1946 – antecipa o 

que seria conhecido como “teologia dos sinais dos tempos”. A reflexão 
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teológica deveria se voltar para as questões reais do mundo e da sociedade, 

como por exemplo: 

 

[...] a missão numa época pós-colonial, o pluralismo das civilizações, a 
recuperação das riquezas espirituais do Oriente cristão, bloqueadas pelo 
latinismo ocidental, a aspiração à união que sacode a cristandade, a agitação 
social provocada pelo acesso das massas populares à vida pública, o 
envolvimento dos leigos numa Igreja militante (GIBELLINI, 2002, p. 167). 

 

Vejamos, brevemente, dois dos mais importantes teólogos dominicanos da 

Nouvelle Théologie. 

Marie-Dominique Chenu, nascido em 1895, foi ordenado padre em 1919 e 

doutorou-se em 1920, com uma tese sobre a contemplação em Tomás de Aquino. 

Fundou, em 1930, o Instituto de Estudos Medievais, em Montréal. Ajudou a fundar a 

revista Concilium, em 1962. Autor de inúmeros livros e que inspiraria muitos teólogos, 

inclusive Gustavo Gutiérrez, um dos primeiros teólogos da libertação. 

Yves Congar foi professor de eclesiologia em Le Sauchoir. Sua preocupação 

era acerca da posição e participação do laicato dentro da Igreja. Em 1951, foi 

convidado como perito para o Primeiro Congresso para o Apostolado dos Leigos. 

Anterior a encíclica Humani Generi, ele já era visto com suspeição por parte 

do Santo Ofício. É desse período, também em 1950, antes da publicação da encíclica, 

que Congar lança a sua obra Vraie et fausse réforme dans l’Église (Verdadeira e falsa 

reforma na Igreja). A partir de 1952, Congar é obrigado a apresentar todos os seus 

textos para a censura. Em 1953 é publicada uma de suas mais importantes obras: 

Jalons pour une théologie du laïcat (Marcos para uma teologia do laicato). Além das 

desconfianças que a hierarquia tinha em relação aos textos de Congar, ele era 

rejeitado por ter sido associado aos “padres operários”142. 

 
142 Trata-se de um grupo de padres que, a partir de 1942, decidiram se envolver diretamente com o 

operariado, na França. Eles trabalhavam em indústrias e usinas. Em 1943, o cardeal Suhard criou 
a Mission de Paris, com a intenção de formar padres para a classe operária de Paris. Em 1945, já 
havia vários padres operários e estes começaram a se envolver com os sindicatos, associações e 
partidos políticos, inclusive participando de greves. Em 1954, o Papa Pio XII decidiu extinguir a 
experiência e ordenou que deixassem os trabalhos nas indústrias. Somente em 1965, já após o 
Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI autorizarou, novamente, os padres operários. Marie-
Dominique Chenu teria dito que os padres operários seriam o maior evento religioso desde a 
Revolução Francesa. 
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Em 1960, já no pontificado do Papa João XXIII, ele é convidado como 

consultor para a Comissão Teológica Preparatória do Concílio Vaticano II e como 

perito no próprio Concílio.  

Congar é considerado um dos maiores teólogos do século XX, tendo sido uma 

importante influência no pontificado dos papas João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. 

Seus conhecimentos eram vastos, especialmente na área das escrituras sagradas, da 

Patrística, do ecumenismo, da eclesiologia, entra outras. 

Foi nomeado cardeal em 1994, pelo papa João Paulo II. 

 

4.1.3.2 Nouvelle Théologie jesuíta 

 

No período após a Primeira Guerra Mundial, em Lyon, na França, houve a 

inauguração de uma escola jesuíta Lyon-Fourvière. Por meio desse centro de 

formação teológica, lançou-se duas importantes coleções que promoveram a 

renovação teológica: Sources chrétiennes143, em 1942, e Théologie144, em 1944.  

Um dos teólogos jesuítas mais importantes, sem dúvidas, foi o pe. Teilhard de 

Chardin. Nascido em 1881, não chegou a ver o Concílio Vaticano II, pois faleceu em 

1955. 

Teilhard de Chardin foi, além de sacerdote, geólogo e paleontólogo, tendo 

sido professor universitário grande parte de sua vida. Durante esse período, escreveu 

um texto – Nota sobre algumas representações históricas possíveis do pecado original 

– no qual procurava conciliar a visão dogmática teológica da origem do mundo e da 

vida com a teorias da evolução. Esse texto lhe gerou perda de sua cátedra. Após isso, 

foi para a China realizar expedições paleontológicas. Continuou escrevendo, 

procurando sínteses entre a teologia e a ciência. Suas obras não foram publicadas, 

senão após a sua morte. Os textos, contudo, circulavam de forma datilografada, sem 

a autorização dos censores do Vaticano.  

 
143 São mais de 300 volumes já publicados. Ela é publicada pela Cerf, de Paris. Seus responsáveis 

foram Jean Daniélou e Henri de Lubac. Os colaboradores foram Hans Urs von Balthasar, Henri 
Marrou e Hugo Rahner (irmão mais velho de Karl Rahner). 

144 A coleção iniciou sob a responsabilidade do editor Fernand Aubier e a direção da faculdade de 
Teologia de Lyon-Fourvière. Era uma iniciativa dos padres Victor Fontoynont, Henri Rondet, Pierre 
Chaillet e Henri Bouillard. Henri de Lubac foi o teólogo que mais publicou na coleção. Muitos 
teólogos de renome estão entre seus autores: Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner, Michel de 
Certeau, Chenu, Congar, além de filósofos como Étienne Gilson, Henri Marrou, entre outros. A 
partir de 1967 as publicações foram rareando, e em 1970 encerram seus trabalhos. 
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Suas obras científicas reúnem em torno de 400 trabalhos, em várias revistas 

científicas. Suas obras filosóficas e teológicas são vastas, também, com vários 

destaques, entre elas: O Fenômeno Humano, O Meio Divino, Hino do Universo, Em 

Outras Palavras, The Future of Man e muitos outras. 

Somente em 1981 haveria uma palavra de reconhecimento da parte do 

Vaticano acerca da excelência de sua obra. Atualmente, seu pensamento e obras são 

muito valorizados nos discursos eclesiásticos. 

Outro importante teólogo jesuíta desse período é Henri de Lubac145. Nascido 

em 1896, foi professor de teologia fundamental e história das religiões, de 1929 a 

1950, também no seminário de Fourvière. Esteve presente, como colaborador e 

promotor das duas coleções já citadas – Sources chrétiennes e Théologie. 

Sua primeira obra foi em 1938 – Catholicisme, les aspects sociaux du dogme 

(catolicismo, aspectos sociais do dogma). Gibellini nos oferece um trecho dessa 

primeira reflexão de De Lubac acerca do papel da Igreja Católica: 

 

Reprovam-nos o ser individualistas até sem o saber, por causa da lógica de 
nossa fé, quando na realidade o catolicismo é essencialmente social. Social 
no sentido mais profundo do termo: não somente por suas aplicações no 
campo das instituições naturais, mas, antes de mais nada, em seu centro 
mais misterioso, na essência de sua dogmática (DE LUBAC, 1937, apud 
GIBELLINI, 2002, p. 183). 

 

Para De Lubac, a catolicidade era uma harmonia de vozes, um concerto no 

qual vozes distintas poderiam ser entoadas e, se necessário, corrigidas 

reciprocamente.  

 
145 Em relação ao teólogo Congar e os demais francófonos que temos citado em nosso trabalho, há 

uma situação bastante interessante. Durante as quatro sessões do Concílio Vaticano II, o grupo 
dos bispos brasileiros, que dele participaram, foram assessorados por inúmeras conferências 
realizadas por teólogos renomados de vários países. D. Hélder fez o registro de 80 conferências 
ao longo das quatro sessões. Dessas, seis foram com Karl Rahner, onze com teólogos belgas 
(Cardeal Cardijn e Suenens, entre outros) e 45 foram realizadas por teólogos franceses (Congar, 
Danièlou, De Lubac, Laurentin, entre outros). A figura de De Lubac impressionou D. Hélder a 
ponto de assim escrever sobre ele em seu diário do Concílio: “Jantou em nossa mesa o profeta De 
Lubac. Conheço poucos homens tão serenos, tão profundos e que deem, como ele, a impressão 
de fruta madura... Não lê uma palavra de alemão e quase não sabe inglês (como é que pode?...) 
[...] A alegria que ele sente vendo o concílio! Não sabe como não morreu de alegria ao ouvir, na 
basílica, o capítulo sobre a Liberdade Religiosa...  Entre as surpresas maiores do Vaticano II, 
coloca a descoberta da América Latina... Foi íntimo de Teilhard de Chardin. Comentando o físico, 
o apologista e o místico, fez-nos ver e ouvir seu grande amigo. Será que estamos conhecendo um 
segundo time: em lugar de Bergson, seu discípulo Guitton... Em lugar de Teilhard, seu amigo De 
Lubac... (BEOZZO, 2001, p. 168). 
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Em 1946, lança seu livro Surnaturel: Études historiques (Sobrenatural: 

estudos históricos), que foi considerado suspeito pelo Santo Ofício e acusado de 

“Modernismo”. A partir de 1950, tendo em vista a encíclica Humani Generis, De Lubac 

é proibido de ensinar pelo Superior dos Jesuítas e seus livros são retirados dos 

seminários e centros de estudos teológicos. Em 1953 escreveu a obra Méditations sur 

l’Église (Meditações sobre a Igreja), que, mais tarde, o Papa Paulo VI distribuiria ao 

clero e cujo conteúdo influenciou muitos dos padres conciliares146. Somente em 1958 

ele seria autorizando a ensinar novamente. No ano de 1960, foi nomeado pelo Papa 

João XXIII como consultor da Comissão Teológica Preparatória do Concílio Vaticano 

II.  

De Lubac foi nomeado como perito para o Concílio, tendo sido, por isso, 

bastante ouvido e respeitado. Em 1983, seria nomeado cardeal pelo Papa João Paulo 

II147.  

Após o Concílio Vaticano II, publicou três grandes obras comentando as 

Constituições Conciliares: Paradoxe et Mystère de l'Église (sobre o documento Lumen 

Gentium), Athéisme et sens de l'homme (sobre o documento Gaudium et Spes) e La 

Révélation divine (sobre o documento Dei Verbum). Morreu em 1991, com 95 anos. 

 

4.1.3.3 Nouvelle Théologie: da proibição à distinção 

 

Gibellini (2002) aponta que, quando o pe. Chenu teve seu livro incluído no 

Index Librorum Prohibitorum, o comentador oficial dos atos do Vaticano teria 

mencionado no jornal L’Osservatore Romano, acerca dessa proibição imposta, que 

se tratava de uma “Nouvelle théologie”148. 

Essa nova forma de se fazer teologia teve seus percalços junto à hierarquia. 

Além das proibições dos textos de Chenu e Charlier, o próprio Papa Pio XII, em 1946, 

condenou a Nouvelle Théologie, alertando aos superiores dominicanos para que 

prestassem atenção a essa forma de se fazer teologia (METTEPENNINGEN, 2010). 

 
146 Termo que designa os bispos participantes do Concílio. 
147 Henri de Lubac havia sido nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI, em 1969. Contudo, à época, era 

obrigatório que o nomeado, se não fosse bispo, deveria receber a ordenação episcopal. De Lubac 
não desejava ser bispo e, por isso, não aceitou. Papa João Paulo II aceitou que ele permanecesse 
padre, enquanto cardeal, por isso, aceitou. 

148 Ainda que o comentarista fosse italiano, usou a expressão em francês – que viria a ser 
consagrada – uma vez que havia sido proibido, na mesma data, além do livro de Chenu, o livro do 
teólogo dominicano belga, Louis Charlier, Ensaio sobre o método teológico. 
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A expressão entrou no mundo teológico, definitivamente, por meio do livro de 

Garrigou-Lagrange La Nouvelle Théologie où va-t-elle? (Para onde vai a Nouvelle 

théologie?), publicado em 1946, tecendo críticas a essa nova forma de fazer teologia. 

Para ele, a Nouvelle théologie nada mais seria do que um retorno ao Modernismo e 

às suas premissas que haviam sido condenadas pelo papa Pio X, em sua encíclica 

Pascendi Dominici gregis, de 1907. No ano de 1950, o Papa Pio XII publica a encíclica 

Humani Generis que, ainda que não tenha citado nominalmente a corrente teológica, 

está evidente que expressava seu desagrado com as novas formas do fazer teológico. 

Vejamos, por exemplo, um dos parágrafos da encíclica, no qual o papa faz uma crítica 

severa às “novidades” da teologia, que despreza a escolástica. O artigo menciona, 

com desprezo, as exegeses dos textos patrísticos feitas por essa corrente teológica: 

 

Desgraçadamente, esses amigos de novidades facilmente passam do 
desprezo da teologia escolástica ao pouco caso e até mesmo ao desprezo 
do próprio magistério da Igreja, que tanto prestígio tem dado com a sua 
autoridade àquela teologia. Apresentam este magistério como empecilho ao 
progresso e obstáculo à ciência; e já existem acatólicos que o consideram 
como freio injusto, que impede alguns teólogos mais cultos de renovar a 
teologia. Embora este sagrado magistério, em questões de fé e moral, deva 
ser para todo teólogo a norma próxima e universal da verdade (visto que a 
ele confiou nosso Senhor Jesus Cristo a guarda, a defesa e a interpretação 
do depósito da fé, ou seja, das Sagradas Escrituras e da Tradição divina), 
contudo, por vezes se ignora, como se não existisse, a obrigação que têm 
todos os fiéis de fugir mesmo daqueles erros que se aproximam mais ou 
menos da heresia e, portanto, de observar também as constituições e 
decretos em que a Santa Sé proscreveu e proibiu tais falsas opiniões. 
Alguns há que de propósito desconhecem tudo quanto os sumos pontífices 
expuseram nas encíclicas sobre o caráter e a constituição da Igreja, a fim de 
fazer prevalecer um conceito vago, que eles professam e dizem ter tirado 
dos antigos Padres, principalmente dos gregos. Os sumos pontífices, 
dizem eles, não querem dirimir questões disputadas entre os teólogos; e, 
assim, cumpre voltar às fontes primitivas e explicar com os escritos dos 
antigos as modernas constituições e decretos do magistério (PIO XII, n. 18, 
grifo nosso). 

 

As publicações, debates, pensamentos que a Nouvelle Théologie trazia aos 

círculos teológicos – e, aos poucos, à Igreja em geral – encontrou uma grande 

frustração com a encíclica de Pio XII. Esse é o relato de Chenu, acerca da encíclica: 

 

Aconteceu que, pouco antes, D. de Solages, que dirigia o Institut Catholique 
de Toulouse e era meu amigo, convidou-me para participar de algumas 
atividades para a renovação da teologia. Entre outros, estavam presentes De 
Lubac, Teilhard de Chardin, Congar. Lembro-me, por exemplo, de uma 
sessão em que eu falara das primeiras pistas que eu via renascer – não entre 
os grandes teólogos, mas entre o pequeno povo cristão – do sentido 
escatológico, quer dizer, com o sentido da história, o dinamismo da 
esperança, num mundo a caminho. Meus interlocutores e eu próprio 
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olhávamos para tudo isso com muita esperança e uma grande alegria. E 
então veio a Humani Generis. Ao nosso pequeno grupo de trabalho não 
restava outra saída que fechar as portas [...] A atmosfera se tornava 
irrespirável (CHENU, 1975, apud GIBELLINI, 2002, p. 173-174) 

 

Essa posição de desconfiança e de rejeição da Nouvelle Théologie 

permaneceu até o Concílio Vaticano II, quando, por meio da participação dos seus 

teólogos como peritos e das conclusões emanadas do Concílio, houve, além da 

reabilitação de seus expoentes, o direcionamento do fazer teológico no período 

posterior ao Concílio. Mettepenningen (2010) traz um exemplo significativo dessa 

mudança na percepção da corrente teológica, no qual menciona o importante 

Dicionário Teológico alemão Lexikon für Theologie und Kirche, que em sua segunda 

edição, em 1962, traz o verbete Nouvelle Théologie como uma expressão 

problemática, que se referiria a tendências múltiplas da teologia católica francesa. Já 

em 1998, em sua terceira edição, menciona a conotação negativa original e a rejeição 

por Roma, bem como sua recepção positiva após o Concílio Vaticano II. 

 

Não seria exagerado afirmar que o Concílio Vaticano II assumiu os 
pressupostos, a perspectiva e os resultados da nouvelle théologie, superando 
definitivamente a maneira tradicional de fazer teologia e inaugurando assim 
uma ‘nova era da teologia’. Em pouco mais de dez anos, mudou 
completamente o panorama teológico (PALACIO, 2001, p. 34). 

 

É ainda Palacio (2001) que sintetiza o Concílio Vaticano II em dois grandes 

temas, temas esses que foram aportes da Nouvelle Théologie: a relação da reflexão 

teológica com o dado revelado e a abertura ao mundo moderno. 

 

4.1.3.4 Suas características 

 

Jean Danièlou, em seu artigo intitulado Les orientations présentes de la 

pensée religieuse, publicado em 1946, apresenta três características que 

configurariam essa nova teologia149 (GIBELLINI, 2002): 

 
149  Certamente as características que Danièlou apresenta estão em conformidade com o pensamento 

teológico de Le Saulchoir, que apresentamos anteriormente. Serão as características que 
impactarão nas discussões conciliares do Vaticano II. 
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• Retorno às fontes: as fontes, aqui, são compreendidas pelos textos bíblicos 

(especialmente em suas línguas originais) e a Patrística150; 

• Relação com as correntes de pensamento contemporâneo;  

• Contato com a vida: a íntima relação entre o fazer teológico e o mundo 

contemporâneo (sociedade, política, cultura etc.) e como o ser humano em 

sua totalidade era fundamental. 

Em suma, a Nouvelle Théologie, ao apresentar seus aportes teóricos e trazê-

los para o debate dentro da Igreja, quis analisar os condicionamentos da reflexão 

teológica, que se apresenta, a cada momento, segundo as variáveis geográficas e, 

especialmente, históricas. Dessa forma, o pensamento teológico – e, portanto, as 

expressões desse pensamento, quais sejam, a liturgia, a pastoral, o posicionamento 

sociopolítico – não seriam “acabados”, como no sistema tomista, mas passam por um 

processo de evolução. A intenção era fazer uma teologia no presente – segundo as 

particularidades da época. 

A dimensão histórica – e evolutiva, portanto – torna-se indispensável no fazer 

teológico desse período. Intelectuais e teólogos, que se desenvolveram em meio ao 

surgimento e desenvolvimento das várias ciências – humanas e sociais – como a 

história, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a ciência da religião e das 

discussões evolucionistas, ainda bastante intensas na primeira metade do século XX, 

apontam caminhos conceituais e práticos para a Igreja de então. 

 

O surgimento da ciência ganhou um novo significado, assim como a 
modernidade, até o socialismo poderia agora ser interpretado como um sinal 
dos tempos, como uma parte inédita da Revelação. ‘Em todo caso, dirá o 
padre Congar, parte do progresso das coisas cristãs se fez por não-cristãos. 
[...] pode até acontecer que articulando críticas, julgamentos muito severos 
sobre a vida da Igreja [. ..] o mundo sem saber pronuncia um julgamento de 
Deus [...]’ (MEUNIER; WARREN, 1999, p. 361). 

 

Os teólogos da Nouvelle Théologie realizaram a crítica a partir de dentro, do 

centro da teologia – dos métodos utilizados, do objeto da teologia, da aplicação 

teológica, das ações pastorais. Os intelectuais, especialmente os cristãos, 

esforçaram-se por dissociar o cristianismo da forma como ele se apresentava no final 

 
150 A Patrística é o ramo da Teologia que tem como seu objeto os textos produzidos pelos Pais da 

Igreja – Bispos, padres e leigos e leigas que, no início do Cristianismo, organizaram e 
aprofundaram as bases doutrinárias do Cristianismo, por meio de textos, homilias, cartas. 
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do século XIX e início do século XX. É possível enxergar uma combinação de 

tendências que irão desembocar no Concílio Vaticano II, para a Igreja Universal e nas 

consequências eclesiais da Revolução Tranquila para a Igreja Católica do Québec. 

Atehortúa (2013) vai além, compreendendo a Nouvelle Théologie como a 

melhor resposta cristã diante do secularismo moderno, a superação de uma “teologia 

insípida, seca e o retorno aos padres e à Sagrada Escritura” (ATEHORTÚA, 2013, p. 

348). A contribuição da Nouvelle Théologie seria, segundo esse teólogo, de 

redirecionar a teologia, da sua forma especulativa metafísica, para uma teologia 

histórica – e bíblica. 

Ao fim dessa seção convém destacar que a ética personalista, composta 

pelos elementos que apresentamos, produziram um intenso questionamento em 

relação à forma como o cristianismo estava sendo vivido e difundido pela Igreja 

Católica na primeira metade do século XX. Essa inquietude atingiu, em especial, as 

classes intelectuais do Québec que estavam, em um primeiro momento, nos 

movimentos e agrupamentos laicais do pós-guerra e, quando da Revolução Tranquila, 

como apoiadoras – ou fazendo parte – do governo Lesage.  

 

Aqui tocamos no essencial: uma religião autoritária que dispôs das 
consciências, restringiu o comportamento e cerceou as instituições, mas que, 
na maioria das vezes, fracassou em não penetrar profundamente os espíritos, 
a semear inspirações coletivas, a fundar utopias sociais. E que, por essa 
razão, não parece ter deixado na Cidade um patrimônio simbólico duradouro, 
substancial. Se não aceitamos essa afirmação, como explicar que toda essa 
arquitetura de crenças, de dogmas, de ritos, de instituições e de práticas 
desabou em duas ou três décadas, como que por ‘implosão’ (Y. Lamonde)? 
Esse fato em si não testemunha quais foram realmente os fundamentos do 
catolicismo quebequense? Um fato adicional se impõe: este colapso 
repentino teria ocorrido apesar do trabalho de reforma realizado dentro da 
Igreja por grupos progressistas alimentados pelo personalismo francês 
(BOUCHARD, 2005, p. 430-431). 

 

Hamelin condensa as “imagens espelhadas” quebequenses do que estava 

acontecendo, então, na França: 

 

A revista Esprit de Emmanuel Mounier influencia a equipe do Devoir, 
especialmente, André Laurendeau e Gérard Filion. Os “progressistas de 
esquerda”, Jean-Marie Domenach, Albert Béguin e Jacques Madaule, que se 
expressam na Esprit, Témoignace Chrétien, la Vie intellectuelle, são 
reproduzidos na Cité libre, onde escrevem Pierre-Elliott Trudeau e Gérard 
Pelletier. [...] Essas ideias novas levam um tempo para romper o mudo do 
silêncio. Cité libre, o Devoir e o Instituto canadense de assuntos públicos se 
direcionam às classes em ascensão (HAMELIN, 1984, p. 138). 
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A ética personalista pôde, portanto, ser difundida por meio do clero ou 

religiosos e religiosas influenciados pelo catolicismo social ou pela Nouvelle 

Théologie; por meio das ações dos movimentos católicos, especialmente a Ação 

Católica especializada; e pela classe intelectual que se identificou com a literatura e 

as ideias filosóficas católicas que surgiam, especialmente o personalismo (é o caso 

dos que estavam ligados à revista Cité Libre). 

 

4.2 Olhando para dentro da Igreja Católica 

 

Uma coincidência extraordinária: o movimento para modernizar a sociedade 
de Quebec ocorre, exatamente, ao mesmo tempo que o Concílio Vaticano II, 
que também agitou fundamentalmente a família católica. Pio XII morre pouco 
antes de Maurice Duplessis: dois mundos desaparecem (LAPERRIÈRE, 
2007, p. 11). 

 

É bastante pertinente essa observação de Laperrière e revela a coincidência 

temporal de dois eventos – o Concílio Vaticano II, mais importante acontecimento da 

Igreja Católica no século XX, e o início dos eventos no Québec, que desembocariam 

na Revolução Tranquila. 

Vejamos, então, brevemente, o que significou o Concílio Vaticano II e como 

repercutiu na Igreja Católica no Québec. 

 

4.2.1 As mudanças na Igreja Universal 

 

No dia 25 de janeiro de 1959, o papa João XXIII, no  início de seu governo 

como Pontífice Romano, anunciou o desejo de que se realizasse um Concílio 

Universal, que seria, então, conhecido como Concílio Vaticano II151.  

O anúncio havia sido feito em meio a um consistório e a reação dos cardeais 

presentes, segundo os relatos recolhidos posteriormente, dão conta de uma recepção 

bastante fria, distante, em relação a esse anúncio (ALBERIGO, 1996). A reação foi 

compatível às expectativas do colégio cardinalício que havia, há pouco, eleito Ângelo 

Roncalli, de idade avançada (77 anos), para que fosse um pontificado de transição, 

após o longo pontificado de Pio XII, de quase vinte anos.  

 
151 Cf. a íntegra do discurso em: https://www.vatican.va/content/john-

xxiii/it/speeches/1959/documents/hf_j-xxiii_spe_19590125_annuncio.html. 
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O Concílio Vaticano I, realizado entre 1869 e 1870, não havia concluído as 

reflexões acerca de alguns aspectos da eclesiologia, especialmente a relação da 

autoridade suprema do papa e a dimensão da colegialidade episcopal. Muitos setores 

da Igreja esperavam que, em algum momento, o Concílio Vaticano I pudesse ser 

retomado. Contudo, muitos consideravam que, uma vez que a Constituição Dogmática 

do Vaticano I, Pastor Æternus, declarou, de maneira dogmática, a infalibilidade papal, 

não haveria necessidade de novas consultas ou deliberações “democráticas” ou 

“parlamentares”. Era mais uma forma de demonstrar a autoridade da Igreja de uma 

forma piramidal (ALBERIGO, 1995). 

 

Qual então foi o significado do anúncio de 25 de janeiro de 1959? Devia-se 
esperar a conclusão do concílio prorrogado de 1870? Haveria de ser ocasião 
solene e formal de reafirmação da autoconsciência do catolicismo romano, 
em substancial continuidade com a hieraticidade pacelliana152? Haveria 
espaço para algo diferente? E, em caso afirmativo, o que poderia fazer o 
concílio? O entusiasmo com que a opinião pública acolhera o anúncio não 
correspondia a nenhuma dessas perguntas, mas atestava, ao mesmo tempo, 
a existência de espaço insuspeito de expectativa e disponibilidade 
(ALBERIGO, 1996, p. 25). 

 

Enquanto o episcopado ao redor do mundo se questionava sobre a 

conveniência da realização de um Concílio naquele momento, vários movimentos e 

teologias iriam desembocar suas reflexões nos debates conciliares153. 

Por meio de suas ações e sua teologia, pode-se compreender o papel que a 

Igreja compreende possuir no mundo, a cada época. Diante do modernismo (e 

podemos falar, aqui, desde o governo do Papa Pio IX154) a Igreja entendia ser seu 

papel recuperar o ideal de uma sociedade totalmente cristã. Palacio (2001) diz que 

essa sociedade ideal é um mito nunca realizado da Cristandade. As atitudes da 

hierarquia da Igreja, portanto, nesse período, foram de desconfiança, crítica e 

condenação em relação à modernidade. E ainda explica que “moderno” para a Igreja, 

nesse período, poderia ser 

 

 
152 O adjetivo diz respeito ao nome do Papa Pio XII – Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli – 

anterior ao Papa João XXIII. 
153 Pudemos apresentar, em capítulo anterior, a incidência da Nouvelle Théologie no Concílio 

Vaticano II. 
154 Citamos, a título de exemplo, o apêndice da encíclica Quanta Cura de Pio IX, que ficou conhecido 

como Syllabus (“Elenco dos principais erros de nossa época”). Segundo a última proposição é 
considerado um erro que “O Romano Pontífice pode e deve reconciliar-se e aceitar o progresso, o 
liberalismo e a civilização moderna”. Cf.: https://www.vatican.va/content/pius-
ix/it/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html. 
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[...] a democracia, o socialismo ou o assim chamado cristianismo social. Tudo 
era manifestação desse mundo novo que lhe resultava cada vez mais 

estranho à Igreja (PALACIO, 2001, p. 21). 

 

Passos (2015, p. 22-23) entende que a palavra aggiornamento reflete muito 

bem a perspectiva da proposta do Papa João XXIII ao propor novo Concílio. Essa 

palavra é uma chave de compreensão do Concílio bastante importante, significando 

“atualizar-se”, “colocar-se em dia”. Há, aqui, um início de mudança de paradigma em 

relação à modernidade e aos seus efeitos nas várias sociedades. Ao contrário das 

declarações de rejeição em relação à modernidade, demonstrada diversas vezes 

durante a primeira metade do século XX, a Igreja Católica, por meio do Concílio, 

buscaria atualizar e repropor a sua doutrina de acordo com aquela época histórica155. 

Os debates conciliares e os textos aprovados, ao final do Concílio, mostrariam uma 

Igreja disposta a compreender o mundo de então e a dialogar com ele: 

 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as 
alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; 
e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco 
no seu coração (PAULO VI, 1965a, p. 1). 
Por isso, o Concílio, testemunhando e expondo a fé do Povo de Deus por 
Cristo congregado, não pode manifestar mais eloquentemente a sua 
solidariedade, respeito e amor para com a inteira família humana, na qual 
está inserido, do que estabelecendo com ela diálogo sobre esses vários 
problemas, aportando a luz do Evangelho e pondo à disposição do género 
humano as energias salvadoras que a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, 
recebe do seu Fundador (PAULO VI, 1965a, p. 3). 

 

Yves Congar entendeu que a grande transformação causada pelo Vaticano II 

foi o abandono do tridentismo. Para ele, o tridentismo não seria, exatamente, as 

conclusões do Concílio de Trento (realizado entre 1546 e 1563), mas um tipo de 

sistema eclesiástico e canônico, constituído após tal Concílio, sob a influência de 

vários papas conservadores, que procurou englobar inúmeras áreas: as práticas 

religiosas, as celebrações, a organização estrutural, as práticas cristãs, o centralismo 

– especialmente em Roma –, as várias intervenções dos organismos curiais na vida 

da Igreja etc. 

 
155 “[...] nos tempos modernos, digo, mais do que de um ou outro ponto de doutrina ou disciplina que 

deva ser levado às fontes puras da Revelação e da Tradição, é uma questão de renovar em seu 
valor e esplendor a substância do pensamento e do viver humano e cristão, da qual a Igreja é a 
guardiã e mestra durante séculos”. Cf. em: https://www.vatican.va/content/john-
xxiii/es/speeches/1960/documents/hf_j-xxiii_spe_19601114_commissioni-preparatorie.html 
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O belo livro de Yves Lambert, Dieu change en Bretagne descreve, na 
paróquia de Liberzel, esse abandono do tridentismo na crise dos anos 1950-
1980: o desmantelamento progressivo de um quadro que inseria as pessoas 
num sistema completo sob a autoridade dos padres. Portanto, esse processo 
havia realmente começado antes do Concílio, sobretudo através da Ação 
Católica rural, que trouxera novidades; mas o Concílio o confirmou 
(CONGAR, 1990, p. 8). 

 

 Para Palacio (2001), as questões referentes ao mundo moderno não 

adentraram a Igreja por meio da teologia (poderíamos dizer, aqui, doutrina, mesmo a 

do Concílio) oficial da Igreja, mas pela realidade da vida que se impunha aos leigos e 

às leigas. Os cristãos e as cristãs estavam envolvidos em todas as áreas do 

conhecimento e da sociedade – artes, política, causas sociais, operariado, mundo dos 

negócios, a família, mídias sociais etc. –, e seria essa realidade que faria muitos 

teólogos se questionarem, por meio do fazer teológico, a ação da Igreja. Destaca-se 

a escola teológica Nouvelle Théologie – já abordada em nosso trabalho. 

 

O aggiornamento do Concílio enviou uma mensagem forte a todos os 
católicos: que leigos e personalidades religiosas poderiam alcançar a 
santidade; que religiões não católicas poderiam levar a Deus; que o 
envolvimento social no mundo pode constituir uma escolha melhor e mais 
caridosa do que o retraimento nos confins de uma vida enclausurada; que os 
ritos e símbolos devem estar em harmonia com as condições atuais dos 
católicos. “No nível ideológico, a Igreja não procurava mais o confronto, mas 
estava investigando como os aspectos positivos da sociedade moderna e o 
catolicismo poderiam andar juntos?” Pessoas religiosas que se irritavam com 
as restrições e exigências da Igreja eram mais livres para buscar uma 
espiritualidade personalizada, inspiradas por aspirações e valores modernos 
(WARREN, 2012, p. 88-89). 

 

O Concílio Vaticano II, mais que uma constatação do que já se dava na Igreja 

Católica, era um programa de ação e uma carta de intenções que deveria se encarnar 

nas várias realidades globais. No Québec, ele encontraria uma Igreja hierárquica 

triunfalista e impositiva, porém, um laicato ansioso de renovação e toda uma 

sociedade em processo de mudanças desde o período posterior à Segunda Guerra 

Mundial. 

 

4.2.2 As mudanças na Igreja do Québec 

 

É inútil tentar desvendar na história do Québec – assim como de outros tantos 

casos a serem estudados – qual foi o momento preciso no qual que houve uma 
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guinada na religiosidade quebequense ou na Igreja Católica ou na sociedade como 

um todo, quando o Catolicismo, que até então dominava a paisagem do Québec, 

começou a perder a sua influência. O que queremos apresentar, neste ponto, são 

algumas questões afeitas a essa mudança. 

Os antecedentes sócio-históricos e eclesiais já foram explanados 

anteriormente. Nos situamos, aqui, no período anterior à Revolução Tranquila, 

especialmente após a Segunda Guerra, no qual a sociedade do Québec começou a 

dar sinais de uma reorientação – tanto em termos sociais, quanto eclesiais. 

Nesse período, sem dúvidas, a Igreja Católica, enquanto instituição, fazia 

belas demonstrações de exuberância: os milhões de peregrinos anuais ao Oratório de 

Saint-Joseph, em Montréal, e à Basílica de Sainte-Anne-de-Beaupré, em Québec; o 

Congresso Marial em Ottawa, em 1948; os 100 mil membros das Ordem Terceira de 

São Francisco; as grandes celebrações – em louvor à proclamação do dogma da 

Assunção de Nossa Senhora (pelo Papa Pio XII, em 1950) e pelos cem anos da 

proclamação do dogma da Imaculada Conceição, em 1954); o número de padres na 

região (7908, ao total, sendo um para cada 586 habitantes, em 1960) (FERRETTI, 

1999).  

 

Externamente, a Igreja de Quebec, ao final dos anos 1950, ainda está no 
auge de seu prestígio. Desde há muitos anos, o cardeal Paul-Émile Léger 
exerce uma autoridade moral e religiosa em Montreal, cuja influência se 
estende a todo o Quebec. A unidade do episcopado, perigosamente 
comprometida na época de d. Joseph Charbonneau, parece ter sido 
restabelecida. O vínculo com Roma é direto e sólido. Em suas respectivas 
dioceses, os bispos continuam construindo templos e dirigindo importantes 
redes de obras culturais, sociais e religiosas. Em termos de educação, saúde 
e serviços sociais, também podem contar com as comunidades religiosas, 
cada uma dirigindo as suas próprias obras e negócios (RYAN, 1983, p. 381-
382). 

 

Aparentemente, poderíamos dizer que os tempos eram gloriosos, contudo, 

alguns sinais de uma mudança se faziam sentir. 

 

A secularização da sociedade de Montreal também avançou nos anos 1920-
1930 e já causava grande preocupação entre o clero, assim como a 
liberalização dos costumes, impregnados da cultura estadunidense. É preciso 
mencionar também o voto feminino (1940), a lei da escolaridade obrigatória, 
até os 14 anos (1943), os importantes avanços do movimento cooperativo a 
partir da década de 1930, o aumento gradual da alfabetização ao longo do 
período (significado longo ou limitado), a grande revolução agrícola que 
começou após a Depressão de 1929-1935 (BOUCHARD, 2005, p. 419). 
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A juventude, por exemplo, continuava seus exercícios de piedade, no entanto, 

buscava, cada vez mais, um tipo de espiritualidade que os colocassem em contato 

direto com Deus, de forma mais pessoal. Os valores buscados eram da autonomia e 

do individualismo – a presença do clero, nos vários ambientes, começava a ser vista 

como invasiva da própria liberdade. 

A sociedade estava se transformando: a classe média estava crescendo, as 

cidades, idem; a televisão e os carros começavam a se tornar bens de consumo e 

freneticamente desejados; os indivíduos, em seus lares, desejavam realizar seus 

projetos pessoais e as famílias, de maneira crescente, tornavam-se nucleares. 

 

A guerra e o imediato pós-guerra representaram para o Quebec um momento 
inusitado de questionamento, causado entre outras coisas pela presença de 
europeus exilados pelo conflito (padre Delos, padre Couturier, Auguste Viatte) 
e pela rápida elevação dos padrões de vida. ‘A repentina abertura de 
fronteiras intelectuais causada pela última guerra atingiu minha geração em 
torno dos 20 anos’, escreveu Maurice Blain, ele próprio nascido em 1925. A 
autoridade da hierarquia foi abalada, a direita tradicional foi cada vez mais 
desacreditada e as novas gerações da Ação Católica estavam se preparando 
para ocupar o lugar que lhes era devido, depois de muito terem sido pregados 
que formavam a elite e o futuro da nação. A corrente do progressismo cristão, 
com sua chamada então chamada de nouvelle théologie, passou a articular 
uma crítica à ordem dominante que incluía o governo clerical (WARREN, 
2014, p. 405). 

 

Os campos de trabalho na área social vão se abrindo, aos poucos, à 

participação daqueles que estavam se formando nas novas faculdades de Serviço 

Social, de Psicologia, de Enfermagem etc. Diante de leigos e leigas com elevada 

formação profissional, os religiosos e religiosas, que eram designados pelas 

congregações religiosas, deveriam adquirir a mesma formação ou dar espaço à nova 

geração. Pouco a pouco, suas funções foram se mantendo, apenas, na área da 

gestão. Essa mudança é fundamental e bastante sentida pelas congregações 

religiosas – masculinas e femininas –, bem como pelas dioceses. Os fiéis, no geral, 

ressentiram-se menos. 

O Québec era impregnado, historicamente, de uma “cultura católica” – uma 

forma de pensar e um comportamento individual e coletivo aceitos. Essa cultura era, 

também, uma forma de controle dos fiéis por parte da estrutura hierárquica e a sua 

difusão se dava, mormente, por meio de três instituições – a paróquia, a escola e o 

hospital (LEMIEUX; MONTMINY, 2000). As duas últimas instituições foram 

escapando, aos poucos, da supervisão da Igreja, mesmo antes da Revolução 
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Tranquila – como vimos. Na paróquia algumas modificações já seriam percebidas, em 

relação aos costumes, antes mesmo do Concílio Vaticano II. Nesse período os 

párocos já se queixavam de que o catolicismo estava se tornando uma religião de 

massas, um fenômeno sociológico, superficial, de convenções, sem convicções 

interiores.  

É importante ressaltar que o processo de urbanização – também anterior à 

Revolução Tranquila – transformou a perspectiva das paróquias. De certa forma, o 

modelo rural era transportado para as paróquias da cidade, contudo, estas tinham 

dinâmicas completamente diferentes do ambiente rural. Essa diferença já era sentida 

em relação ao número de padres, uma vez que o crescimento populacional das 

cidades exigiria um clero mais numeroso. Nas cidades, as realidades dos indivíduos 

– educação, trabalho, lazer, família, comércio etc. – eram vivenciadas de forma bem 

mais independente umas das outras. Cada ambiente no qual o indivíduo vivia poderia 

conter cosmovisões distintas. O próprio ambiente familiar vai sendo alterado, uma vez 

que os membros da família faziam suas próprias escolhas e a convicção familiar foi 

se desfazendo. Dessa forma, a transmissão da fé cristã por meio da família foi sendo, 

aos poucos, descontinuada156. 

Théberge percebe, de forma similar, que a percepção da Igreja estava 

atrelada, ainda, a um mundo rural, anterior à Segunda Guerra Mundial, e que, pelo 

menos nos grandes centros urbanos, já não mais existia. 

 

Até a Segunda Guerra Mundial, a Igreja orientava sua ação social, política e 
econômica segundo a utopia de uma sociedade católica rural. No entanto, 
entre esta utopia e as realidades franco-canadenses está a modernidade que 
parece passar debaixo do nariz dos clérigos. Orgulhosa do seu árduo 
trabalho, a Igreja não parece ver que a modernidade a está a aproximar e que 
o pensamento unidimensional é menos unânime face à efervescência e ao 
pluralismo cultural das cidades. As críticas dirigidas à instituição eclesiástica 
estão se fazem cada vez mais convincentes (THÉBERGE, 2019, p. 64). 

 

Diante de tantos desafios e mudanças, as paróquias iriam se tornando mais 

um local especializado de celebrações de ritos do que uma organização capaz de 

agregar indivíduos em uma comunidade e, menos ainda, de controlar os comportamos 

e costumes pessoais. 

 
156 Evidentemente, esse processo pelo qual o Québec passou – de uma população majoritariamente 

rural, para urbana – é bastante similar a diversos outros países, inclusive o nosso. 
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Os quebequenses se afastariam, aos poucos, da Igreja Católica, um 

fenômeno que pode-se dizer ter sido consequência da modernização da sociedade e 

não tanto da Revolução Tranquila ou do aggiornamento conciliar. 

 

Geralmente chamamos de ‘desafeição’, o processo pelo qual os 
quebequenses, esmagadoramente, se distanciaram da Igreja. Recusamo-
nos a dizer aqui que essa ‘desafeição’ teria sido consequência da Revolução 
Tranquila ou do Concílio. É inerente a um processo de modernização que 
envolve a urbanização das relações sociais e que fez, da década de 1960, 
um tempo de ruptura cultural para os quebequenses, transformando sua 
mentalidade e mudando as referências de autoridade na cultura (LEMIEUX; 
MONTMINY, 2000, p. 68-69). 

 

Esse distanciamento da Igreja Católica se deu, nitidamente, na participação 

dos ritos oferecidos por ela e não no sentimento de pertencimento, que, inclusive, 

continua até os dias de hoje157.  

Em relação às vocações – sacerdotais e religiosas – resta evidente que houve 

uma redução significativa, tanto em novas adesões, quanto em deserções. Lemieux e 

Montminy (2000) apresentam alguns índices. 

 

Em 1966, se encontram no Québec 13.609 padres e religiosos, ao mesmo 
tempo que 34.571 religiosas. Na metade dos anos 70, esses números teriam 
reduzido em torno de 20% (11.826 padres e religiosos; 29.471 religiosas em 
1976). Em 1988, nova baixa significativa: 9.579 padres e religiosos, 22.525 
religiosas (LEMIEUX; MONTMINY, 2000, p. 69). 

  

Leve-se em conta, ainda, que na data da publicação da referida obra, a média 

de idade dos religiosos e padres era de 70 anos, correspondendo, portanto, a 

vocações que se descobriram e se consolidaram antes da Revolução Tranquila.  

A tabela a seguir evidencia essa transformação importante em relação ao 

contingente vocacional da Igreja Católica no Québec. 

 

 
157 Meunier e Wilkins-Laflamme (2011) reconhecem que, ainda que a frequência à missa dominical 

tenha diminuído drasticamente, na atualidade, a maioria esmagadora da população continua a se 
declarar católica e a participar dos diversos rituais de passagem (batismos e funerais, 
principalmente). Segundo uma pesquisa feita pela CROP-La Presse, em 2013 (PERREAULT, 
2003), menos de 60% se consideram católicos, e entre todas as religiões, apenas 31% disse 
frequentar os ofícios religiosos. A questão da influência das tradições religiosas na identidade 
quebequense foi contemplada – 61% acreditam que ela tem muita influência e apenas 5% 
acreditam que não tenha nenhuma. 55% entendem que ela tem um impacto muito positivo sobre a 
sociedade quebequense. Entre 1957 e 2000 a taxa dos que disseram participar regularmente da 
missa dominical caiu de 88% para 20%. A frequência semanal gira em torno de 8% dos católicos 
quebequenses. Também é baixa a frequência ocasional – 16%, aproximadamente, frequentam 
uma vez ao mês, e um terço dos católicos dizem ir pelo menos à missa de Natal. 
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Tabela 2 – Católicos acima de 15 anos em razão do pessoal religioso 

 

Ano 
População 

Católica / Total de 
padres 

População 
Católica / Total de 

religiosas 

População 
Católica / Total de 

religiosos 

População 
Católica / Total de 
pessoal religioso 

1901 437 122 602 80 

1910 500 96 428 66 

1921 478 92 419 63 

1931 450 69 361 49 

1943 456 70 308 48 

1951 452 72 370 50 

1961 457 78 398 53 

1971 674 123 735 85 

1983 1054 174 1595 126 

1991 1215 216 1738 153 

2001 1738 317 2525 222 

Fonte: Warren, 2012, p. 86. 

 

As razões dessas reduções são várias e não há unanimidade acerca do 

assunto. Desde os critérios exigentes da vida celibatária até os apelos consumistas 

da vida laical. O próprio autor da tabela (WARREN, 2012) entende que o recrutamento 

dos jovens, que fariam parte da vida religiosa, era feito, substancialmente, no 

tradicional meio social franco-canadense: pobre, rural, agrícola e culturalmente 

homogêneo, que, aos poucos, desaparecia. O fato é que muitas congregações 

religiosas (ou vocações diocesanas) gravitavam em torno das instituições (escolas e 

hospitais, principalmente) que migraram para as mãos do Estado. Deve-se considerar, 

ainda, a perda gradual, como referência social, que a Igreja Católica sofreu. O status 

atrelado à vida sacerdotal ou religiosa diminuiu proporcionalmente ao aumento de 

possibilidades de realização pessoal ou profissional além da vida eclesiástica. 

Esse descrédito que a vida sacerdotal e consagrada tinha diante da sociedade 

em geral começava a ser compartilhado, inclusive entre os fiéis, mesmo antes da 

Revolução Tranquila. Uma percepção difusa de um autoritarismo por parte do clero, 

um desejo de uma teologia e práticas mais abertas às realidades modernas. 

 

Este debate diz respeito eminentemente à hierarquia. É a revelação de um 
laicato que reivindica o seu lugar ao sol, tanto na sociedade civil como na 
Igreja. em nome de uma abertura ao mundo moderno, de uma adaptação à 
norte-americanidade, de um apostolado mais dinâmico, da vocação própria 
do laicato, os leigos iniciam, timidamente, o julgamento dos clérigos, se não 
o julgamento da Igreja. As queixas são numerosas. Eles são exibidos em uma 
revista (Cité Libre, 1950+), em fóruns (Carrefour, 1951 +), inclusive em um 
espaço estrangeiro (Esprit, agosto-setembro de 1952). Richard Arès os 
enumera em 1952 em Relations: 1. invasão do temporal pelos clérigos que 
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passaram a acreditar que têm ‘um direito permanente à direção de todas as 
áreas da vida nacional’; 2. opressão da liberdade que resulta na alienação da 
cultura em uma teologia dogmática e na censura eclesiástica; 3. 
‘desajustamento do ministério clerical às condições de vida da população’ 
(HAMELIN, 1984, p. 136). 

 

Esses múltiplos afastamentos ou defecções resultaram, igualmente, em 

silenciamento da Igreja diante de uma sociedade que, pouco a pouco, encontrava 

outros marcos de referência.  

 

Seja como for, as instituições católicas se viram desamparadas diante do 
descontentamento que se seguiu à Revolução Tranquila. Por dez anos, eles 
foram praticamente silenciados. Qualquer discurso público tornava-se, de 
fato, uma armadilha para eles, podendo ser revertido na forma de uma 
denúncia de ingerência indevida na sociedade civil. Recebendo esta injunção 
de fora, mas ao mesmo tempo sensível à do Concílio que a convidou a ser 
sacudida, a Igreja concentrou eficazmente as suas energias na sua própria 
missão (LEMIEUX; MONTMINY, 2000, p. 69). 

 

A década de 1950 revelava uma juventude quebequense cada vez mais 

desinteressada pela ligação com a Igreja Católica, especialmente nos dois grandes 

centros – Montréal e Québec. Em 1958, uma paróquia do Québec – Saint-Simon – 

constatou que os “jovens de 17 a 25 anos estão perdendo a fé” (HAMELIN, 1984, p. 

134). Em dezembro de 1957, a Comissão episcopal do clero constatou que “nosso 

povo não tem mais a vida cristã, não tem nem as virtudes naturais [...] Nossos cristãos 

ignoram sua religião e a Bíblia” (HAMELIN, 1984, p. 134). 

Um fato curioso, que nos chamou particularmente a atenção, é que 

encontramos, no vocabulário quebequense, expressões vulgares da língua, de caráter 

profanatório, conhecidos por les sacres, que se referem a objetos ou pessoas 

sagradas que são, porém, verbalizadas em contextos não-religiosos, deformando seu 

sentido primeiro. A utilização de palavras blasfematórias remonta, no Québec, à época 

da Nouvelle-France, contudo, no do século XIX, assumiu derivações ligadas à pessoa 

de Cristo, da Virgem, dos objetos de culto. As pessoas que se utilizassem desses 

termos poderiam ser punidas pela Igreja. Após a Revolução Tranquila, esses termos 

se multiplicam no linguajar popular, sendo considerados xingamentos e reprováveis 

do ponto de vista social, mas não há a percepção de ser uma afronta à Igreja Católica 

ou a Deus (POIRIER, 2006). 

Sem sombra de dúvidas, no período do pós-guerra até a Revolução Tranquila 

(ou o Concílio Vaticano II), a Igreja do Québec ostentava, ainda, números importantes 
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em relação ao clero, à vida religiosa, aos fiéis em geral. Os templos eram construídos 

e as exibições de massa, como procissões, peregrinações, congressos etc., 

escondiam as rachaduras que estavam se revelando. Os questionamentos em relação 

à posição que o clero tinha em relação à sociedade em geral e ao indivíduo em 

particular já estavam estabelecidos.  

 

Não foi escrito nas estrelas que os católicos romanos no Quebec esvaziariam 
os bancos com o amanhecer da Revolução Tranquila. O movimento da 
autoridade, da Igreja para o Estado, e o advento de uma liberdade individual 
sem precedentes significou que o envolvimento na Igreja não era mais uma 
necessidade psicológica. Em vez disso, a partir do final dos anos 1960, a 
decisão de se envolver baseou-se na crença de que sua vida era melhor por 
causa de seus laços com a Igreja (BIBBY, 2007, p. 17). 

 

As definições (ou redefinições) que o Concílio Vaticano II trouxe à Igreja 

Católica chegaram em momento oportuno para a Igreja do Québec, justamente 

quando o Estado a afastava de suas funções sociais exercidas até então e estabelecia 

a sua autonomia em relação a ela. A própria Igreja procurava encontrar seu espaço 

próprio diante do Estado, como também diante da sociedade em transformação que 

exigia o respeito à consciência individual e, ao mesmo tempo, desejava viver seu 

cristianismo de uma forma mais engajada nas realidades temporais. Pode-se analisar 

a partir da perspectiva de ambos – Estado e Igreja. Tanto um quanto a outra buscavam 

se modernizar, aquele, por meio da Revolução Tranquila, e esta, por meio do Concílio 

Vaticano II. 

 

Beyer (1993: 141) está entre aqueles que afirmam que, juntos, a Revolução 
Tranquila e o Concílio Vaticano tiveram um efeito emancipador sobre os 
católicos de Quebec. Como parte da Revolução Tranquila, eles ‘questionaram 
as formas herdadas de pensar e agir e removeram a Igreja de sua posição 
central onipresente’. Beyer afirma que ‘o Concílio Vaticano II os encorajou a 
ir ainda mais longe, para mudar a forma como alguém se tornava um católico 
romano’ (BIBBY, 2007, p. 15). 

 

No Québec, Revolução Tranquila e Concílio Vaticano II se encontram, tendo 

motivações semelhantes – cada qual em seu campo de ação. A Igreja Católica, a partir 

de então, não seria mais a mesma. 

 

Em suma, se os anos 1960 foi imposto de maneira imediata e duradoura ao 
imaginário coletivo como um período de revolução, mesmo silenciosa, é em 
parte pela rapidez com que tomba, quase sem resistência, esse organizador 
secular da sociedade franco-canadense, que era a Igreja. Ao mesmo tempo, 



161 

 

era toda uma cultura religiosa antiga, que era varrida pelo Vaticano II 
(FERRETTI, 1999, p. 158). 

 

4.3 O Caso Québec à luz das teorias da secularização e laicização 

 

A sociologia da religião tem se debruçado, especialmente desde a década de 

1960, sobre o tema da secularização, sua gênese e seus desdobramentos. Não 

pretendemos apresentar os debates que cercam esse tema tão importante, pois, 

decerto, há autores que já o fizeram. Em relação ao nosso tema, importa 

compreendermos se as teorias da secularização – e, por extensão, da laicização, da 

desconfessionalização – abarcam o fenômeno que estudamos, qual seja, a Revolução 

Tranquila. 

 

4.3.1 Laicização 

 

A laicidade do Estado significa a separação entre o Estado e a(s) religião(ões). 

Com o termo, quer se afirmar a neutralidade religiosa do Estado, ou seja, nenhuma 

religião teria privilégios ou, dito de forma contrária, nenhuma religião, igualmente, seria 

prejudicada. Todos os grupos religiosos seriam tratados de forma igualitária. 

O termo “laicização” é confundido, muitas vezes, com outro termo que 

analisaremos – “secularização”, contudo, em língua francesa é mais comum o uso do 

primeiro termo e na língua portuguesa, o último. Em nossa língua, o termo laicização 

está ligado a questões da educação ou de como o Estado se apresenta, e dificilmente 

seria usado para qualificar a sociedade. 

 

Em suma: em França (assim como em alguns países por ela influenciados), 
termos como sociedade laica, Estado laico, ensino laico, laicidade, laicismo, 
laicizar, laicização foram-se impondo como vocábulos que também 
constituíam armas de luta contra a influência do clero e da Igreja católica e, 
nas suas versões mais radicais (agnósticas e ateias), contra a própria religião. 
[...] A nova terminologia, conquanto não rejeitasse ou substituísse a que tinha 
origem em saeculum - em Portugal, por exemplo, o termo secularização 
continuará a ser aplicado, mesmo pelos sectores anticlericais, como sinónimo 
[sic] de laicização -, denota o propósito de se dar um sentido mais político à 
demarcação entre o religioso e o profano, o público e o privado (CATROGA, 
2004, p. 99).  
 

 

Do mesmo modo, Martelli (1995, p. 275) compreende que “o termo 

‘secularização’ [na época moderna] designa os processos de laicização, isto é, de 
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autonomia em relação à esfera religiosa, que surgiram no Ocidente a partir da 

dissolução do feudalismo”. 

Quando, no Québec, assume-se uma posição oficial, um reconhecimento 

regulado e público sobre a laicidade do Estado?  

Somente no ano de 2019 promulga-se tal lei. Vejamos seus dois primeiros 

parágrafos: 

 

1. O Estado de Quebec é laico. 
2. A laicidade do Estado é baseada nos seguintes princípios: 
1° a separação do Estado e das religiões; 
2° a neutralidade religiosa do Estado; 
3° a igualdade de todos os cidadãos e cidadãs; 
4° a liberdade de consciência e a liberdade de religião (ASSEMBLÉE..., 
2019). 

 

O processo de declaração do Estado do Québec como um Estado laico foi 

bastante longo, e em meio a esse processo se encontra a Revolução Tranquila. 

Passaremos a apresentar alguns momentos históricos da relação Estado-Igreja no 

Québec, sem entrarmos em detalhes já descritos em capítulos precedentes. 

Em 1763158, por meio do Tratado de Paris – que encerra a Guerra dos Sete 

Anos em território europeu –, o Estado (designado, então, como Nouvelle-France e 

que se tornaria, a partir desse Tratado, uma colônia britânica, não mais francesa) 

ficaria responsável por administrar as duas realidades presente nas terras da América 

do Norte – as culturas e línguas, inglesa e francesa, e as religiões anglicana e católica. 

A ação da Igreja Católica continuaria permitida, desde que estivesse de 

acordo com o ordenamento britânico, ou seja, a supremacia do Papa não era aceita 

e, portanto, as nomeações episcopais deveriam se submeter ao poder britânico. A 

liberdade de culto aos fiéis foi mantida, no entanto, aqueles que ingressassem em 

funções públicas deveriam realizar o Juramento de Supremacia – que foi exigido de 

forma laxa e que, como vimos, foi abolido em 1774, com o Ato do Québec. 

Nesse período, como também vimos, a Igreja Católica teve papel de guardiã 

– tanto da fé católica, obviamente, como da língua e da cultura francesas. Era, 

portanto, uma referência estruturante do ponto de vista cultural e identitário. Ainda que 

tenha sido essa referência, não a politizou, ou seja, não criou um poder político 

 
158 Como já mencionamos em nossa tese, os Britânicos já tinham a posse de territórios da Nouvelle-

France, como Montréal e Québec, com a vitória na Conquista de 1759 a 1760. O Tratado de Paris 
oficializou essa realidade. 
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paralelo que fosse confessional. É certo que o alto clero era reconhecido pelos 

britânicos como um tipo de porta-voz dos interesses dos franco-canadenses, uma vez 

que representava, de alguma forma, a maioria da população da região que, naquele 

preciso momento histórico, não tinha adequada representação política. 

O Ato do Québec, de 1774, permitiu que a Igreja Católica pudesse receber o 

dízimo, contudo, os bens dos padres jesuítas e dos padres agostinianos recoletos 

foram confiscados. O Juramento de Supremacia foi abolido pelo artigo VII. Esse fato 

(a abolição) é interessante, pois devemos nos recordar que a animosidade entre a 

Inglaterra e a Igreja Católica havia se dado, no século XVI, quando o rei Henrique VIII 

separou a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica, por ter sido excomungado pelo Papa 

Clemente VII. Este, penalizou Henrique VIII, que desejava contrair novas núpcias com 

Ana Bolena, mesmo tendo casado com Catarina de Aragão159. As relações, portanto, 

entre a Igreja Anglicana, na Inglaterra, e a Igreja Católica, eram marcadas por tensões 

e afrontas. Outra observação deve ser feita: enquanto na colônia inglesa admitia-se a 

liberdade de culto aos católicos e a não obrigatoriedade da confissão anglicana para 

o exercício de funções públicas, os Estados Unidos – em 1791 – adotavam a Primeira 

Emenda, que previa a não ingerência do Estado nos assuntos religiosos, não 

estabelecendo religião oficial ou proibindo o seu exercício160. Doutra parte, a França 

passava, ao final do século XVIII, pela Revolução Francesa, estabelecendo, 

definitivamente, o significado de uma República laica. 

Se nos Estados Unidos a configuração de um Estado neutro em relação à 

religião foi consequência de debates acalorados, e na França a determinação de um 

Estado laico provocou a perseguição contra a Igreja Católica – bem como contra os 

protestantes e os judeus – de uma forma violenta161, na região do Québec admitia-se 

uma convivência pacífica e tolerante entre grupos religiosos distintos – anglicanos e 

 
159 Descrevemos de forma bastante sucinta o surgimento da Igreja Anglicana, pois não está no 

escopo de nossa tese. É importante frisar que o ato de separação da Igreja Inglesa de Roma, por 
meio de um ato do Parlamento inglês chamado Ato de Supremacia, em 1534, foi precedido e 
sucedido de acontecimentos relevantes para a história da Igreja Anglicana. 

160 Considera-se os Estados Unidos como o primeiro país com um Estado laico, pois a sua 
Constituição de 1787 não faz qualquer menção de ligação entre o Estado e a Igreja. É certo, 
contudo, que alguns estados norte-americanos mantiveram, durante alguns anos, uma Igreja 
oficial. 

161 No período da Revolução Francesa, muitos padres, religiosos e religiosas foram presos e mortos – 
algumas congregações foram quase aniquiladas, como foi o caso das Carmelitas Teresianas de 
Compiègne –, edifícios religiosos foram fechados, os templos e bens religiosos foram confiscados 
pelo Estado, os votos religiosos foram suprimidos (ZUBER, 2010). 
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católicos –, e destes com o Estado. Portanto, no Canadá, o reconhecimento legal se 

fez de forma positiva – a possibilidade da participação do culto. 

 

A lei constitucional de 1867, que criou o Canadá moderno, não é o grau zero 
de um país que proporia uma ‘laicidade implícita’ porque a palavra ‘Deus’ não 
aparece lá ou porque uma religião estatal - uma religião única e privilegiada - 
não estava lá afirmada. Os políticos que viveram a União de 1840 à 1867 
sabiam que a questão da ‘Igreja estabelecida’ era polêmica na colônia e não 
tinham nenhum interesse em propor qualquer religião estatal após a lei de 
1851 (LAMONDE, 2021, p. 181). 

 

A partir da metade do século XIX – especificamente com o Ato de União, 

proclamado em 1841, e pelo estabelecimento do Domínio do Canadá em 1867 – a 

Igreja Católica se estabeleceu nos domínios do Estado, administrando e controlando 

áreas que o próprio Estado considerava como da esfera privada. 

 

A Igreja é a instância suprema que legitima as ideologias, o lugar onde a 
nação se define, a polícia que freia a transformação dos costumes 
engendrados pela industrialização. Ela tem um projeto de sociedade centrado 
em um Canadá bicultural, um Quebec transformado em uma Cristandade 
hierarquizada, seguindo a ordem natural das coisas, onde um povo composto 
por uma maioria de agricultores floresceria de acordo com seu destino 
católico e francês (HAMELIN; PROVENCHER, 1997, p. 94-95). 

 

Evidentemente, a Igreja Católica estava se posicionando no vácuo das 

representatividades sociopolíticas franco-canadenses, diante do governo britânico. 

A Lei Constitucional de 1867 não menciona, em nenhum momento, a questão 

da separação Igreja-Estado, portanto, implicitamente, mantinha-se o princípio da 

neutralidade. No entanto, havia uma proteção especial em relação a administração 

das escolas confessionais (segundo o seu artigo 93162). A preocupação estava 

colocada em relação às escolas protestantes que estavam em território 

majoritariamente católica (o Québec). Não há menção, também, de qualquer subsídio 

para as Igrejas, tampouco que a manutenção dos templos ficaria a cargo do Estado163. 

 
162 Assim se expressava o referido artigo: “Em cada província, o legislativo poderá promulgar 

exclusivamente leis relacionadas com a educação, sujeitas e de acordo com as seguintes 
disposições: Nada nestas leis prejudicará qualquer direito ou privilégio conferido, quando da união, 
por lei a qualquer classe particular de pessoas na província, em relação a escolas separadas 
(denominacionais); Todos os poderes, privilégios e deveres conferidos e impostos por lei no Alto 
Canadá, quando da união, às escolas separadas e aos administradores das escolas de caráter 
católico romano de Sua Majestade, devem ser e serão estendidos às escolas dissidentes de 
caráter protestante e católico romano da Rainha, na província do Quebec” (LOI 
CONSTITUTIONNELLE DE 1867, art. 93). 

163 Na França, ao contrário, por meio da Lei de 9 de dezembro de 1905, os bens móveis e imóveis, 
até então pertencentes às comunidades religiosas, passaram para o domínio do Estado, que 
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A ausência de menção sobre o tema é relevante. O Canadá, instituído pela Lei 

Constitucional citada, permanecia dependente da Grã-Bretanha, cujo sistema previa 

(e prevê) o estabelecimento de uma Igreja oficial e não há, por isso, separação da 

Igreja e Estado. De outro lado, a ligação identitária com o sistema francês e, 

geográfica, com o sistema estadunidense, aproximaria da separação Igreja-Estado 

acontecida nesses países. Contudo, o modelo liberal não era considerado como ideal. 

A ausência de menção também estaria relacionada ao Catolicismo, majoritariamente 

no Québec. Recordamos que, poucos anos antes, o Papa Pio IX, em sua encíclica 

Quanta Cura, ao condenar os erros do Modernismo, incluiu como erro a afirmação de 

que “a Igreja deve ser separada do Estado e o Estado da Igreja” (PIO IX, 1861, n. LV). 

A declaração expressa da separação da Igreja do Estado poderia soar de forma 

afrontosa junto à comunidade católica. 

Outro aspecto fundamental para se entender o fato de não se insistir na 

laicização do Estado está colocado no papel que a Igreja Católica exercia na 

sociedade e junto ao próprio Estado. Além de ser uma instituição que se faria ouvir 

pela maioria da população canadense, o Estado (o Canadá, enquanto Federação, e o 

Québec, enquanto Província) adotou a forma de um Estado liberal, no qual se 

privilegiou o princípio da não-intervenção na esfera privada. 

 

No que diz respeito ao período considerado, o Estado canadense 
assumiu a forma de um Estado liberal desde 1848. Caracteriza-se, 

portanto, por uma separação estrita entre as esferas pública e privada. A 
regulação econômica é dominada pela autorregulação do mercado e o 
governo intervém apenas para regular as condições gerais para o 
desenvolvimento do capitalismo, a reprodução ampliada do capital e a 
relação salarial. Como muito bem demonstrou Gérard Boismenu, esta foi a 
política que a União Nacional continuou a defender até o final da década de 
1950 (BOURQUE; DUCHASTEL; BEAUCHEMIN, 1994, p. 33). 

 

Assumindo a forma de um Estado liberal, as instituições sociais (de lazer e de 

educação, entre outras) foram legadas às instituições privadas. No caso específico do 

Québec, a Igreja Católica, segundo o viés ultramontano presente à época, assumiu 

inúmeras dessas instituições privadas. É por isso que, na história do Québec, até a 

Revolução Tranquila, temos uma ampla presença social da Igreja Católica por meio 

da hierarquia e da vida consagrada. 

 
dispôs seu uso ao exercício público do culto e, em alguns casos, utilizou-os para outros fins. 
Dessa forma, também a manutenção desses lugares se tornou ocupação do Estado. 
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A análise da situação da Igreja não se refere à questão da sociedade 
tradicional, mas à da particularidade da sociedade liberal no Quebec. Em 
primeiro lugar, é importante sublinhar que, na maioria das sociedades liberais 
e, certamente, em todas as sociedades regionais liberais como o Quebec da 
época, o pessoal de instituições privadas dedicadas à regulação social 
(caridade, hospitais, hospícios, creches etc.) era mais numeroso que o do 
Estado. Isso se deve justamente à relutância em intervir na esfera pública, 
que é a marca principal do Estado liberal. A peculiaridade do Quebec reside, 
portanto, não no grande número de pessoal da esfera privada, mas sim na 
clericalização, decorrente em parte da própria natureza da Igreja Católica 
(BOURQUE; DUCHASTEL; BEAUCHEMIN, 1994, p. 33). 

 

Como já apresentamos anteriormente, o setor da educação foi onde a Igreja 

manteve uma gestão, direta ou indireta, por mais tempo. Foi apenas a partir do 

governo Lesage e a mudança de mentalidade – de um Estado não-intervencionista, 

para um Estado intervencionista – que o Estado assumiu as funções que estavam sob 

responsabilidade da Igreja. Citamos, além da questão da Educação, o sistema de 

saúde; o reconhecimento do casamento civil, em 1969; o Código Civil de 1994; as 

Comissões Escolares se dividiram linguisticamente e não mais por confissão religiosa, 

a partir de 1997; o fim do ensino religioso nas escolas, a partir de 2008 e, por fim, a 

declaração de laicidade do Estado, em 2019, com a lei 21 (citada anteriormente). 

Portanto, o que temos de particular no Québec é a clericalização do pessoal 

que estava vinculado às instituições e organismos sociais, culturais e de lazer naquilo 

que era considerado, até então, esfera privada. E a desclericalização em período 

posterior (antes e depois da Revolução Tranquila). Não se constata, contudo, um 

esforço de se declarar a laicidade do Estado no período da Revolução Tranquila, 

tampouco de estreitar as relações Igreja-Estado.  

 

4.3.2 Desconfessionalização 

 

O termo desconfessionalização, na realidade do Québec, está relacionado, 

algumas vezes, ao termo desclericalização. Palard (2020) apresenta um conceito 

como consequência do outro. A perda do poder, por parte da Igreja Católica, nas 

organizações sociais, contribuiu para a redução do número de novos religiosos e 

religiosas nas Congregações Religiosas e, ainda, para a substancial defecção dos 
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seus membros. A esse movimento, o autor chama de desclericalização164. 

Consequência desse processo, a Igreja Católica passaria por uma menor capacidade 

de controle institucional dentro da sociedade quebequense, resultando, portanto, na 

desconfessionalização das instituições e, por conseguinte, da sociedade. 

O diretor do jornal Le Devoir, Claude Ryan, no dia seguinte após o Congresso 

das religiosas, em Montréal, entre os dias 1º e 3 de março de 1968, avaliou qual seria 

o futuro desse grupo, por meio de um texto intitulado “Para onde vão os religiosos?” 

Sua visão confirma essa perspectiva de desconfessionalização da sociedade 

quebequense:  

 

De todos os grupos humanos que constituem nossa sociedade, talvez 
nenhum tenha sido tão profundamente afetado pelas transformações sociais 
da última década como o grupo das religiosas. Depois de ter desempenhado 
um papel de liderança em nossa vida coletiva por gerações, as freiras viram 
sua situação mudar radicalmente a partir de 1960. Externamente, as coisas 
pareciam continuar como antes. Na realidade, houve uma mudança de 
influências que levou à convergência para os leigos e, consequentemente, 
para o poder civil, centros de decisão antes ocupados principalmente por 
religiosos e eclesiásticos (RYAN, 1968, apud PALARD, 2020, n.p.). 

 

Invariavelmente, ao pesquisarmos o termo “desconfessionalização”, em 

relação ao Québec, encontramo-lo associado à questão da educação. Como vimos 

antes, dentre as áreas que a Igreja Católica mais se ressentiu, nesse processo que 

estamos estudando, foi a da Educação. E, a partir da Comissão Parent, deram-se 

várias reformas no sistema educacional, em especial a criação do Ministério da 

Educação. Contudo, a desconfessionalização do ensino, dar-se-ia, de fato, tão 

somente, a partir de 1999. 

 

Em 1999, a situação mudou profundamente. O Estado não estava mais 
disposto a compartilhar sua jurisdição no campo da educação. A Igreja, 
perdendo sua autoridade, tornou-se uma instituição da sociedade civil como 
outras instituições ou organizações. E, sobretudo, os grupos sociais 
entenderam exercer uma influência decisiva no poder político (MILOT, 2001, 
p. 106). 

 

Outro fenômeno bastante conhecido na região do Québec é o da 

“dessacralização”. Este termo, em relação aos lugares de culto, refere-se à destituição 

de seu caráter sagrado, por motivos da alteração do lugar do culto ou por uma 

 
164 Originalmente, déclergification, que traduzido literalmente seria desclergificação, termo 

desconhecido para nós. 
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mudança de sua função – casos de incêndios, catástrofes naturais, desgaste natural, 

entre outros. Inúmeros templos católicos têm sofrido essa situação, especialmente 

pela redução drástica de recursos financeiros para a sua manutenção. 

Além desses exemplos elencados, quais sejam, a redução do contingente dos 

religiosos e religiosas nas instituições privadas e a retirada do ensino confessional 

escolar – que, reiteramos, deu-se em período bastante posterior ao momento histórico 

que pesquisamos –, o termo é utilizado raras vezes e sempre como sinônimo de 

secularização. E é sobre esse fenômeno que iremos tratar na seção seguinte. 

 

4.3.3 Secularização 

 

Nesse ponto de nossa pesquisa, precisamos nos defrontar com a questão da 

teoria da secularização e como ela pode nos ajudar a compreender a Revolução 

Tranquila. 

 
Eu diria que essa interação de forças secularizantes e contra-secularizantes 
é um dos temas mais importantes para uma sociologia da religião 
contemporânea [...] (BERGER, 2000, p. 14). 

 

4.3.3.1 Relembrando os conceitos de secularização 

 

O termo “secularização” é originado da língua latina (saeculum), que tem 

como significado “era” ou “época”. Originalmente foi utilizado para designar, dentro do 

Direito Canônico, a mudança de estado de um sacerdote que, saindo de uma 

congregação religiosa, ingressaria no clero diocesano. 

 

Carregada de várias acepções, a secularização foi sendo conceituada por 
vários autores. No âmbito sociológico a obra de Sabino Acquaviva – L’eclissi 
del sacro nella civiltà industriale, na década de setenta, marca uma tese, que 
repercutiria em outras obras, de que a religião teria um fim inevitável na 
sociedade, devido ao processo de secularização em curso (VANZAN, 2003, 
p. 320).  

 

Lepargneur (1971, p. 13), em sua obra A Secularização, oferece duas 

significações sucintas para o termo: 

 

Um elemento positivo que corresponde ao termo largamente utilizado de 
maturidade do homem (homem adulto), da sua libertação dos mitos, da 
magia, das alienações do sagrado e das assombrações do além, da 
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prepotência abusiva daqueles que tinham pretensões ao poder espiritual para 
dominar as formas terrestres da vida social dos homens. [...]; 
Um elemento destrutivo das religiões se não da religiosidade, da 
humanidade, assim como da própria noção de Deus.  

 

Se por um lado a secularização é (e foi) vista como um processo natural de 

amadurecimento do ser humano, de sua autonomia, de outro lado, foi vista igualmente 

como uma crítica radical do fenômeno religioso e/ou das expressões religiosas. Peter 

Berger (2011), por exemplo, definiu-a (e irá retomar a mesma conceituação em várias 

de suas obras) como um processo no qual a religião vai sendo sistematicamente 

retirada dos vários setores da sociedade. No específico da história ocidental moderna, 

as Igrejas cristãs são apartadas das áreas que antes estavam sob seus domínios. 

Tschannen (1992) apresenta, em seu artigo, quatro pontos que já eram 

percebidos pelo estudo do papel da religião na sociedade ainda na primeira metade 

do século XX. A secularização (embora o termo não tenha sido utilizado à época) 

significava: 1. A diferenciação entre a religião e a política; 2. A autonomização da vida 

social; 3. O crescimento do lugar ocupado pelo profano na vida do indivíduo; 4. A 

mudança dos sermões – ao invés de moralistas e políticos, estariam orientados para 

temas específicos, destinados a determinados grupos. 

Nesse mesmo artigo, o autor resgata o conceito de secularização por detrás 

da teoria de Becker, que entendia a secularização como um movimento – de uma 

sociedade essencialmente sacralizada para uma sociedade secular. Nessa sociedade 

sacralizada, o valor fundamental seria a estabilidade e em uma sociedade secular, a 

mudança seria vista de forma positiva. 

Tschannen, em texto posterior, também apresenta o núcleo do conceito, de 

acordo com a compreensão de vários autores, a saber: 

 

1. a racionalização (a partir da tradição weberiana); 2. a mundanização no 
sentido de preocupar-se mais com questões materiais que espirituais; 3. a 
diferenciação (de origem funcionalista); 4. a pluralização de ofertas religiosas, 
levando a uma livre concorrência desregulada (Berger); 5. a privatização da 
religião que sai do espaço público (Luckmann); 6. a generalização como 
movimento oposto à privatização, que leva a religião para fora de sua própria 
esfera, resultando em uma religião civil (teorias durkheimianas: Parsons, 
Bellah e, moderadamente, Luckmann); 7. o declínio da prática e da crença e 
a indiferença religiosa (Wilson) (TSCHANNEN, 1992, apud FOERSTER, 
2007, p. 205-206). 
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Moniz (2017) aponta que a tese da secularização ficou vinculada, durante a 

década de 1960, com a teoria da modernização. Dessa forma, haveria uma tensão 

entre a modernização de uma sociedade e o seu desenvolvimento religioso.  

 

Em termos muito gerais, as teorias da secularização afirmam que o processo 
de modernização e seus subprocessos, transformadores da totalidade da 
estrutura social, não podem decorrer sem consequências para as tradições e 
instituições religiosas. [...] Nessa época, a tese da secularização parecia 
autoevidente; todos pareciam concordar com a ideia de que a influência 
pública da religião estava diminuindo com o avanço da modernização 
(STARK, 1999, p.  251; GORSKI, 2003, p. 111). Nas reflexões científicas 
sobre o lugar e futuro da religião no mundo moderno, a secularização foi, 
desde os finais da década de 1960, o paradigma dominante (MONIZ, 2017, 
p. 75). 

 

Zepeda (2010, p. 130) é taxativo ao afirmar que “o debate em torno da 

secularização realiza-se [sic] em estreita relação com o debate em torno da 

modernidade”. E esse aspecto é fundamental para as explicações que dão conta que 

a Revolução Tranquila se tratou, de fato, de um processo de secularização do Québec. 

Sanchez (2005, p. 30) compreende a secularização como esse movimento de 

perda do lugar de referência primordial na compreensão do mundo. Perda do lugar de 

matriz religiosa por parte da Igreja Católica que, inclusive, tem o seu papel político 

diminuído. Mesmo Berger (2017, p.9), no prefácio de sua obra que pretende 

estabelecer um novo paradigma em relação à modernidade, afirma que a teoria da 

secularização foi “baseada na ideia de que a modernidade acarreta necessariamente 

um declínio da religião”. 

Bruce (2017, p. 196) define secularização como:  

 

[o] processo de longo prazo no qual as sociedades vão se tornando menos 
religiosas. A explicação sociológica da secularização a enxerga, em grande 
parte, como resultado das consequências não intencionais e imprevistas 
dessas mudanças sociais que chamamos de ‘modernização’.  

 

Chama-nos a atenção, a constatação de Peter Berger (2017) que se deu em 

um processo longo, como se depreende da leitura do livro Os múltiplos altares da 

modernidade, rumo a um paradigma da religião numa sociedade pluralista, de que a 

teoria da secularização “não se sustenta” mais (BERGER, 2017, p. 9); “Levei alguns 

anos para chegar à conclusão de que a teoria da secularização era empiricamente 

insustentável” (BERGER, 2017, p. 51). E assume que alterou o seu prognóstico 

“diante da evidência empírica” (BERGER, 2017, p. 9). É essa a mesma conclusão de 
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José Casanova (1994, apud MARIANO, 2013, p. 235), analisando também as 

evidências empíricas encontradas nos Estados Unidos. 

 

[...] país que exemplifica, há longo prazo, a possibilidade de convivência, na 
Economia, na tecnologia etc. com a presença de elevados índices de crenças 
e práticas religiosas na população, com um pluralismo religioso vigoroso e 
com um forte ativismo político e midiático de grupos religiosos, entre eles a 
Direita Cristã. 

 

Desta forma, Casanova avalia que a melhor definição para secularização seria 

a de “diferenciação de esferas seculares das instituições e normas religiosas” e não 

mais um declínio ou marginalização da religião para a esfera privada. 

Berger reconhece sua compreensão equivocada de que a religião seria 

banida ou diminuída diante da secularização: “houve, na verdade, fatos que 

sustentavam a noção de secularização; mas, retrospectivamente, nós interpretamos 

mal estes fatos” (BERGER, 2017, p. 10). 

Bastante citada nos vários estudos acerca do lugar da religião na era 

contemporânea, a socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger compreende a 

secularização como um processo no qual as grandes religiões perdem a sua influência 

sobre a sociedade e a própria sociedade recompõe suas representações religiosas, 

denotando a sua autonomia. Destas recomposições surgem novas representações do 

sagrado e novas formas de religiosidade. Uma das características mais 

representativas desta nova realidade é a “bricolagem” – processo que, apesar de se 

apresentar frequentemente na história das religiões, apresenta características 

próprias neste período da pós-modernidade e adquire um significado próprio.  

Karel Dobbelaere (1981) oferece uma conceituação de secularização que 

envolve três níveis distintos. Em nível macrossocial ou da sociedade, ele apresenta o 

conceito de laicização. Nesse aspecto, sua compreensão equivale ao conceito de 

secularização, como podemos depreender de seu texto: 

 

A religião da Igreja, uma ‘forma social institucionalmente especializada de 
religião’ é empurrada para a periferia das sociedades industriais modernas, e 
notamos ‘a dissolução do cosmos sagrado tradicional e coerente’, enquanto 
ideologias institucionais, com base em uma orientação racional nas esferas 
institucionais especializadas, é desenvolvida (DOBBELAERE, 1981, p. 15-
16). 
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Para o nível mesossocial ou institucional, Dobbleaere descreve as mudanças 

religiosas. O nível institucional estaria entranhadamente ligado ao nível macrossocial, 

de tal forma que teria suas relações modificadas. 

 

Esses arranjos institucionais tiveram seu impacto em outras instituições 
sociais, como política, educação e família. Na verdade, a vida social passou 
a ser dominada por relações sociais: a maioria dos laços sociais verticais e 
horizontais foram rompidos. O homem perdeu seus relacionamentos 
comunitários, e a religião, que tem uma base comunitária, perdeu seu impacto 
na sociedade (DOBBELAERE, 1981, p. 25-26). 

 

Por fim, em sua análise, o terceiro nível é o microssocial ou individual. O 

reposicionamento das instituições em nível mesossocial impactou o comportamento 

social dos indivíduos. 

 

4.3.3.2 Colocando o caso do Québec à prova 

 

Como encaixar o “caso Québec” e a Revolução Tranquila, em particular, 

nesse movimento de admissão por parte de Berger (e de outros), de que a 

modernização da sociedade não somente não provoca uma diminuição da importância 

da religião na sociedade, como, em alguns casos, ocasiona um incremento? “Com 

algumas exceções, particularmente a Europa e uma determinada intelectualidade 

internacional, o nosso mundo não é nada secular; ele é tão religioso como outrora, e 

em alguns lugares mais ainda” (BERGER, 2017, p. 11). Estaria o Québec incluído 

nessas “exceções”? Faltaria algum elemento na análise? 

 

De 1958 a 1964, o processo de secularização varreu uma forma de religião 
que se institucionalizou no século XIX, na qual a sociedade havia encontrado 
seu sentido e coerência e os indivíduos, sua segurança. No momento em que 
o Concílio termina e a Revolução Tranquila perde o fôlego, a religiosidade 
permanece, é claro, viva. Mas a Igreja não é mais um agente totalizador da 
organização social. A sociedade, agora, está banhada por uma atmosfera 
dessacralizada. Os burocratas administram a organização social. Os 
especialistas substituem os clérigos à frente dos estabelecimentos. 
Despojada de sua aura moral com as elites no lugar, cada vez mais afastada 
de sua popularidade, desalojada de posições de comando, a Igreja 
quebequense perdeu sua capacidade de se impor. Ela já não projeta mais a 
imagem de uma multinacional onipotente, mas de uma modesta PME165 cujo 
futuro reside na capacidade de inovar (HAMELIN, 1984, p. 267). 

 

 
165 Sigla para Petites et Moyennes Entreprises (Pequenas e Médias Empresas). 
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O estudo de Meunier e Wilkins-Laflamme (2011) destaca que o Québec é um 

caso singular em termos religiosos e o seu processo de secularização está mais ligado 

aos países europeus (secularização como privatização do religioso, perda de 

credibilidade das instituições religiosas e a queda das práticas religiosas) do que 

aquela do restante do Canadá ou até mesmo das Américas. Entretanto, neste mesmo 

artigo, os autores reconhecem que, ainda que a frequência à missa dominical tenha 

diminuído drasticamente166, a maioria esmagadora da população continua a se 

declarar católica167 e a participar dos diversos rituais de passagem (batismos e 

funerais, principalmente). Os autores do referido artigo reiteram as particularidades da 

religião no Québec e a importância histórica e cultural do catolicismo para esta região. 

Charles Taylor discute o impacto do momento posterior ao pós-guerra na vida 

religiosa e o aumento da cultura do consumo – que pudemos verificar, anteriormente, 

pôde também ser verificado no Québec. Esse movimento fez as pessoas buscarem a 

prosperidade pessoal, em detrimento dos laços mantidos com as comunidades locais, 

especialmente em relação aos ritos religiosos. 

 

Algo análogo aconteceu em Québec na década de 1960, embora se tratasse 
de uma sociedade muito urbanizada. Nesse caso, o efeito foi retardado pelo 
vínculo neodurkheimiano entre identidade nacional e catolicismo, mas 
quando esse nó foi desatado, a defecção aconteceu com uma rapidez 
desconcertante (TAYLOR, 2010, p. 577). 

 

Curiosamente, a situação da Igreja Católica no Québec se torna exemplar 

daquilo que Pierucci (1997, p. 101) descreve em seu artigo, já citado antes, a respeito 

das perdas da religião no Ocidente como consequência do processo de secularização: 

perda de espaço e do poder eclesiástico no aparelho de Estado laicizado, perda de 

bens eclesiásticos, perda de alcance de influência sobre o espaço público, perda de 

prestígio cultural, perda de autoridade na vida cotidiana. 

Especialmente no Québec, as instituições sociais, anteriormente sob a gestão 

da Igreja Católica e abastecidas com os recursos humanos da instituição – quer seja 

da própria hierarquia, quer seja das Congregações Religiosas –, foram, antes mesmo 

da Revolução Tranquila, sendo incorporadas ao aparato estatal. “‘O colapso dos 

sistemas sociais anteriormente sob autoridade eclesial e teológica’ ainda parece um 

 
166 Em 1965, o percentual daqueles que diziam participar semanalmente da missa era de 80% da 

população. Em 1998 este percentual é pouco maior de 18% – queda de mais de 75%! 
167 Em 1971, 84% da população se dizia católica. Este percentual, para a mesma questão, em 2001, 

é de 83,5% - uma diferença insignificante. 
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bom ponto de partida para a essência do que é a secularização” (MATTE, 2013, p. 

39). 

Desautels (2016, p. 63) faz semelhantes indagações sobre o caso Québec em 

seu artigo. O Québec seria como que uma “nuance” da teoria de Berger. Para ele não 

existe uma diferença clara entre a cultura secular e culturas religiosas, mas elas se 

reencontram ou criam tensões de acordo com cada contexto sócio-histórico. No artigo 

são evocados alguns pesquisadores quebequenses que se dedicaram a esse tema. 

Raymond Lemieux procura explicar a evolução atual da questão “religião” no Québec 

a partir da noção de um “catolicismo cultural”. Esta noção explicaria a identificação 

dos quebequenses à Igreja Católica e mesmo a participação esporádica (como vimos) 

a determinados ritos. É nesse aspecto também que Taylor utiliza a expressão “religião 

vicária”, da socióloga da religião Grace Davie: 

 

Podemos emprestar de Davie a expressão “religião vicária”. Ela está tentando 
captar aqui a relação de pessoas com uma igreja, da qual elas mantém uma 
certa distância, mas que elas não obstante continuam, em certo sentido, 
apreciando; que elas querem que esteja aí, em parte como portadora da 
memória ancestral, em parte como um recurso para enfrentar alguma 
necessidade futura (por exemplo, quando necessitarem de um rito de 
passagem, especialmente um funeral); ou como fonte de conforto e 
orientação em face de algum desastre coletivo (TAYLOR, 2010, p. 613).  

 

E.-Martin Meunier (2010, apud DESAUTELS, 2016, p. 68), avalia uma 

desvinculação progressiva entre a cultura e a Igreja Católica a partir da década de 60, 

e confirma a intuição de Lemieux acerca do “catolicismo cultural”. Nessa relação ele 

irá entender três modelos de lógica comportamental: 

 

[…] uma lógica de crença (relação individualizada com a religião), uma lógica 
de casamento e prática (relação com a instituição) e uma lógica de 
pertencimento e batismo (relação com a cultura e a identidade). 

 

Recuperando o que havíamos apresentado anteriormente da avaliação de 

Hervieu-Léger, acrescentamos o comentário que Taylor apresenta acerca das 

possibilidades surgidas entre a pertença religiosa e a prática consequente, ou a 

influência de uma tradição religiosa que se confunde com a história de um país (em 

nosso caso, com a Província do Québec): 

 

Danièle Hervieu-Léger fala de uma ‘découplage de la croyance et de la 
pratique [um desacoplamento de crença e prática]’, de um ‘désemboîtement 
de la croyance, de l’appartenance et de la référence identitaire [desencaixe 
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de crença, pertencimento e referência identitária]’. Grace Davie fala de ‘crer 
sem pertencer’. O estreito elo normativo entre certa identidade religiosa, a fé 
em certas proposições teológicas e uma prática-padrão não vigora mais para 
um grande número de pessoas. Muitas delas estão tratando de compor a sua 
visão pessoal bem própria por meio de uma espécie de ‘bricolagem’; mas há 
também alguns padrões muito difundidos que se atravessam no caminho das 
constelações tradicionais. Não só os que declaram ter alguma fé em Deus e 
se identificar com a Igreja, sem realmente comparecer aos seus cultos (‘crer 
sem pertencer’), mas também um padrão escandinavo de se identificar com 
a igreja nacional, à qual só se comparece para os ritos de passagem cruciais, 
ao passo que de resto se professa um ceticismo muito difundido a respeito 
da teologia. [...] As igrejas são vistas, digamos, como elemento crucial da 
identidade histórico-cultural (TAYLOR, 2010, p. 603-604). 

  

De uma maneira geral, pode-se reunir as compreensões teóricas do que foi a 

Revolução Tranquila, no Québec, em duas posições distintas. De uma parte, pensa-

se a Revolução Tranquila como um processo de ruptura com o momento histórico 

anterior do Québec. Doutra parte, a Revolução Tranquila estaria inserida em um 

processo anterior, que apenas se acelerou – ou, ainda, somente continuou. 

Levantamos, ainda, em nossa pesquisa, a perspectiva de que a Revolução 

Tranquila é, mais do que a irrupção do Québec moderno e próspero, um mito fundador 

da sociedade quebequense atual e que respaldaria uma visão antagonista em relação 

à Igreja Católica. 

 

Do nosso ponto de vista, a Revolução Tranquila é o mito fundador do Quebec 
moderno. No pensamento mítico, a ordem nasce do caos, a luz das trevas. 
Além disso, o relato da Revolução Tranquila não se baseia apenas em si 
mesmo. Ele necessita, como em todas os relatos de gênese, apoiar-se em 
uma origem obscura, em um grande magma original em que já borbulham 
certos elementos-chave que podem ser colocados no momento oportuno. 
Para emergir, esta nova sociedade precisa de seu contrário. No Quebec, esse 
contraste se materializa na expressão da Grande Escuridão: o que permite 
ao mito da Revolução Tranquila de nascer, é a ideia de que antes dele reinava 
esse caos pré-moderno sustentado por um regime político conservador e uma 
elite religiosa rígida (MATTE, 2013, p. 61). 

 

Meunier e Wilkins-Laflamme (2011) entendem que a Revolução Tranquila é 

uma narrativa secularista, que pretende associar o caso do Québec àquilo que se deu 

na França, por ocasião da Revolução Tranquila – uma passagem de um país 

tradicionalista, clerical para outro, moderno e laico. 

Ao avançarmos nossos estudos, especialmente ao depararmos com a 

influência da intelectualidade do período imediatamente anterior à Revolução 

Tranquila, ligada aos movimentos de Juventude (da Ação Católica geral e 

especializada) e, subsequente a ela, ligada à nova configuração do governo liberal de 
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Lesage, percebemos a coerência do estudo de Gavreau (2008, p. 17), que reconhece 

o fundamento cultural da Revolução Tranquila como a tentativa de “tornar o 

catolicismo extensível às várias dinâmicas modernas da época. Ao fazer isso, tenta 

ancorar o catolicismo ainda mais firmemente na cultura pública de Quebec”. Essas 

tentativas estavam fundamentadas nas (então) novas formas de pensamento que 

surgiam dentro do catolicismo. Propagadas pela Ação Católica, a partir de 1930, esses 

ideais provocaram uma tensão entre a hierarquia e o laicato, entre uma visão de 

mundo pré-moderna e, outra, adaptada à Modernidade, uma “ruptura espiritual e 

cultural entre os valores tradicionais e os valores da modernidade” (GAVREAU, 2008, 

p. 346). Essa tensão iria encontrar sua dissolução por meio da Revolução Tranquila.  

 

4.3.4 Por fim... 

 

Resta evidente que o processo de laicização e de secularização, ainda que 

se considerem, eventualmente, sinônimos ou próximos, são processos históricos e 

sociais distintos. Podemos observar exemplos que auxiliam na compreensão. Países 

como a Inglaterra e a Dinamarca não são Estados laicos, entretanto, a prática e as 

relações com o fenômeno religioso declinaram evidentemente. Outros países, como 

a Alemanha, a Bélgica e a Holanda, ainda que não sejam confessionais, apoiam e se 

relacionam estreitamente com as religiões institucionais. Doutra parte, países como 

Portugal, Espanha e Itália são Estados considerados laicos, contudo, celebraram 

concordatas com a Igreja Católica e possuem uma sociedade evidentemente religiosa 

(RANQUETAT-JUNIOR, 2008). O autor também ressalta que a secularização (assim 

como a laicização) é um processo que deve ser contextualizado de forma histórica e 

social, ou seja, países diferentes, contextos diferentes, terão processos distintos, 

ainda que se identifiquem em determinados elementos. Pode-se verificar, por 

exemplo, com o processo de laicização na França, realizado de forma violenta e 

revolucionária, e nos Estados Unidos, que o fez sem confrontos enérgicos. 

Nessa perspectiva, o Québec, à época da Revolução Tranquila, não se 

encaixaria como um Estado confessional, uma vez que não havia menção desse fato 

na legislação. Não houve, porém, esforço de evidenciar a separação da Igreja Católica 

do Estado de forma legal – fato que só aconteceria, como vimos, em 2019. A relação 

da Igreja Católica com o Estado do Québec era de proximidade até a Revolução 

Tranquila, inclusive de mútua colaboração. O Estado quebequense foi, aos poucos, 
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desconfessionalizando suas instituições, ao transferir a gestão dos diversos serviços 

de interesse social para si. Por fim, a sociedade quebequense era, de forma geral, 

bastante religiosa – em se considerar a identificação com a Igreja Católica e a 

participação nos ritos, sejam eles semanais ou de passagem –, sofrendo declínio, 

especialmente na participação, desde antes da Revolução Tranquila. 

É certo que, segundo o núcleo dos conceitos de secularização, qual seja, a 

autonomia das várias esferas da sociedade em relação à religião – em nosso caso, 

em relação à Igreja Católica –, o Québec passou por um processo de secularização. 

Esse processo, no entanto, teria uma dimensão interna, que Baubérot (2013) chamou 

de “secularização interna”, e um processo externo, que poderíamos aceitar chamar 

de desclericalização das instituições sociais e desconfessionalização da sociedade. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Queremos sublinhar alguns pontos fundamentais de nossa pesquisa e tecer 

algumas considerações acerca do fenômeno estudado – a Revolução Tranquila. 

No período histórico de 1840 a 1960, apresentamos uma sociedade 

extremamente clerical, integralmente sob a tutela da Igreja Católica em todas as 

esferas da vida – social, política, cultural, de lazer, educacional etc. Em especial, no 

primeiro período, que vai até 1900, aproximadamente, a corrente do ultramontanismo 

exerceu grande influência sobre a Igreja e a sociedade quebequense. Entendemos 

que a Igreja Católica conquistou esse amplo espaço na sociedade, devido ao fato que 

os francófonos da região necessitavam constituir e preservar a sua identidade.  

Faltando-lhes a força das armas, procuraram resistir à colonização imposta pela 

Coroa Britânica, que procurava “anglicizar” os habitantes do Québec, por meio de sua 

identificação com a cultura francesa. Além da língua, dos costumes e códigos de leis, 

o catolicismo se apresentava como esse elemento unificador. Era interesse, também, 

da classe política que a Igreja Católica continuasse projetando essa “sombra”, por 

assim dizer, sobre a região e os indivíduos como forma de inspiração para os ideais 

nacionalistas. Historicamente, seria a Igreja, portanto, a principal instituição “nacional” 

do Québec. 

Enquanto o Québec ligava a sua história, suas tradições, sua identidade à 

Igreja Católica, o Papa Pio IX reinava no Vaticano, alicerçado pelo mesmo 

ultramontanismo, que era seguido em inúmeros países e exercendo a sua ofensiva 

contra a dita civilização moderna – suas práticas e costumes. Esse aspecto da Igreja 

Católica, na condução e formação de sua hierarquia e de seus fiéis, avesso aos 

inúmeros progressos pelos quais a humanidade estava passando – comunicação, 

política, sociedade etc. – estendeu-se por várias décadas, sendo ratificado pelos 

sucessivos pontífices, até a subida do papa João XXIII ao Trono de Pedro.  

Destacamos, em nossa tese, que dois eventos fundamentais se deram de 

forma concomitante – a Revolução Tranquila e o Concílio Vaticano II. Ainda que um 

não tenha dependido do outro, podemos afirmar que ambos tiveram circunstâncias 

originantes semelhantes. Dentre esses elementos, quisemos destacar, em nosso 

trabalho, a filosofia personalista, a Ação Católica e a Nouvelle Théologie. É evidente 

que esses eixos de análise estiveram presentes, especialmente na França e no 
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Québec, por terem se originado em ambiente francófono. As suas repercussões 

puderam, no entanto, ser sentidas além desses lugares.  

No momento em que surgiam – ou se expandiam – regimes totalitários, a 

filosofia personalista procurou colocar em evidência a pessoa humana em sua 

totalidade. Mounier, Maritain, Péguy e Claudel tiveram suas obras difundidas de forma 

abrangente. A concepção personalista inspirava o cristianismo a reconciliar-se com o 

mundo moderno, pois entendia que a Igreja havia perdido a chave da linguagem dos 

seres humanos. 

Essa preocupação do descompasso entre realidade vivida e a Igreja era 

compartilhada pela Nouvelle Théologie, que, ao propor um retorno às fontes do 

cristianismo, pretendia renovar o modo de se fazer teologia e a forma de agir no 

mundo enquanto Igreja e indivíduo. Essa corrente teológica buscava, a partir do dado 

revelado, o diálogo com o mundo atual e com a experiência que os cristãos faziam 

diante da realidade que se impunha. Os vários teólogos, que citamos ao longo de 

nossa tese, foram fundamentais para a construção teórica dos debates conciliares e 

dos documentos por ele emanados, que reposicionariam a Igreja Católica no cenário 

mundial. 

A Ação Católica geral e especializada concretizou os ideais do personalismo 

e da Nouvelle Théologie. Transformando os leigos em protagonistas da ação eclesial, 

aproximou a Igreja da existência humana em sua integralidade. Para além de uma 

espiritualidade desencarnada, desenraizada da vida, os cristãos eram instados a se 

inserirem nas mais diversas áreas – educação, operariado, juventude, meio rural e 

urbano etc.  

Em relação ao Concílio Vaticano II, esses três elementos foram fundamentais, 

além de outros não explorados em nossa tese, como, por exemplo, o Movimento 

Litúrgico, o Movimento Bíblico, o Movimento Patrístico. É interessante notar que, 

mesmo esses movimentos foram originados na França ou por meio de francófonos. 

De qualquer forma, há muitos pontos de contatos entre essas forças e que iriam se 

encontrar, definitivamente, no Concílio. 

Já no Québec, o personalismo e a Ação Católica, em especial, influenciaram, 

decisivamente, na formação das lideranças estudantis e dos jovens das décadas de 

1930, 1940 e 1950 e que se tornariam, na década de 1960, agentes públicos de 

transformação social por meio da Revolução Tranquila. 
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É fundamental entender, ainda, que a posição da hierarquia católica, até 

próximo da Revolução Tranquila – e, portanto, do Concílio Vaticano II, também –, era 

considerada por demais autoritária e, de fato, procurava imiscuir-se em todas as áreas 

da sociedade, inclusive no comportamento moral do indivíduo.  

O simples fiel – digamos assim – passou por transformações importantes ao 

longo das décadas que antecederam a Revolução Tranquila. Para aquele fiel 

quebequense que viveu no período entre o final do século XIX e início do século XX, 

sua vida era regida pela cultura católica. Poderíamos generalizar dizendo que se 

trataria de alguém vivendo em ambiente rural, em uma família numerosa, que 

frequentava os ritos semanais e eventuais da Igreja Católica. Sua cosmovisão era 

pautada pelas orientações precisas emanadas pela hierarquia da Igreja.  

Essa situação mudou, antes mesmo da Segunda Grande Guerra. Com o 

fomento da produção industrial do Québec, a população foi se concentrando nas 

grandes cidades, em um rápido processo de urbanização. O padrão estadunidense 

de consumo e de trabalho influenciou as perspectivas desse cidadão médio. Os meios 

de comunicação de massa – rádio e televisão – induziam um comportamento que era 

considerado, para a Igreja da época, permissivo. Nesse período, as famílias 

começaram a diminuir o número de filhos e o arranjo econômico incluiu a participação 

cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho.  

Para esse fiel hipotético, a Igreja ia perdendo a sua força de persuasão e de 

controle de comportamento. Ainda que a Igreja continuasse a ser um importante 

referencial, cada vez mais se tornava uma instituição que se ocupava tão somente de 

ritos de passagem. 

A Revolução Tranquila, antes mesmo de ter se dado a conhecer, já havia 

lançado suas raízes nessa sociedade que sentia um incômodo em relação à posição 

econômica que o Québec se encontrava frente ao restante do Canadá e ao mundo 

(especialmente, os Estados Unidos, com o qual faz fronteira).  

Os conceitos apresentados na parte final de nossa tese nos ajudaram a 

compreender esse longo movimento que foi a Revolução Tranquila. A secularização, 

por exemplo, é abordada de diversas maneiras pelos vários autores citados em nossa 

tese – e outros tantos que não nos foi possível explorar suas definições. Trazemos, 

aqui, o conceito elaborado pela socióloga quebequense Micheline Milot que define a 

secularização como a “perda progressiva da relevância social e cultural da religião 

como uma estrutura normativa que orienta os costumes e as condutas morais 
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‘aceitáveis’” (MILOT, 2009, p. 13). Essa definição é compatível com nossos estudos, 

uma vez que ressalta o descrédito que a Igreja Católica foi sofrendo ao longo das 

décadas, tornando-se quase irrelevante do ponto de vista político ou social. A 

Revolução Tranquila não se tratou, portanto, de uma mobilização política, partidária 

ou de alguma organização específica que, por meio de debates, confrontos ou, até 

mesmo, conflitos bélicos, repeliu a Igreja Católica da sociedade quebequense. Nem, 

ao menos, tratou-se de decisões jurídicas nas quais definir-se-ia a separação 

constitucional entre a Igreja e o Estado – fato que, como vimos, sucedeu décadas 

depois. De acordo com essa definição de Milot e com a nossa pesquisa, o Québec 

passou por um processo no qual as consciências individuais foram progressivamente 

tornando-se autônomas em relação ao controle moral exercido pela Igreja Católica, 

enquanto instituição, e, ao mesmo tempo, procuraram novos meios de exercer o 

cristianismo, atualizando-o em relação às demandas sociais, políticas e culturais que 

se impunham então. 

Essa perspectiva coincide com aquela do sociólogo francês Jean Baubérot, 

que conceitua a secularização como um “processo de progressiva e relativa perda da 

pertinência social do religioso, sem afrontamento maior entre o político e o religioso” 

(BAUBÉROT, 2012, p. 599). Dessa forma, aceitamos que a hipótese inicial de nossa 

tese se mostrou factível, uma vez que, ao mesmo tempo em que a Igreja do Québec 

enfrentou a perda de sua pertinência social, os próprios fiéis que situaram-se de forma 

crítica em relação à instituição, foram influenciados e influenciaram movimentos 

internos que desembocaram, enfim, no reposicionamento da própria Igreja após a 

Revolução Tranquila. Essa confirmação de nossa hipótese vai ao encontro da 

conceituação proposta por Karen Dobbelaere, explicada em nossa tese, na qual há 

três níveis de verificação do processo de secularização – a sociedade, a instituição e 

o indivíduo. No caso da Revolução Tranquila, todos esses níveis foram afetados, 

ainda que não sejamos capazes de precisar, exatamente, em qual ordem cronológica 

o foram.  

A nossa intenção, na proposição desta pesquisa, era de analisar, de modo 

abrangente, a situação atual da Igreja Católica no Québec. A proposta se mostrou, 

obviamente, inviável pela abrangência. Decidimos, portanto, restringir a pesquisa ao 

período da Revolução Tranquila, como um estudo de caso, apresentando seus 

antecedentes. Ao final de nossa pesquisa, precisamos, contudo, reconhecer que, 
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ainda assim, a tarefa foi descomunal e, acreditamos, tocamos apenas uma pequena 

fração da questão. 

Se, em nossa língua, a bibliografia sobre o Québec e sobre a Revolução 

Tranquila é exígua, para não dizer inexistente; em língua francesa, o tema é objeto de 

inúmeros artigos, dissertações, teses em várias áreas do conhecimento, assim como 

livros, vídeos, congressos, palestras etc. Como a Revolução Tranquila é considerada, 

por muitos, como o momento fundante do Québec moderno, ela atrai a atenção de 

diversos pesquisadores, ao mesmo tempo em que há “camadas” de análises, uma 

vez que o assunto é pesquisado desde a década de 1960 e sofreu interpretações 

diversas. 

Diante dessa abundante bibliografia, nossa pesquisa se restringiu aos textos 

que nos foram possíveis serem acessados. O custo de envio de publicações 

disponíveis no Canadá tornou inviável aceder a obras que, com certeza, 

enriqueceriam o repertório de nosso texto. 

Justificamos ainda nosso tema ressaltando a sua relevância nos estudos 

atuais da Ciência da Religião. Mariz (2000, p. 25) afirma a centralidade desta 

discussão contemporânea na sociologia da religião. Da mesma forma, Emmerick 

(2010, p. 17), nas considerações finais de seu artigo, reconhece que a discussão 

sobre a secularização e dessecularização é oportuna para a compreensão da religião 

em nosso país. 

Por fim, a análise da Revolução Tranquila no Québec, como um estudo de 

caso, proporcionou ao autor elaborar inúmeras reflexões comparativas entre a Igreja 

Católica no Québec e a sua influência passada e presente na sociedade com a nossa 

realidade brasileira. 
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APÊNDICE A – Relação dos papas, a partir das primeiras expedições ao Canadá 

 

214168 Alexandre VI 11 de agosto de 1492 a 18 de agosto de 1503   

215 Pio III 22 de setembro de 1503 a 18 de outubro de 1503 

216 Júlio II, O.F.M. 31 de outubro de 1503 a 21 de fevereiro de 1513 

217 Leão X 9 de março de 1513 a 1 de dezembro de 1521 

218 Adriano VI 9 de janeiro de 1522 a 14 de setembro de 1523  

219 Clemente VII 26 de novembro de 1523 a 25 de setembro de 1534 

220 Paulo III 12 de outubro de 1534 a 10 de novembro de 1549  

221 Júlio III 29 de novembro de 1549 a 29 de março de 1555 

222 Marcelo II 9 de abril de 1555 a 1 de maio de 1555 

223 Paulo IV, C.R. 23 de maio de 1555 a 18 de agosto de 1559 

224 Pio IV 26 de dezembro de 1559 a 9 de dezembro de 1565 

225 São Pio V, O.P. 7 de janeiro de 1566 a 1 de maio de 1572  

226 Gregório XIII 13 de maio de 1572 a 10 de abril de 1585 

227 Sisto V, O.F.M. Conv. 24 de abril de 1585 a 27 de agosto de 1590 

228 Urbano VII 15 de setembro de 1590 a 27 de setembro de 1590  

229 Gregório XIV 5 de dezembro de 1590 a 16 de outubro de 1591 

230 Inocêncio IX 29 de outubro de 1591 a 30 de dezembro de 1591  

231 Clemente VIII 30 de janeiro de 1592 a 3 de março de 1605 

232 Leão XI 1 de abril de 1605 a 27 de abril de 1605  

233 Paulo V 16 de maio de 1605 a 28 de janeiro de 1621  

234 Gregório XV 9 de fevereiro de 1621 a 8 de julho de 1623 

235 Urbano VIII 6 de agosto de 1623 a 29 de julho de 1644 

236 Inocêncio X 15 de setembro de 1644 a 7 de janeiro de 1655 

237 Alexandre VII 7 de abril de 1655 a 22 de maio de 1667 

238 Clemente IX 20 de junho de 1667 a 9 de dezembro de 1669 

239 Clemente X 29 de abril de 1670 a 22 de julho de 1676 

240 Beato Inocêncio XI 21 de setembro de 1676 a 12 de agosto de 1689 

241 Alexandre VIII 6 de outubro de 1689 a 1 de fevereiro de 1691   

242 Inocêncio XII 12 de julho de 1691 a 27 de setembro de 1700  

243 Clemente XI 23 de novembro de 1700 a 19 de março de 1721 

 
168 A numeração utilizada refere-se à ordem sucessória a partir de Pedro, considerado o primeiro 

Papa da Igreja Católica. 



 

 

244 Inocêncio XIII 8 de maio de 1721 a 7 de março de 1724 

245 Servo de Deus Bento XIII, O.P. 29 de maio de 1724 a 21 de fevereiro de  

246 Clemente XII 12 de julho de 1730 a 6 de fevereiro de 1740 

247 Bento XIV 17 de agosto de 1740 a 3 de maio de 1758 

248 Clemente XIII 6 de julho de 1758 a 2 de fevereiro de 1769 

249 Clemente XIV, O.F.M. Conv. 19 de maio de 1769 a 22 de setembro de 1774 

250 Pio VI 15 de fevereiro de 1775 a 29 de agosto de 1799 

251 Servo de Deus Pio VII, O.S.B. 14 de março de 1800 a 20 de agosto de 1823 

252 Leão XII 28 de setembro de 1823 a 10 de fevereiro de 1829  

253 Pio VIII 31 de março de 1829 a 1 de dezembro de 1830 

254 Gregório XVI, O.S.B. Cam. 2 de fevereiro de 1831 a 1 de junho de 1846  

255 Beato Pio IX, O.F.S. 16 de junho de 1846 a 7 de fevereiro de 1878 

256 Leão XIII, O.F.S. 20 de fevereiro de 1878 a 20 de julho de 1903 

257 São Pio X, O.F.S. 4 de agosto de 1903 a 20 de agosto de 1914 

258 Bento XV, O.F.S. 3 de setembro de 1914 a 22 de janeiro de 1922 

259 Pio XI, O.F.S. 6 de fevereiro de 1922 a 10 de fevereiro de 1939 

260 Venerável Pio XII, O.P. 2 de março de 1939 a 9 de outubro de 1958 

261 São João XXIII, O.F.S. 28 de outubro de 1958 a 3 de junho de 1963 

262 São Paulo VI, O.F.S. 21 de junho de 1963 a 6 de agosto de 1978 

263 Venerável João Paulo I 26 de agosto de 1978 a 28 de setembro de 1978 

264 São João Paulo II 16 de outubro de 1978 a 2 de abril de 2005 

265 Bento XVI 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013 

266 Francisco, S.J. 13 de março de 2013 até o presente momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – Relação dos (arce)bispos das várias (arqui)dioceses da região 

do Québec, desde suas ereções 

 

(ARQUI)DIOCESES DE QUÉBEC 

Bispos de origem francesa 

1. 1674-1688: Saint François de Laval (1623-1708) 

2. 1688-1727: Jean-Baptiste de LA CROIX DE CHEVRIÈRES DE SAINT-VALLIER 

(1653-1727) 

3. 1727-1733: Louis-François DUPLESSIS DE MORNAY, O.F.M. Cap. (1663-1741) 

4. 1733-1739: Pierre-Herman DOSQUET (1691-1777) 

5. 1739-1740: François-Louis de POURROY DE LAUBERIVIÈRE (1711-1740) 

6. 1741-1760: Henri-Marie DUBREIL DE PONTBRIAND (1708-1760) 

7. 1766-1784: Jean-Olivier BRIAND (1715-1794) 

 

Bispos de origem canadense 

8. 1784-1788: Louis-Philippe MARIAUCHAU D’ESGLY (1710-1788) 

9. 1788-1797: Jean-François HUBERT (1739-1797) 

10. 1797-1806: Pierre DENAUT (1743-1806) 

 

Arcebispos 

11. 1806-1825: Joseph-Octave PLESSIS (1763-1825) 

12. 1825-1833: Bernard-Claude PANET (1753-1833) 

 

Arcebispos Metropolitanos 

13. 1833-1850: Joseph SIGNAY (1778-1850) 

14. 1850-1867: Pierre-Flavien TURGEON (1787-1867) 

15. 1867-1870: Charles-François BAILLARGEON (1798-1870) 

16. 1870-1898: Elzéar-Alexandre TASCHEREAU (1820-1898) 

17. 1898-1925: Louis-Nazaire BÉGIN(1840-1925) 

18. 1925-1926: Paul-Eugène ROY (1859-1926) 

19. 1926-1931: Raymond-Marie ROULEAU, O.P. (1866-1931) 

20. 1931-1947: Jean-Marie-Rodrigue VILLENEUVE, O.M.I. (1883-1947) 

21. 1947-1981: Maurice ROY (1905-1985) 

22. 1981-1990: Louis-Albert VACHON (1912-2006) 



 

 

23. 1990-2002: Maurice COUTURE, S.V. (1926-2018) 

24. 2002-2010: Marc OUELLET, P.S.S. (1944-) 

25. 2011-...: Gérald C. Lacroix (1957) 

 

DIOCESES SUFRAGÂNEAS DE QUÉBEC 

Diocese de Chicoutimi 

1.1878-1888: Dominique Racine 

2. 1888-1892: Louis Nazaire Bégin 

3. 1892-1927: Michel-Thomas Labrecque 

4. 1928-1940: Charles-Antonelli Lamarche 

5. 1940-1961: Georges-Arthur Melançon 

6. 1961-1979: Marius Paré 

7. 1979-2004: Jean-Guy Couture 

8. 2004-2017: André Rivest 

9. 2017-...: René Guay (2017- ) 

 

Diocese de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

1. 1951-1968: Bruno Desrochers 

2. 1968-1984: Charles Henri Lévesque 

3. 1985-1995: André Gaumond 

4. 1996-2008: Clément Fecteau 

5. 2008-2017: Yvon-Joseph Moreau 

6. 2017-...: Pierre Goudreault 

 

Diocese de Trois-Rivières 

1. 1852-1870: Thomas Cooke 

2. 1870-1898: Louis-François Richer dit Laflèche 

3. 1899-1934: François-Xavier Cloutier 

4. 1934-1945: Alfred-Odilon Comtois 

5. 1946-1947: Maurice Roy 

6. 1947-1975: Georges-Léon Pelletier 

7. 1975-1996: Laurent Noël 

8. 1996-2012: Martin Veillette 

9. 2012-...: Luc-André Bouchard 



 

 

(Arqui)diocese de Gatineau 

1. 1963–1973: Paul-Émile Charbonneau 

2. 1974–1987: Adolphe E. Proulx 

3. 1988–2011: Roger Ébacher 

4. 2011-...: Paul-André Durocher 

 

DIOCESES SUFRAGÂNEAS DE GATINEAU 

Diocese de Amos 

1. 1939-1968: Joseph-Aldée Desmarais 

2. 1968-1978: Gaston Hains 

3. 1978-2004: Gérard Drainville 

4. 2004-2011: Eugène Tremblay 

5. 2011–...: Gilles Lemay 

 

Diocese de Mont-Laurier 

1. 1913-1922:  François-Xavier Brunet 

2. 1922-1965: Joseph-Eugène Limoges 

3. 1956-1978: Joseph Louis André Ouellette 

4. 1978-2001: Jean Gratton 

5. 2001-2012: Vital Massé 

6. 2012-2019: Paul Lortie 

7. 2020-...: Raymond Poisson 

 

Diocese de Rouyn-Noranda 

1. 1973-2001: Jean-Guy Hamelin 

2. 2001-2019: Dorylas Moreau 

3. 2020-...: Joseph Ferdinand Guy Boulanger 

 

(Arqui)diocese de Montréal 

1. 1836-1840: Mgr Jean-Jacques Lartigue 

2. 1840-1876: Mgr Ignace Bourget 

3. 1876-1896: Mgr Édouard-Charles Fabre 

4. 1897-1939: Mgr Paul Bruchési 

5. 1939-1940: Mgr Georges Gauthier 



 

 

6. 1940-1950: Mgr Joseph Charbonneau 

7. 1950-1968: M. le Cardinal Paul-Émile Léger 

8. 1968-1990 : M. le Cardinal Paul Grégoire 

9. 1990-2012 : M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte 

10. 2012-... : Mgr Christian Lépine 

 

DIOCESES SUFRAGÂNEAS DE MONTRÉAL 

Diocese de Joliette 

1. 1904–1913: Joseph Alfred Archambault 

2. 1913–1928: Joseph-Guillaume-Laurent Forbes 

3. 1928–1968: Joseph Arthur Papineau 

4. 1968–1990: René Audet 

5. 1991–2015: Gilles Lussier 

6. 2015-2018: Raymond Poisson 

7. 2019-...: Louis Corriveau  

 

Diocese de Saint-Jean-Longueuil (até 1982: Diocese de Saint-Jean-de-Québec) 

1. 1934-1955: Paul-Ernest-Anastase Forget 

2. 1955-1978: Gérard-Marie Coderre 

3. 1978-1996: Bernard Hubert 

4. 1996-2010: Jacques Berthelet, Viatorians 

5. 2010-2019: Lionel Gendron 

6. 2019-...: Claude Hamelin 

 

Diocese de Saint-Jérôme 

1. 1951-1971: Émilien Frenette 

2. 1971-1977: Bernard Hubert 

3. 1977-1997: Charles-Omer Valois 

4. 1997-2008: Gilles Cazabon 

5. 2008-2019: Pierre Morissette 

6. 2019-…: Raymond Poisson 

 

Diocese de Valleyfield 

1. 1892–1922: Joseph-Médard Émard 



 

 

2. 1923–1926: Felix-Raymond-Marie Rouleau 

3. 1926–1966: Joseph Alfred Langlois 

4. 1966–1969 : Percival Caza 

5. 1969–1975: Guy Bélanger 

6. 1976–2000: Robert Lebel 

7. 2001–2011: Luc Cyr 

8. 2011-...: Noël Simard 

 

(Arqui)diocese de Rimouski 

1. 1867–1891: Jean-Pierre-François Laforce-Langevin 

2.1891–1919: André-Albert Blais 

3. 1919–1926: Joseph-Romuald Léonard 

4. 1928–1950: Georges-Alexandre Courchesne 

5. 1951–1967: Charles Eugène Parent 

6. 1967–1973: Louis Lévesque 

7. 1973–1992: Joseph Gilles Napoléon Ouellet 

8. 1992–2008: Bertrand Blanchet 

9. 2008–2015: Pierre-André Fournier 

10. 2015-...: Denis Grondin 

 

DIOCESES SUFRAGÂNEAS DE RIMOUSKI 

Diocese de Baie-Comeau 

1. 1882–1892: François-Xavier Bossé 

2. 1892–1903: Michel-Thomas Labrecque 

3. 1905–1916: Gustave Maria Blanche 

4. 1917–1920: Patrice Alexandre Chiasson 

5. 1922–1938: Julien-Marie Leventoux 

6. 1938–1956: Napoléon-Alexandre Labrie 

7. 1956–1974: Gérard Couturier 

8. 1975–1979: Jean-Guy Couture 

9. 1979–1988: Roger Ébacher 

10. 1988–1990: Maurice Couture 

11. 1990–2008: Joseph Paul Pierre Morissette 

12. 2008-...: Jean-Pierre Blais 



 

 

 

Diocese de Gaspé 

1. 1922 – 1945: François-Xavier Ross 

2. 1945 – 1957: Albini LeBlanc 

3. 1957 – 1964:  Paul Bernier 

4. 1965 – 1968: Jean-Marie Fortier 

5. 1968 – 1973: Joseph Gilles Napoléon Ouellet 

6. 1973 – 1992: Bertrand Blanchet 

7. 1993 – 2001: Raymond Dumais 

8. 2002 – 2016: Jean Gagnon 

8. 2016-...: Gaétan Proulx 

 

Arqui)diocese de Sherbrooke 

1. 1874–1893: Antoine Racine 

2. 1893–1926: Paul LaRocque 

3. 1927–1941: Alphonse-Osias Gagnon 

4. 1941–1952: Philippe Desranleau 

5. 1952–1967: Georges Cabana 

6. 1968–1996: Jean-Marie Fortier 

7. 1996–2011: André Gaumond 

8. 2011-...: Luc Cyr 

 

DIOCESES SUFRAGÂNEAS DE SHERBROOKE 

Diocese de Nicolet 

1. 1885 – 1904: Elphège Gravel 

2. 1904 – 1937: Joseph-Simon-Herman Brunault 

3. 1938 – 1950: Albini Lafortune 

4. 1950 – 1989: Joseph Albertus Martin 

5. 1989 – 2011: Raymond Saint-Gelais 

6. 2011-...: André Gazaille 

 

Diocese de Saint-Hyacinthe 

1. 1852-1860: John Charles Prince 

2. 1860-1866: Joseph La Rocque 



 

 

3. 1866-1875: Charles La Rocque 

4. 1875-1901: Bem-aventurado Louis-Zéphirin Moreau 

5. 1901-1905: Maxime Decelles 

6. 1905-1923: Alexis-Xyste Bernard 

7. 1924-1942: Fabien-Zoël Decelles 

8. 1942-1967: Arthur Douville 

9. 1967-1979: Albert Sanschagrin 

10. 1979-1998: Louis-de-Gonzague Langevin 

11. 1998-2017: François Lapierre 

12. 2017-…: Christian Rodembourg 

 

Diocese de Pembroke (Sufragânea da Arquidiocese de Ottawa) 

1. 1882–1915: Narcisse Zéphirin Lorrain 

2. 1916–1937: Patrick Thomas Ryan 

3. 1937–1945: Charles Leo Nelligan 

4. 1945–1971: William Joseph Smith 

5. 1971–1993: Joseph Raymond Windle 

6. 1993–2000: Brendan Michael O'Brien 

7. 2002–2007: Richard William Smith 

8. 2007–2019: Michael Mulhall 

9. 2020-...: Guy Desrochers 
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ANEXO 1 – LEGISLAÇÕES PERTINENTES AOS ASSUNTOS SOCIAIS 

 

Data Assunto 

7 agosto 1940 Lei de seguro-desemprego. Ela entre em vigor em 1 de julho de 1941 (Ottawa); 

24 julho 1944 Criação do Ministério de Saúde nacional e do Bem-estar social (Ottawa); 

2 agosto 1944 Lei de abono familiar (Ottawa); 

22 fevereiro 1945 Lei de abono familiar do Québec; 

17 abril 1946 Criação do Ministério do Bem-estar Social e da Juventude (Québec); 

1º janeiro 1952 
Entra em vigor a lei canadense concedendo uma pensão aos idosos de 70 

anos ou mais; 

1º janeiro 1957 
O Ministério do Bem-Estar social e da Juventude estende sua jurisdição à 

assistência pública: orfanatos, creches, garderies, agências sociais (Québec); 

1º janeiro 1961 Entra em vigor o seguro-hospitalização (Québec); 

1º abril 1961 Criação do Ministério da Família e do Bem-Estar Social (Québec); 

6 dezembro 1961 
Desenvolvimento do comitê de estudos acerca da assistência pública 

(Comissão Boucher). O relatório seria entregue em junho 1963 (Québec); 

13 junho 1962 Adoção da lei dos hospitais (Québec); 

18 junho 1964 Criação do Conselho superior da família (Québec); 

15 julho 1965 
Sanção da lei que estabelecia a Caixa de depósito e investimentos do Québec 

e, também, da lei criando o Controle de Rendas (Québec); 

1º novembro 

1970 

Entra em vigor o regime de seguro-doença universal, e, também, a lei de 

auxílio social (Québec). 

Fonte: HAMELIN, 1984, p. 247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 – RESPONSABILIDADES RESPECTIVAS DO MINISTÉRIO DE BEM-

ESTAR SOCIAL E DA JUVENTUDE E DO SECRETARIADO DA 

PROVÍNCIA EM 1946 

 

Ministério do Bem-Estar social e da 
Juventude 

Secretariado da Província 

 
Ensino Profissional 
• École du meuble (Montréal, 1937) 
• École des arts graphiques (Montréal, 1944) 
• École de papeterie (Trois-Rivières, 1945) 
• École des textiles (St-Hyacinthe, 1946) 
• École de marine (Rimouski, 1948) 
• Écoles techniques 
• Écoles d’arts et métiers 
 
Ajuda às escolas técnicas ou 
profissionais 
• Bolsas 
• Materiais 
 
Escolas de reforma e indústria 
 
Ajuda para facilitar o estabelecimento 
dos jovens 
• Bolsas universitárias e técnicas 
• Readaptação de veteranos 
 
Bolsas de estudos superiores no exterior 
(Europa e EUA) 
 
Bem-Estar social 
• Pensão 
• Assistências aos cegos 
• Assistências às mães necessitadas 
• Delinquência juvenil 
• Proteção às crianças imigrantes 
 
Conselho de esportes 

 
Departamento de Instrução pública 
[o Superintendente de Instrução pública é 
nomeado pelo Ministro e faz um relatório anual] 
 
“As grandes escolas” 
• École des Beaux-arts de Montréal 
• École des Beaux-arts de Québec 
• Conservatoire de musique et d’art dramatique 
de Montréal et de Québec 
• École polytechnique 
• École des Hautes études commerciales 
 
Subvenções ao ensino superior 
• Subvenção aos universitários 
          • Montréal, Laval, McGill, Bishop’s 
• Escola superior de Comércio 
• Subvenções estatutária aos colégios 
 
Escolas da tarde169 
 
Escolas domésticas professionais 
 
Cultura 
• Museu da Província 
• Arquivos provinciais 
• Comissão de monumentos históricos 
• Inventário das Obras de arte 
• Bibliothèque St-Sulpice 
• Concursos literários e científicos 
• Prêmio d’Europe para os músicos 
• Compra de livros e assinatura de revistas para 
subsidiar a literatura 
• Subvenção aos organismos culturais e 
científicos 
• Teoria musical nas escolas 
 
Registrador Provincial 
 
Impressora do Rei 
 

Fonte: HARVEY, 2014, p. 173. 

 

 

 
169 Não há um termo adequado para a tradução do francês “Écoles du soir”. Trata-se de 

estabelecimentos de ensino que atendiam pessoas que já haviam passado da idade escolar para 
complementar o Ensino Médio ou Ensino Profissional. 



 

 

ANEXO 3 – PRIMEIROS-MINISTROS DO QUÉBEC A PARTIR DE 1867 

 

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau 
(Conservateur) 

1867-1873 

Gédéon Ouimet 
(Conservateur) 

1873-1874 

Charles-Eugène Boucher de Boucherville 
(Conservateur) (1º mandato) 

1874-1878 

Henri-Gustave Joly de Lotbinière 
(Libéral) 

1878-1879 

Joseph-Adolphe Chapleau 
(Conservateur) 

1879-1882 

Joseph-Alfred Mousseau 
(Conservateur) 

1882-1884 

John Jones Ross 
(Conservateur) 

1884-1887 

Louis-Olivier Taillon 
(Conservateur) (1º mandato) 

1887 
(25-29 janeiro) 

Honoré Mercier 
(Parti national) 

1887-1891 

Charles-Eugène Boucher de Boucherville 
(Conservateur) (2º mandato) 

1891-1892 

Louis-Olivier Taillon 
(Conservateur) (2º mandato) 

1892-1896 

Edmund James Flynn 
(Conservateur) 

1896-1897 

Félix-Gabriel Marchand 
(Libéral) 

1897-1900 

Simon-Napoléon Parent 
(Libéral) 

1900-1905 

Lomer Gouin 
(Libéral) 

1905-1920 

Louis-Alexandre Taschereau 
(Libéral) 

1920-1936 

Adélard Godbout 
(Libéral) (1º mandato) 

1936 
(11 junho - 26 outubro) 

Maurice Duplessis 
(Union nationale) (1º mandato) 

1936-1939 

Adélard Godbout 
(Libéral) (2º mandato) 

1939-1944 

Maurice Duplessis 
(Union nationale) (2º mandato) 

1944-1959 

Paul Sauvé 
(Union nationale) 

1959-1960 

Antonio Barrette 
(Union nationale) 

1960 



 

 

Jean Lesage 
(Libéral) 

1960-1966 

Daniel Johnson (père) 
(Union nationale) 

1966-1968 

Jean-Jacques Bertrand 
(Union nationale) 

1968-1970 

Robert Bourassa 
(Libéral) (1º mandato) 

1970-1976 

René Lévesque 
(Parti québécois) 

1976-1985 

Pierre Marc Johnson 
(Parti québécois) 

1985 
(3 outubro - 12 dezembro) 

Robert Bourassa 
(Libéral) (2º mandato) 

1985-1994 

Daniel Johnson (fils) 
(Libéral) 

1994 
(11 janeiro - 26 setembro) 

Jacques Parizeau 
(Parti québécois) 

1994-1996 

Lucien Bouchard 
(Parti québécois) 

1996-2001 

Bernard Landry 
(Parti québécois) 

2001-2003 

Jean Charest 
(Libéral) 

2003-2012 

Pauline Marois 
(Parti québécois) 

2012-2014 

Philippe Couillard 
(Libéral) 

2014-2018 

François Legault 
(Coalition avenir Québec) 

2018- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 – CRONOLOGIA DA IGREJA CATÓLICA DO QUÉBEC170 

 

1534 Cartier estaca uma cruz em Gaspé 

1608 Champlain funda Québec 

1615 Chegada de quatro Recoletas à Québec 

1617 Louis Hébert estabelece sua família em Québec 

1620 As Recoletas constroem seu mosteiro junto ao rio Saint-Charles 

1624 São José, patrono do Canadá 

1625 Chegada dos Jesuítas em Québec 

1633 Construção da Igreja de Notre-Dame de la Recouvrance 

1635 Fundação do Colégio dos Jesuítas em Québec pelo marquês de Gamache 

1637 Estabelecimento de selvagens171 cristãos em Sillery 

1639 
As Ursulinas se instalam em Québec, Marie de l’Incarnation é a Superiora. 
Fundação do hospital de Québec pelas Irmãs Hospitaleiras 

1642 Paul de Chomedey de Maisonneuve e Jeanne Manc fundam Ville-Marie (Montréal) 

1646 Martírio do padre Jogues 

1648/1649 
Destruição da Huronni [n.a. Confederação huronne]. Massacre dos padres Daniel, 
Lalement, Brébeuf e Garnier. 

1653 Chegada da Irmã Bourgeoys. Fundação da Congregação de Notre-Dame. 

1657 
Sra. Mance funda o Hospital de Ville-Marie (Montréal). Chegada dos Sulpicianos à 
Ville-Marie. Ereção do Canadá como Vicariato Apostólico. A Igreja de Sainte-Anne-
de Beaupré começa a se tornar um lugar de peregrinação. 

1659 D. de Laval, Vigário Apostólico, se estabelece em Québec. 

1663 Fundação do Seminário de Québec. 

1668 Fundação do Seminário Menor de Québec. 

1670 Retorno das Recoletas ao Canadá. 

1674 Quebec é erigida como bispado 

1677 Abertura do Seminário de Saint-Sulpice, em Montréal. 

1684 Ereção Cabido de Québec. 

1687 Cap-de-la-Madeleine se torna um lugar de peregrinação. 

1689 As Irmãs da Congregação de Notre-Dame em Québec. 

1693 Fundação do Hospital-Geral de Québec. 

1697 As Ursulinas se instalam em Trois-Rivières. 

1708 Morte de d. de Laval no Seminário de Québec. 

1747 Fundação das Irmãs Cinzas de Montréal por Madame d’Youveille. 

1763 
O Tratado de Paris cede o Canadá à Inglaterra. George III exige o Juramento de 
Supremacia. 

1766 d. Brian é sagrado bispo. 

1774 O Ato de Québec assegura aos católicos o livre exercício de sua religião 

1776 O Colégio dos Jesuítas se torna uma caserna militar 

1783 Início da imigração dos monarquistas americanos para o Canadá 

 
170 VOISINE, 1971, p. 89-94. 
171 Traduziu-se por selvagem, de acordo com o  termo original sauvages. 



 

 

1797 
Vinte e seis padres franceses, perseguidos pela Revolução [Francesa], se instalam 
no Canadá 

1800 Os bens dos Jesuítas passam para o Estado 

1801 Instituição real, sistema escolar 

1804 Fundação do Seminário de Nicolet 

1811 Fundação do Colégio de Saint-Hyacinthe 

1818 
Londres reconhece oficialmente o título de bispo católico de Québec. Ereção do 
Vicariato Apostólico da Nova-Escócia 

1824 Fundação dos colégios de Sainte-Thérèse et de Chambly 

1827 Fundação do Colégio de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

1829 Ereção da diocese de Charlottetown. 

1832 Fundação do Colégio de l’Assomption. 

1836 Ereção da diocese de Montréal. 

1841 Chegada dos Padres Oblatos à Montréal. Ereção da diocese de Toronto. 

1842 
Retorno dos Jesuítas ao Canadá. O último jesuíta, o Padre Cazot, morreu em 
1800. Ereção das dioceses de Saint-Jean [inicialmente chamada de Nouveau-
Brunswick], et de Halifax 

1843 Fundação do Instituto das Irmãs da Providência por Madre Gamelin. 

1844 
Ereção da Província Eclesiástica de Québec. Ereção do Vicariato Apostólico de 
Rivière Rouge, d. Joseph Norbert Provencher é o primeiro titular. 

1846 Fundação do Colégio de Joliette. 

1847 

Ereção das dioceses de Ottawa, de Victoria [em Colúmbia Britânica], de Saint-
Boniface. Fundação do Colégio de Ottawa. Fundação do Colégio de Terrebonne. 
Os religiosos e as religiosas de Saint-Croix se estabelecessem em Montréal. Os 
clérigos de Saint-Viateur em Joliette. 

1850 Os Jesuítas fundam o Colégio de Sainte-Marie 

1851 Primeiro Concílio de Québec. 

1852 
Ereção das dioceses de Saint-Hyacinthe e de Trois-Rivières. Ereção da Província 
Eclesiástica de Halifax. A Rainha Victoria assina a carta de ereção da Université 
Laval. Fundação do Colégio de Sherbrooke. 

1853 
Fundação dos colégios de Sainte-Marie de Monnoir, de Lévis. Visita de d. Bedini, 
Núncio Apostólico. 

1854 Segundo Concílio de Québec. 

1856 Criação das dioceses de Hamilton e de Londres. 

1860 Fundação do Seminário de Trois-Rivières. 

1861 Fundação em Saint-Hyacinthe das Irmãs du Précieux-Sang. 

1862 Ereção do Vicariato Apostólico em Athabaska 

1863 
Terceiro Concílio de Québec. A Escola industrial de Rimouski se torna colégio 
clássico 

1865 Chegada em Montréal dos Freis de la Charité. 

1867 Ereção da diocese de Rimouski. 

1868 Os Zuavos Pontificais canadenses em Roma. Quarto Concílio de Québec. 

1870 Ereção da Província Eclesiástica de Toronto 

1871 
Ereção da Província Eclesiástica de Saint-Boniface. Ereção da diocese de Saint-
Albert (Manitoba) 

1873 Quinto Concílio de Québec. 



 

 

1874 
Ereção da diocese de Sherbrooke. Fundação do Carmelo de Montréal pela 
Carmélites de Reims. 

1875 Inauguração do Seminário Menor de Chicoutimi. 

1876 Instituição Canônica da Université Laval. 

1877 
Visita de d. Conroy, Delegado Apostólico ao Canadá. Fundação dos Anais 
canadenses da Propaganda Fidei. 

1878 Sexto Concílio de Québec. Ereção da diocese de Chicoutimi. 

1879 Os Redentoristas se instalam em Sainte-Anne-de-Beaupré. 

1880 Congresso Católico em Québec. 

1882 Ereção da diocese de Peterborough. 

1883 
Visita de pe. Joseph-Gauthier-Henri Smeulders [Comissário Apostólico para o 
Canadá]. 

1885 
Ereção da diocese de Nicolet. Chegada dos Irmãos de l’Instruction Chrétienne e 
dos Irmãos Maristas. 

1886 D. Taschereau, primeiro cardeal canadense. Sétimo Concílio de Québec. 

1888 
Ereção das Províncias Eclesiásticas de Montréal e de Ottawa. Regulação da 
questão dos Bens dos Jesuítas. Os Sulpicianos de Montréal fundam o Colégio 
Canadense em Roma. 

1889 Ereção da Província Eclesiástica em Kingston. 

1890 
D. de Laval é considerado Venerável. Ereção da diocese de Alexandria. Os Padres 
da Congregação du Très Saint Sacrament se estabelecem em Montréal. Chegada 
dos Padres Franciscanos e Eudistas. 

1892 Ereção da diocese de Valleyfield. 

1895 Primeiro Concílio de Montréal. 

1897 Visita de d. Merry Del Val, Delegado Apostólico. 

1898 Encíclica de Leão XIII, Affari Vos. Ereção da diocese de Pembroke. 

1899 
Fundação de uma delegação apostólica permanente. O primeiro Delegado é d. 
Diomède Falconio. 

1901 Ereção do Vicariato Apostólico de McKenzie e do Yukon. 

1902 
D. Donat Sbarretti, segundo Delegado Apostólico. O padre Eugène Prévost 
estabelece, em Paris, o Instituto de la Fraternité Sacerdotale. 

1903 Oratório de Mont-Royal se torna um lugar de peregrinação. 

1904 
Ereção das dioceses de Joliette e de Sault Saint-Marie. Fundação da Association 
Catholique de la Jeunesse Canadienne-française (l’ACJC). 

1905 
Ereção do Vicariato Apostólico do Golf Saint-Laurent. Os Padres do Saint-Esprit se 
estabelecem em Hull. 

1907 
Ereção da diocese de Prince-Albert. Início do sindicalismo católico em Chicoutimi 
(Abbé Lapointe). Fundação do jornal l’Action sociale catholique. 

1909 Primeiro Concílio Plenário de Québec. 

1910 
Congresso de Temperança. Congresso Eucarístico Internacional em Montréal. 
Ereção do Vicariato Apostólico de Keewatin. D. Pellegrino-Francesco Stagni, 3º 
Delegado Apostólico para o Canadá. Fundação do Devoir. 

1911 
Ereção da cátedra episcopal de Régina. Ereção da diocese de Calgary. Fundação 
do Colégio Saint-Alexandre (Hull). Fundação da l’Ecole Sociale Populaire. 

1912 
Ereção da arquidiocese de Edmonton. Congresso da Língua Francesa. As 
Beneditoinas de Saint-Wandrille se estabelecem em Saint-Benoît-du-Lac. 

1913 
Ereção da diocese de Mont-Laurier. Congresso sacerdotal no Grande Seminário 
de Montréal. 



 

 

1914 D. Begin é nomeado cardeal. 

1915 Organização do Cabido da Catedral de Québec. 

1916 
Ereção das arquidioceses de Régina e de Winnipeg e do Vicariato Apostólico de 
Yukon e de Prince-Rupert 

1917 Fundação da l’Action Française. 

1918 D. Pietro di Maria, 4º Delegado Apostólico. 

1919 
Ereção da Prefeitura Apostólica de Ontário norte, onde a cátedra do prefeito é 
Hearst. 

1920 Primeira sessão das Semanas Sociais canadenses 

1921 
Fundação em Hull da Confedération des Travailleurs catholiques do Canada. Os 
bispos fundam a Sociedade canadense das missões estrangeiras. 

1922 Fundação do Seminário de Pont-Viau. 

1924 Fundação da Union Catholique des cultivateurs (l’UCC). 

1925 Ereção da Prefeitura Apostólica da Baie do Hudson (Vicariato em 1931). 

1927 
D. Andrea Cassulo se torna Delegado Apostólico no Canadá. Semana Missionária 
de Joliette. D. Rouleau é nomeado cardeal. 

1929 
As Carmelitas de Saint-Boniface se estabelecem em Trois-Rivières. Congresso 
Marial em Québec. 

1930 
Congresso Eucarístico de Verdun e de Thetford-les-Mines. Semana Missionária 
em Montréal. Canonização dos Santos Mártires do Canadá. Fundação da 
l’Académie de Saint-Thomas. 

1931 
CKAC começa a Hora Católica, transmissão de domingo à tarde. Congresso Marial 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

1932 Fundação da JOC [Juventude Operária Cristã]. 

1933 
Ano do Jubileu da Redenção. Ereção da diocese de Saint-Jean e de Saskatoon. 
Fundação em Toronto da Sociedade canadense de história da Igreja. Fundação 
em Vaudreuil por padre Archambault da Escola de Formação Social. 

1934 Fundação dos Escoteiros católicos da Província do Québec. 

1935 
Congresso de estudos sociais pelos padres no Grande Seminário de Montréal. 
Congresso da JOC. Fundação da Liga de moralidade pública para a moralização 
eleitoral. Fundação do Colégio Garnier, em Québec. 

1936 
Carta Pastoral de d. Georges Gauthier sobre o comunismo. Grande manifestação 
comunista. 

1937 
Jornada social para o clero no Grande Seminário de Montréal. Semana sindical 
católica. 

1938 

D. Ildebrando Antoniutti, 6º Delegado Apostólico. Fundação do Centro Católico de 
Ação Cinematográfica. Cruzada de oração na diocese de Montréal. Congresso 
Eucarístico Nacional de Québec. O padre Georges-Henri Lévesque dirigia a Escola 
Superior das Ciência Sociais e Políticas da Université Laval. “Jornadas Sociais” 
para o clero no Grande Seminário de Montréal. 

1939 Semana dos sindicatos patronais. Congresso Eucarístico de Longueuil. 

1940 
Grande manifestação em Montréal por ocaisão do 50º aniversário da Rerum 
Novarum. Fundação em Montréal da Escola Católica de Serviço Social. 

1942 
Congresso da Liga do Domingo. Morte de D. Louis-Adolphe Paquet. Congresso 
Eucarístico de Chambly. 

1943 Jornadas Sacerdotais da Ação Católica. 

1944 Fundação do Secretariado do Episcopado Canadense. 

1946 Carta Pastoral dos Bispos sobre a colonização. 

1949 Greve do Amianto. 



 

 

1950 

Ano Santo. Proclamação do dogma da Assunção. Renúncia de d. Charbonneau, 
bispo de Montréal. Carta Pastoral coletiva sobre a questão do operariado. D. Paul-
Emile Léger é nomeado arcebispo de Montréal. Cruzada do Rosário. Fundação de 
Cité Libre. 

1951 
Os membros do clero não podem pertencer ao Clube Rotary. Congresso 
Eucarístico de Sainte-Agathe. Ereção das dioceses de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière e de Saint-Jérôme. 

1952 Congresso Eucarístico de Mont-Laurier. Congresso de Pax Romana em Montréal. 

1953 D. Léger é nomeado cardeal. 

1954 

Primeiro Congresso Marial Nacional Canadense realizado em Cap-de-la-
Madeleine. D. Giovanni Panico, Delegado Apostólico. Fundação em Montréal do 
Centro da Bíblia. A missa de Páscoa celebrada na Igreja Notre-Dame de Montréal 
é televisionada. Congressos Marial Diocesanos de Québec, de Nicolet e de 
Caplan. 

1955 Congresso Eucarístico de Rimouski. 

1960 Fundação do Movimento laico de língua francesa. 

1962 Abertura do Concílio Vaticano II. 

1963 
Fundação do Parti-Pris. Primeiras manifestações do FLQ (Fronte de Libertação do 
Québec). Primeira parte do Relatório Parent sobre a educação. 

1964 Criação do Ministério da Educação. 

1965 
D. Maurice Roy é nomeado cardeal. Paulo VI dirige a palavra diante da Assembleia 
da Nações Unidas. 

1967 
Expo ’67 se realiza em Montréal. Ela tinha como tema A Terra dos Homens. Os 
primeiros Cegeps abrem suas portas em setembro. Renúncia do cardeal Léger. 

1968 
Congresso das religiosas do Québec, em Montréal. Criação da l’Université du 
Québec. Fundação do Parti Québécois. 

1970 Eventos de outubro. 

 


