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Introdução 

 
A Igreja é reflexo da sociedade em que está situada. Assim “não é 

possível esquecer que o discurso da Igreja é teológico-político” (ROMANO, 1979, p. 

20). Com efeito, talvez, o maior trunfo do catolicismo é permanecer heterogêneo, 

mesmo que tenha grupos hegemônicos.  

Deste modo, “a Igreja sempre teve a notável capacidade de assimilar 

partes substanciais de todos os pontos de vista dissidentes, com exceção dos 

claramente heréticos” (KADT, 1998, p. 10). Porém, para que exista a hegemonia é 

necessário formar pessoas que defendam e divulguem as idéias que o grupo, 

pretensamente hegemônico, quer difundir. Basicamente dois grupos circunscrevem-se 

no pensamento católico: os conservadores e os progressistas. Entre outros, o ponto 

comum entre eles é a busca de indivíduos engajados ideologicamente na disseminação 

de seus pensamentos.1  

Com efeito, este texto tem por projeto compreender o pensamento 

conservador de meados do século XX. Para tanto faremos uso da Carta Pastoral de 

Saudação de 1947, feita por D. Geraldo de Proença Sigaud quando assumi como bispo 

na Diocese de Jacarezinho – Paraná. D. Sigaud ficou conhecido nacionalmente por seu 

conservadorismo relevante. 

 
 
D. Geraldo: representante de uma militância conservadora 
  

Terceiro bispo da diocese: D. Geraldo de Proença Sigaud teve seu 

episcopado em Jacarezinho durante os anos de 1947-1961, quando foi transferido para 

a arquidiocese de Diamantina (MG). Encontram-se ligado à pessoa de D. Geraldo o 

bispo de Campos – RJ, D. Antonio de Castro Mayer, Plínio Correa de Oliveira e o 

economista Luiz Mendonça de Barros autores do livro: Reforma Agrária, Questão de 

Consciência de 1960: 

 
O livro apresenta a Reforma Agrária com objetivo genuinamente socialista e 
anticristão; entra em decidida polêmica com todos os setores do país 

                                                
1 Outro ponto de convergência que podemos encontrar tanto no conservadorismo quanto no progressismo católico é 
que ambos tem projetos para aplicarem na sociedade e seguem uma tradição. 
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favoráveis à Reforma Agrária e ataca até tímidas medidas governamentais 
(como a do Governador Carvalho Pinto, de São Paulo), destinadas a alocar 
terras publicas ociosas para o cultivo em pequenos lotes, como um ‘intento 
igualitário e socializante’, destinado a ‘alterar injustamente nossa estrutura 
agrária, de maneira a abalar o instituto da propriedade...’ O arcebispo D. 
Fernando Gomes, de Goiânia, reage ao livro, solicitando aos autores a 
explicação de qual seria a ‘reforma agrária de inspiração cristã’ que se dizem 
dispostos a apoiar e indicando a ‘preocupação absorvente de ver ‘socialismo’ 
em quase tudo’. D. Castro Mayer responde longamente ao arcebispo, 
reiterando seus pontos de vista. D. Fernando volta a responder-lhe, mas 
valendo-se então da recém-publicada encíclica Mater et Magistra, para colocar 
um ponto final na polêmica... (BEOZZO, 1996, p. 50).2 

 
Sendo, pois, D. Geraldo um bispo de índole conservadora, surge a 

pergunta: “o que é conservadorismo?” Vocábulo tão debatido em nossas conversas 

que quando dele falamos sabemos do que falamos e quando dele nos falam sabemos 

do que falam. Sendo um fenômeno histórico o conservadorismo não se restringe 

somente a determinadas sociedades.  

Perpassando o tempo, o conservadorismo é, antes de tudo, fonte de 

inúmeros questionamentos, afinal até os que são considerados progressistas se tornam 

conservadores quando seus ideais são contemplados. Deste modo, baseado em 

Mannheim este estilo de pensamento é considerado um modo de vida, ou seja, ele é 

conservador e não existe motivos para isso (In: CARVALHO, 2005, p. 04). Já para 

Bourdieu olhamos a compreensão do que é conservadorismo como habitus: uma 

repetição freqüente de um costume (CARVALHO, 2005, p. 09). 

O que deve estar bem claro é que há diferenças entre tradicionalismo 

e conservadorismo. Tradicionalismo, em suma, expressa que o indivíduo segue uma 

tradição. Tal tradição é o modelo que sê-lhe apresenta com o ideal de religião, ou de 

sociedade, de política e também economia sendo, portanto, algo universal 3. 

O conservadorismo em si torna-se, portanto, um fenômeno no mínimo 

intrigante. Para entendermos o pensamento conservador devemos saber que ele, no 

geral, não formula antes uma teoria (conservadora) e depois parte para a prática. Ao 

contrário, o conservadorismo se mostra como uma pragmática que tem um ponto 

histórico de partida (CARVALHO, 2005, p. 01). 

                                                
2 Em resposta, porém, a D. Gomes o livro Meio século de epopéia anticomunista, feito pela TFP (Tradição, Família 
e Propriedade), entidade de cunho conservado e contraria a reforma agrária, coloca que a Revista Catolicismo 
“mostrou que a treplica não desfazia os sólidos argumentos do bispo de Campos. Depois disso D. Fernando Gomes 
não voltou ao assunto”  (MACHADO; CAMPOS FILHO, 1980, p. 93). 
3 Por exemplo, o progressismo eclesiástico da Igreja dos anos 60-70 recorre às primeiras comunidades cristãs: eles 
tinham tudo em comum e traziam os bens aos pés dos apóstolos para que fosse distribuindo conforme a necessidade, 
uma tradição anterior ao medievo. Na Renovação Carismática, um outro exemplo, vê em Pentecostes a tradição a ser 
seguida: o dom de línguas, cura, profecias, ou melhor, a efusão do Espírito Santo, sendo este fato, vale dizer, seu illo 
tempore. 
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Vale dizer, as ações e reações conservadoras diante de 

acontecimentos e situações determinadas são baseadas na premissa de que tudo não 

passa de atitudes habituais, portanto, a partir do ponto histórico, ele aceita o existente 

como se fosse a ordem do mundo. Sendo ainda este ponto histórico o paradigma que 

rege a maneira de pensar e que deve ser conservado na contemporaneidade.  

Em suma, ele é adverso às inovações sócio-políticas, apresentando-

se favorável à conservação da situação paradigmal, opondo-se as reformas radicais. 

Deste modo, ele não é desfavorável à mudança, com efeito, ela deve ser ordenada. Os 

conservadores, em linhas gerais, compreendem que “sua luta estaria fadada à derrota 

se estivesse caracterizada pela radicalização, ou seja, se não houvesse a admissão de 

nenhum tipo de mudança” (CARVALHO, 2005, p. 2) 

Nada obstante, diante de acontecimentos que mudam a sociedade ou 

a política, como uma revolução ou uma mudança notória nos padrões de vida, o 

conservadorismo age de modo peculiar. Primeiramente ele usa o instinto mais 

conhecido de todos: a luta pela sobrevivência. Depois se não resultar no esperado, 

começa-se na busca de alternativas secundárias. Com isso, o conservador abre mão 

da tradição que até então vigorava e lança mão de uma nova forma de se atualizar, 

mas sem deixar a matriz histórica primordial. (cf. CARVALHO, 2005, p. 01-09) 

O conservadorismo, deste modo, afirma Silva Júnior (2006, p. 19), lida 

“com os ‘novos tempos’ buscando conforto na história e no passado”. Neste sentido, 

vale salientar, o conservadorismo se apresenta como uma possibilidade de restituição 

dos bons costumes que existiam, isto é, à ordem natural do mundo. 

Um clássico exemplo de conservadorismo católico do século XX é o 

Integrismo que se mostra “em atitudes conservadoras a respeito de sua religião, 

contento uma postura de radicalização de uma ideologia político-religiosa contra 

qualquer transformação que entre em choque com seus princípios” (SILVA JÚNIOR, 

2006, p. 31). 

Como vimos o conservadorismo tem um fato histórico com mito-

fundador, no caso integrista sua visão de mundo está na análise de decadência, isto é, 

a história do mundo começa com o pecado que corrompeu Adão. Com o decorrer dos 

séculos nasce Jesus, o novo Adão, que, na plenitude dos tempos, traz a salvação do 

mundo e funda o cristianismo. Para o Integrismo a melhor fase cristã foi a época 

medieval. Sendo o medievo um período de forte presença da cristandade na sociedade 
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ocidental ele é, para o integrista, a melhor fase que se percebeu a catástrofe do pecado 

na vida do homem, portanto um modelo de santificação. 

Neste sentido, tudo caminhava em ordem, onde os papéis sociais são 

bem definidos. Com efeito, o velho inimigo estava solto e engendrou na humanidade 

um sentimento contra os bons costumes da cristandade, assim nasce a Reforma, o 

Renascimento e as Revoluções. Completa Ivan Manoel (2004, p. 120) sobre a visão 

eclesiástica de tempo áureo medieval: 

 
Fixados na órbita divina, os homens desfrutaram de alguns séculos de paz e 
de verdadeira civilização, isto é, viveram a Idade de Ouro... Movidos pelo 
orgulho, pela vaidade pela fraqueza da vontade, os homens romperam o 
equilíbrio dessa idade áurea e iniciaram o ‘siglo de hierro de la civilización’, ou 
seja, iniciaram a ‘era da revolução’... 

 
De modo geral, a revolução para o integrista é a prova real da 

presença satânica no mundo. Esta visão de satanização da sociedade é expressa pela 

secularização (laicização): “termo utilizado habitualmente para indicar o processo 

histórico pelo qual a sociedade e a cultura se libertam do controle religioso” (MENOZZI, 

1998, p. 5). 

Portanto, deve-se lutar contra a Revolução, ou seja, fazer uma 

cruzada contra os hereges. A contra-Revolução aparece como “revolução ao 

contrário... a Revolução, é o mal – a contra-Revolução como volta ao passado, o 

restabelecimento da verdade – a História moderna uma progressiva satanização do 

mundo”. (TORRES, 1968, p. 222) Com a era das Revoluções a humanidade entra em 

decadência, o mundo secularizado estava fadado ao tártaro.  

Temos ainda que lembrar que o Integrismo tem pontos doutrinários 

que vão de encontro com sua ideologia. O uso do latim com língua excelsa (esta 

questão será de grande discussão no Concílio Vaticano II), o tomismo enquanto suma 

fonte e método de conhecimento e de teologia, bem como um tempo regido por sinos 

que mostraram principalmente o horário das missas e das rezas. 

Assim, mesmo na República brasileira do inicio do XX, vemos uma 

busca para retornar ao medieval. Este retorno se mostra inatingível, porém o 

Integrismo se apropria de uma nova tradição que mantenha o modelo medieval mesmo 

no Estado Republicano, isto é, a Igreja ingerida em todos os aspectos culturais, e, 

portanto, sociais, políticos e econômicos (cf. TORRES, 1968, p. 218-226). 

D. Geraldo de Proença Sigaud é considerado, juntamente com D. 

Antonio de Castro Mayer, co-fundador da TFP. Ligado também a pessoa de Plínio 
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Correa de Oliveira, D. Geraldo compartilhava plenamente da visão medievalista 

apregoada pela entidade: “para evitar a deserção maciça dos católicos em relação às 

doutrinas da Igreja, ou ‘para que Satanás não domine o Templo de Deus’ “ 

(PEDRIALLI, 1985, p. 31). Mas, em suma, o que é TFP? 

 
...uma organização civil anticomunista que tinha como objetivo primordial 
combater a vaga do socialismo e do comunismo e ressaltar, a partir da filosofia 
de Santo Tomás de Aquino e das Encíclicas, os valores positivos da ordem 
natural, particularmente, a tradição, a familia e a propriedade. (BELOCH; 
ABREU. Apud: SILVA JÚNIOR, 2006, p. 50) 

 
Esta entidade cívico-religiosa é fruto das dissidências entre Plínio 

Correa e a ACB4. Ele achava que a ACB estava se modernizando e deste modo 

distanciando-se dos ensinamentos “tradicionais” da Igreja. Fazendo que na conjuntura 

histórica da década de 60 seja datada o surgimento deste movimento conservador-

integrista, “cujo elemento motivador para a ação política se referencia numa idealização 

do mundo feudal europeu, sob hegemonia ideológica absoluta da Igreja Católica” 

(CARVALHO, 2005, p. 02). 

Compreende-se a trinômio TFP, segundo Pedriali, um ex-integrante do 

movimento, considerando que  

 
...esses são os três valores básicos, a pedra angular da civilização cristã. A 
Tradição é o conjunto de ensinamentos acumulados pela Igreja deste o inicio 
dos tempos, a preservação dos ensinamentos dos patriarcas, profetas e 
apóstolos. A Família é a cellula mater da sociedade: sem ela não há harmonia 
social, sem ela não há educação, sem ela não há prosperidade. E a 
Propriedade é o instrumento do progresso social, do bem estar da familia e da 
realização pessoal do homem.” (PEDRIALI, 1985, p. 31) 

 
Os guerreiros da virgem, ou seja, a TFP teve participação notória na 

preparação da ideologia “pró-golpe” em relação ao anticomunismo, dada as devidas 

proporções, mas principalmente se destaca na organização da Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade que em 19 de março de 1964 que reuniu “mais de trezentas mil 

pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, foi decisiva para demonstrar o apoio da classe 

média ao Golpe Militar que estava para ocorrer” (SILVA JÚNIOR, 2005, p. 53). 

 
 
A Carta de 1947: a necessidade de defensores católicos 
  

Na Carta Pastoral de Saudação de D. Geraldo em 1947, podemos 

encontrar os principais pontos do Integrismo da TFP, dos quais tinha ele caracteres. A 

                                                
4 Ação Católica Brasileira. 
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preferência de D. Geraldo pelo monarquismo é notável quando propõe que a 

Revolução francesa não ocorreria se Luiz XIV correspondesse aos apelos do Sagrado 

Coração de entrar nos palácios dos monarcas. Elabora ainda uma explicação 

transcendental para a Revolução Francesa quando coloca D. Sigaud (1947, p. 28-29): 

 
Tratava-se pois, naquela época, uma batalha tremenda e decisiva no mundo 
dos espíritos, em torno da França. De um lado Satanás procurava transformar 
a França no grande aríete da revolução mundial. Seus operários eram 
principalmente maçons, que então se iam preparando para destruir a velha 
ordem católica e estabelecer a desordem do pecado e do orgulho. De outro 
lado o Sagrado Coração se aprestava a conquistar Luiz XIV para seus 
amorosos desígnios. Luiz XIV infelizmente não correspondeu aos planos 
divinos e a França não guiou os povos para o reino de Deus e sim para a 
revolução, a destruição da Cristandade 

 
D. Geraldo era também seguidor do modelo da neocristandade5. 

Todavia, Silva Júnior coloca que a neocristandade em Jacarezinho foi tardia, isto é, 

perdurou ainda mais de uma década em Jacarezinho depois de seu declínio (cf. SILVA 

JÚNIOR, 2006, p. 40-48). 

Com a reconstrução mítica de uma sociedade arraigada em valores 

cristãos de ordem e hierarquia, o termo neocristandade toma um sentido de projeto 

ideológico-político que acabaria com os erros causados pela modernidade desde a 

Reforma até as Revoluções. 

Em seu olhar de mundo D. Sigaud apresenta o comunismo como o 

diabólico agindo explicitamente, uma vez que o comunismo era segundo seu 

Catecismo Anticomunista: 

 
uma seita internacional que segue a doutrina de Karl Marx e trabalha para 
destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e no evangelho, bem 
como para instaurar o reino de satanás neste mundo, implantando um Estado 
ímpio... (SIGAUD, 1963, p. 05). 

 
Para D. Geraldo Sigaud a maleficência comunista na busca total do 

poder é capaz de “persuadir os católicos de que não há oposição entre os objetivos da 

seita e a doutrina da Igreja”. Salienta ainda a criação mascarada de linhas ditas “ 

‘católicos progressistas’, ‘católicos socialistas’ ou ‘católicos comunistas’, para 

desorientar e desunir os católicos”. Destarte, “a coisa que os comunistas mais desejam 

                                                
5 Neocristandade conceito criado segundo Ralfh Della Cava por Thomas Bruneau, designa a fase da Igreja Católica 
onde se destaca um conservadorismo, isto é, a defesa do status quo: a luta para retornar aos privilégios que detinha 
na monarquia, mas sem as subordinação ao Estado (Cf. CAVA, 1975). Este termo é retomado em Scott Mainwaring 
que propõe seu auge durante a Era Vargas (1930-1945) tendo por pauta de ação um teor anticomunista e anti-
protestantismo, bem como a difusão da moral católica e a influência sobre o sistema educacional (Cf. 
MAINWARING, 1985, p. 41). 
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é que os católicos colaborem com eles. Quem começar a colaborar, terminará 

comunista. ‘Colaborou? Morreu!’ ” (cf. SIGAUD, 1963, p. 09-10). 

O anticomunismo na Carta de Saudação de 1947 aparece como, no 

contexto da restauração cristã6 um inimigo que tem por objetivo destruir a família e as 

bases da sociedade cristã:  

 
Sabemos que há forças tenebrosas que preparam para todas as raças 
humanas comuns, uma grande e mundial escravidão, em que todos sejam 
escravos desta senzala de dous bilhões de galés, com que sonham os 
dirigentes do comunismo, na qual, com o nome de Cristo e da Igreja, seja 
apagado também o nome Liberdade, substituído pelo de Escravidão e Pecado. 
Aparentemente estamos na última fase de destruição da Cristandade. Ergue-se 
no horizonte de todas as nações a monstruosa Rússia, sedenta de conquistar o 
mundo, destruir todas as resistências e preparar assim a tirania universal das 
forcas diabólicas que engendraram a revolução” (SIGAUD, 1947, p. 41-42). 

 
O intuito de superiorizar o pensamento cristão católico a todos, mas 

principalmente a juventude, era o ideal de D. Sigaud. Deste modo possibilitará o 

recomeço da cristandade tão abalada pelas ditas revoluções anticristãs7: 

 
Havemos de iluminar as inteligências com o catecismo, em primeiro lugar. Mas 
à medida que a inteligência desabrocha e os problemas da vida se vão 
apresentando, solicitando uma atitude pessoal, havemos de transmitir a 
nossos adolescentes e a nossos homens a doutrina católica total, de sorte que 
nossos fiéis pensem de tudo como pensa a Igreja... no dia que a massa dos 
católicos brasileiros souber como a Igreja pensa de tudo e abraçar o 
pensamento, a doutrina católica como atitude pessoal, estará dado o primeiro 
passo para a reconstrução da Cristandade (SIGAUD, 1947, p. 30). 

 
Em seu organograma pretendia conquistar as inteligências, isto é,  

“catolicizar as ‘idéias’ da elite e da massa” (SIGAUD, 1947, p. 33). Com efeito, por mais 

que a neocristandade busca uma união com o Estado Republicano, D. Geraldo 

mostrando seu lado integrista preferia, outro sim, um regime que, se não monárquico, 

se igualasse a este, haja vista a República ser fruto da secularização, então os 

intelectuais deveriam ser fruto de uma educação puramente cristã: “ponde um menino 

que tem vocação sacerdotal no ambiente frívolo e imoral de uma república, e em breve 

vereis como se mudam suas idéias e seus costumes” (SIGAUD, 1947, p. 34).  

D. Geraldo via a importância, para a conquista das inteligências, da 

educação sobre forte influência católica. Jacarezinho na época era considerada, antes 

de tudo, como um pólo-cultural. A intenção era de construir um catolicismo forte a partir 

da educação. Propõe Silva Júnior (2006, p. 51): 

                                                
6 Termo sinônimo de Neocristandade. 
7 A Revolução Francesa (1779) e a Russa (1917) 
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...contra a proliferação das idéias comunistas, associadas freqüentemente às 
“legiões satânicas” (comunistas, socialistas e modernistas), funda-se uma 
Instituição de Ensino Superior com o objetivo de formar professores para as 
escolas da região... 

 
Vale frisar, a prioridade de D. Geraldo era criar uma mentalidade 

católica imiscuída em todas as áreas sociais, pois só quando o pensamento católico 

fosse difundido totalmente a Cristandade seria capaz de se erguer novamente. Assim 

ele lança um apelo aos diocesanos: 

 
Em última análise sois vós os construtores da Cristandade... Vós criareis a 
família católica, a sociedade católica, a oficina católica, a repartição pública 
católica, a imprensa, a política, a ciência católicas. Sem vossa participação 
constante e positiva na vida quotidiana é tão impossível construímos a 
cristandade... (SIGAUD, 1947, p. 48) 

 
Tal pensamento é próprio do catolicismo neocristão: ser presença 

efetiva na sociedade interagindo tanto com o coletivo (as instituições) como os 

individuos em sua participação na sociedade, sendo a doutrina católica, a regência das 

atitudes pessoais, afinal “se a Igreja não cumprisse sua missão, essas instituições iriam 

marchar rumo a perdição. A forma de influenciar a sociedade da Igreja da 

neocristandade era triunfalista. A Igreja queria ‘conquistar o mundo’ “ (MAINWARING, 

1985, p. 46) 

Os políticos, conseqüentemente, têm atenção especial na carta de D. 

Sigaud: colaborarão efetiva com a supremacia do Catolicismo: 

 
Escolhidos pela Nação, vossa autoridade é enquadrada em normas do Direito 
Natural e Divino e nos moldes do Direito positivo; mas ela vem de Deus, em 
cujo nome a exerceis. Sois instrumentos de Deus no governo dos homens. De 
Deus tendes o poder, a Deus prestareis contas. Existis para o bem do povo, 
vos para ele, não ele para vós. Como Bispo, vemos em vós os construtores da 
ordem temporal sob as luzes da eternidade, pois sois católicos e governais 
uma nação de Filhos de Deus.  (SIGAUD, 1947, p. 51) 

 
 
Considerações finais: 

 
Considera-se assim que, uma vez que a ala conservadora lança mão 

de uma tradição e sobre ela faz todo um aparelho para difundir suas idéias, estas serão 

lavradas pelo tempo nas continuidades e rupturas que lhe seguem. Pensar na pessoa 

de D. Geraldo de Proença Sigaud leva-nos a refletir sobre a História da Igreja no século 

XX.  

Um intelectual admirado mesmo por seus “opositores” – alguns 

clérigos e leigos – que não lhe negavam seu valor como intelectual. Transferido para 
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Diamantina, MG, em 1961, continuou sua luta de propagar e superiorizar o catolicismo. 

Representante direto do conservadorismo ele é figura marcante que gera e motiva 

polêmicas, deste modo, entrando também para o rol de figuras de destaque no 

Catolicismo Institucional do Brasil. 
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