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Com os avanços tecnológicos ocorridos a partir do final do século XX, 

verificou-se a troca de ideias e a disseminação informacional de uma forma muito mais 

ampla e abrangente. Esta revolução vem modificando a forma com que as pessoas 

informam-se e comunicam-se, visto que novos suportes informacionais emergiram e 

novos meios de comunicação foram desenvolvidos. Todas essas novas tecnologias 

permeiam o Cyberspaço. Este conceito surgiu em 1984, e a princípio era utilizado em 

obras de ficção científica. Seu emprego atualmente, no entanto, denota um espaço de 

comunicação que descarta a necessidade do homem físico para constituir essa 

comunicação. E, segundo Pierre Levy, tem função primordial na vida do homem do 

século XXI: 

 

[...]Visto que não há analogia que encaixe melhor do que cidades para 

fazer menção ao mundo virtual, como “congestionamento de rede”, 

“cidade de bites”, e “cidadãos-rede”, verifica-se uma grande 

influência deste mundo intangível no mundo real. Cada vez mais o 

cyberspaço vem modificando o modo de pensar das pessoas e, de um 

modo geral, como elas vivem suas vidas.
1
 

 

 Computadores, celulares, pagers, palmtops são exemplos de aparelhos que 

proporcionam a comunicação desprovida de presença do homem e, através destes 

suportes, o alcance das trocas informacionais torna-se muito maior e extremamente 

dinâmico. 

 Mesmo o Cyberspaço tendo este conceito abrangente, no qual qualquer 

comunicação efetuada sem a presença física do homem torna-se campo de seu 

abarcamento, verifica-se que uma das formas mais eficientes de comunicação dentro do 
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Cyberspaço é a internet, e seu uso cada vez mais popularizado torna-a um instrumento 

poderoso para disseminação de conhecimento e divulgação de ideias. 

Tendo isto em vista, este artigo preocupa-se no engajamento do site “O 

Catolicismo” na divulgação de ideais medievais no âmbito do Cyberspaço, 

especificamente a internet. A concentração no estudo deste site reside no fato de “O 

Catolicismo” ter sua origem e história ligadas a uma sociedade civil católica chamada 

Sociedade Brasileira em defesa da Tradição Família e Propriedade, que, desde o inicio 

do século XX, militou a favor desses ideais medievos.  

A instituição Tradição, Família e Propriedade (TFP) iniciou como uma feição 

jurídica do grupo editorial de “O Catolicismo”,  o qual era um mensário que, por sua 

vez, foi fundado em 1951,  sendo resultado de uma série de orientações provenientes do 

Vaticano, as quais versavam no sentido de “recristianização do mundo”
2
. Antes de ser 

constituído este mensário, houve um outro intitulado “O Legionário”, caracterizando-se 

como o primeiro veículo desses ideais, mas que em função de ter ainda uma postura não 

muito conservadora e considerada omissa por parte de alguns de seus membros, fez com 

que esta parcela descontente se desligasse e, posteriormente, criasse “O Catolicismo”.
3
  

 Ganha vulto, então, a figura de Plínio Correa de Oliveira, que foi o grande 

idealizador de “O Catolicismo” e, consequentemente, da TFP. Plínio foi, também, o 

grande articulador e líder da TFP, tendo seus ideais ultraconservadores transpostos na 

instituição que atuou no Brasil, a partir de sua fundação na década de 1960, com uma 

ampla bandeira anticomunista, anti-igualitária e de posicionamento contrário à 

laicização do Estado, ao liberalismo religioso e às causas da Reforma Agrária e, 

atualmente, às questões GLS e feministas. A afirmação dos membros Guimarães e 

Solimeo denota de forma clara os objetivos da TFP e sua atuação na sociedade: 

 

combater a Revolução neo-pagã, naturalista, liberal e igualitária que 

surgiu e se dilatou pela Europa por volta do século XV. Essa 

Revolução, ideológica e psicológica, deu origema uma explosão 

religiosa no século XVI: foi a pseudo-Reforma. Os mesmos princípios 

da pseudo-Reforma, transpostos para a ordem temporal, geraram a 

Revolução Francesa, no ocaso do século XVIII. Da esfera política, 

ganharam eles a esfera sócioeconômica, dando origem ao dirigismo 

político, social e econômico, que se tornaria integral com a doutrina 

de Marx em meados do século XIX, e a implantação do regime 

comunista na Rússia, na segunda década do século XX. (...) A TFP vê 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
_______________________________________________________________ 

3 

 

 
nesses longos ciclos de revoluções que se sucederam como 

vagalhões, deixando importantes vestígios no mundo contemporâneo, 

uma só grande Revolução, voltada contra a civilização cristã e, em 

última análise, contra a Igreja Católica. Tem a TFP como especial 

meta de ação atuar no plano temporal, opondo barreiras à Revolução e 

criando condições favoráveis para uma nova era de esplendor da 

Cristandade. É o que chama Contra-Revolução.
4
 

 

A TFP teve, ainda, várias fases durante o séc. XX que nortearam sua atuação no 

âmbito político e social com a ressalva de que ela nunca deixou suas verdadeiras raízes 

conservadoras de lado.  

 No campo político, verificamos mais uma vez, a capacidade de liderança e 

articulação de Plínio Correa de Oliveira, que mesmo argumentando no sentido um 

elogio à nobreza brasileira, conseguiu estabelecer a TFP durante os diversos quadros 

políticos brasileiros do conturbado séc. XX. Teve seu auge na Ditadura Militar onde, ao 

mostrar-se anticomunista, ganhou espaço não só na pluralidade do espaço católico 

brasileiro, como em diversos âmbitos sociais. 

Foi a partir desta época também, onde se constatou uma grande expansão da 

TFP no que tange ao âmbito social. Isto no sentido de que dela partiam grandes 

campanhas beneficentes pelo interior do Brasil que fizeram o nome da instituição 

conhecida e possibilitaram o recrutamento de membros de uma forma muito ampla. 

Quanto a este recrutamento, há uma passagem interessante escrita pelo crítico Décio 

Monteiro de Lima que evidencia como eram feitos os ingressos à instituição: 

 

as condições favoráveis a esse êxito são encontradas pelos aliciadores 

nos estratos sociais de baixa ou nenhuma renda e nível cultural 

inferior, com a ignorância e as carências abrindolhes, pois, as portas 

largas do sucesso na tarefa de ampliar os quadros da militância 

tefepista. É nas favelas, periferias urbanas, zonas rurais, internatos 

gratuitos e estabelecimentos de confinamento de menores entre outras 

áreas, que o grupo da direita comumente vai buscar seus futuros 

soldados. Isto posto, é inegável que os jovens que formam o corpo de 

tropa da TFP provêm, na maioria, dos segmentos mais humildes da 

população (sem Tradição), são geralmente órfãos e filhos de mães 

solteiras (sem Família) e não têm sequer um palmo de terra como 

patrimônio (sem Propriedade). Em outras palavras, lutando por 

valores que desconhecem, caracterizam o mais eloqüente antagonismo 

ao trinômio de metas que impulsiona a causa da entidade a que 

pertencem
5
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Esta passagem extremamente crítica expõe apenas uma de muitas contradições 

da atuação da TFP que, por toda sua história, manteve certas características que, de 

certa maneira, diferenciava-a de outras instituições que se denominavam católicas. 

Segundo Zanotto a TFP possuía um aspecto profético, à medida que Plínio era tido 

como profeta e, inclusive, havia rituais nos quais faziam parte o culto a Plinio – 

incluindo beijos em suas mãos – e, numa esfera maior, havia a necessidade entre os 

membros de, pelo menos uma vez na vida, visitarem São Paulo e conhecerem Plínio 

Correa de Oliveira. Incutido a esta idéia, verifica-se que maior do que a Igreja Católica 

e o Papa, os tefepistas consideravam a TFP e a própria figura de Plínio.
6
  

Mais do que isso, os membros consideravam-se eleitos por serem membros da 

TFP e que, por essa condição, seriam os únicos a ter lugar no chamado Reino de Maria, 

que seria um mundo terreno, com moldes medievais, onde apenas os puros tefepistas 

teriam espaço: 

 

A mística tefepista forjada nestes anos de existência da TFP 

possibilitou também a compreensão da nova proposta encabeçada 

pelos membros: uma preparação para a catástrofe final e o advento do 

reino de graça vindouro para os eleitos . A proposta de um novo 

mundo de felicidade não se destina mais à comunidade em geral, 

como no princípio, mas somente para um pequeno número de 

escolhidos vinculados ao líder providencial, pois, a partir desta nova 

configuração da entidade outra verdade foi naturalizada entre os 

membros: fora da TFP não há salvação.
7
 

 

Acima de tudo, a TFP considera a humanidade, desde a Reforma Protestante, 

seguidora de um caminho pecaminoso e, a partir disso, deveria ser feita, então, uma 

Contra-Revolução, onde a TFP seria peça chave para o seu acontecimento. Esta idéia é 

muito importante para entendermos o porquê da TFP cultivar ideais medievais. Na 

Idade Média, houve a preponderância da Igreja Católica na atuação social, a ela 

cabendo a função de ordenamento social, elaboração de códigos de conduta e vivência, 

administração do saber e, acima de tudo, não havia diferenciação entre aspectos 

políticos e religiosos. Plínio acreditava ter a humanidade atingido na Idade Média a sua 
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plenitude, onde a ordem social era estabelecida pelas regras de Deus e uma quebra do 

movimento pendular - o qual seria a aproximação e afastamento de Deus - havia 

ocorrido, como afirma Zanotto:  

 

Na perspectiva histórica do catolicismo, o medievo significaria o 

ponto mais primoroso de aproximação entre a sociedade terrena e o 

ideal da Jerusalém Celeste, o momento em que a ordem deu a tônica 

da configuração social. A representação dessa sociedade pautada pela 

solidez - o que supõe a transformação do perecível em eterno, do 

transitório em permanente, da dúvida em certeza -, efetivou-se 

centrando a história em um elemento transhistórico, neste caso a 

Cidade de Deus. [...] a história deveria se assemelhar a um quadrado, 

que na simbologia medieval significa o estável, o firme, o que não gira 

nem roda, o que, por integrar os quatro lados iguais, manteria o 

equilíbrio e a firmeza dos quatro elementos do cosmos.
8
 

 

 

As características medievais da TFP são inúmeras e incluem um culto a uma 

nobreza nos tempos atuais, um papel militante do católico na transformação do mundo 

na direção do medievo (inclusive Plínio era denominado o Cruzado do Século XX), 

utilização de símbolos medievais e, finalmente, a preparação seus membros para um fim 

próximo, o que remonta a idéia escatológica muito em evidência nos tempos medievais. 

Tendo estas concepções, há um aspecto muito importante a ressaltar. Segundo 

Zanotto, há uma romantização e idealização da Idade Média por parte da TFP que, ao 

considerá-la a Idade de Ouro da humanidade, interpreta-a de maneira errônea e a 

resignifica de acordo com seus objetivos para o presente. Como já mencionado, este 

tempo medieval seria transposto no Reino de Maria, onde a Igreja teria novamente a 

centralização política, social e do saber. 

Essas premissas medievais permeiam toda a história da TFP e precisaram, de 

alguma forma, ser veiculadas para que seu discurso católico-reacionário recrutasse 

membros e pudesse crescer como instituição nacional para buscar seus objetivos. No 

Brasil, o uso do mensário “O Catolicismo” possibilitou essa abrangência e, uma vez 

possuindo esse veículo, a TFP alcançou grande notabilidade. Sua primeira edição data 

do ano de 1951 e permanece até os dias atuais com edições impressas para seus 

assinantes e eletrônica, de acesso gratuito. No início, suas edições eram direcionadas 

para o espaço do movimento católico já mencionado do início do séc. XX, e seus textos 

eram de grande motivação para os militantes católicos daquele tempo. Seus textos para 
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as massas coincidiram com a criação da TFP, que marca o momento de expansão dos 

ideais de Plínio, que antes de publicar seu livro intitulado Revolução e Contra-

Revolução, publicou-o integralmente no mensário. O que denota, mais uma vez, a 

importância do mensário para o estabelecimento das normas e diretrizes da TFP. Foi a 

partir do espaço obtido neste veículo que Plínio conseguiu começar sua apologia e, 

possibilitou à TFP galgar até ter um papel importante no meio católico e nacional do 

séc. XX. 

Desde o seu princípio, então, “O Catolicismo” teve uma postura militante, e seus 

artigos tiveram sempre argumentação forte e posição firme, sempre indo ao encontro 

dos pensamentos de Plinio Correa de Oliveira e suas origens. Seus artigos versam sobre 

todas as lutas da TFP e, também, contra tudo o que é ligado diretamente às 

“revoluções”.  

Em 1995, com a morte de Plínio, há uma dissidência na TFP, onde dois grupos 

distintos lutam na justiça pelo direito de utilização do nome TFP e suas propriedades. 

Posteriormente, com a resolução e a derrota do grupo dos membros mais antigos, este 

grupo permaneceu apenas com “O Catolicismo” e, proibidos de usar o nome TFP, 

continuam ainda militando pelas causas de Plínio Correa de Oliveira. Entende-se, então, 

que “O Catolicismo” tornou-se atualmente uma corrente desligada da TFP. 

No ano de 2000 o arquivo do mensário foi digitalizado e disponibilizado na 

internet. É possível acessar os números a partir do ano de 1991 e, ao fazermos uma 

busca rápida por “idade média” no sistema de busca, verifica-se como o assunto é 

recorrente e tratado com seriedade. Mesmo com a morte de Plínio, o corpo editorial 

manteve-se fiel a seus ideais e é visto com notoriedade a variedade de textos ligados a 

Idade Média. Há, desde um culto ao cavaleiro medieval na edição de abril de 1997
9
, a 

um comentário rápido sobre a construção de um castelo nos moldes medievais – o qual 

causaria sentimentos de “saudades” aos transeuntes, por remeter a uma época gloriosa - 

na edição de Junho de 2008.
10

 

 Interessante notar também a insistência em reviver uma Idade Média nos 

tempos atuais, como no artigo “A presença da Idade Média no século XXI” da edição de 

maio de 2006, onde são mencionados comerciais de cerveja com apelos medievais e 

viagens a lugares históricos onde construções e traços culturais medievais ainda são 
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mantidos. É visto como positiva qualquer menção à Idade Média, seja ela superficial 

ou profunda.
11

 Há, no mesmo sentido de reviver épocas medievais, o artigo “No Brasil 

real e profundo, traços da Idade Média”, o qual argumenta existir um tipo de feudalismo 

no interior do estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui há também a 

argumentação contrária à reforma agrária.
12

 

Em outro artigo, de maio de 1997, da autoria de Plínio, intitulado “Idade Média: 

caluniada por ser realização da Cristandade na História” o periódico trata de uma 

suposta inverdade acerca de atividades da Igreja Católica, como a Inquisição ou a 

perseguição a hereges.
13

 Aqui, mais uma vez, a presença de uma idealização dos tempos 

medievos e a uma super valorização daquela época. 

É perceptível nas últimas edições eletrônicas – isto porque há ainda as edições 

impressas do mensário - a presença de um maior número de gravuras e textos curtos. 

Características próprias da internet a qual permite e até demanda aspectos mais 

dinâmicos e diretos. Denota-se assim, uma clara ênfase em atingir o publico virtual e, de 

certa maneira, mais jovem que se depara com um texto que lhe é mais acessível, mas 

que mantém seu conteúdo conservador e medieval. 

 O uso de ideais medievais pode ser encarado como grande difusor e 

recrutamento de jovens, uma vez que a divulgação imagética como brasões e uniformes 

de guerra atraem este público.  Aliando Idade Média e a força da Internet para difundir 

esses ideais, o site “O Catolicismo” é um entre vários que cresce no cyberespaço, 

veiculando uma exaltação à Idade Média e um retorno nostálgico à cristandade. 
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http://www.catolicismo.com.br/materia/materia.cfm?idmat=192E9897-E1C9-B3ED-DD826EC243A58A0E&mes=Novembro1999
http://www.catolicismo.com.br/materia/materia.cfm?idmat=FF500374-3048-560B-1CEBE8806C7CA675&mes=Mar%C3%A7o1998
http://www.catolicismo.com.br/materia/materia.cfm?idmat=FF500374-3048-560B-1CEBE8806C7CA675&mes=Mar%C3%A7o1998

