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O INTEGRISMO CATÓLICO BRASILEIRO E SUA INFLUÊNCIA NA 

DIOCESE DE JACAREZINHO 

                                                                                                  

Alfredo Moreira da Silva Júnior*  

 

O presente artigo pretende mostrar um breve panorama historiográfico sobre o 

catolicismo brasileiro nos séculos XIX e XX , notadamente em sua vertente 

conservadora e tradicionalista,  as relações  entre  Catolicismo e poder  político  e as 

tradições católicas num aspecto cultural, foram objeto de vários estudos ao longo do 

século XX. Alguns desses estudos  se consagraram como referência a respeito do 

catolicismo, assim Romano( 1979), Mainwaring (1985) e Antoine ( 1980),  dentre 

outros, ocuparam-se em tentar entender alguns aspectos do Catolicismo na tentativa de 

explicar o funcionamento da Igreja enquanto uma instituição temporal e não só uma 

entidade religiosa, em se tratando da primeira metade do século XX , tais análises 

procuram demonstrar dois pontos fundamentais : por um lado, o esforço da Igreja 

Católica em se fortalecer no Brasil e, com isso, suas estratégias para buscar uma 

influência maior sobre  a Igreja Brasileira . Por outro, a necessidade de se buscar uma 

aproximação maior com o Estado após a Proclamação da República. 

Embora a questão do  conservadorismo católico obrigatoriamente  esteja presente 

nestes  obras, haja vista ser esta a posição  assumida pela Igreja Brasileira durante o 

período da Romanização, o período pós II Guerra Mundial , particularmente o final dos 

anos 50 e início dos 60  é  pouco lembrado ,  não em termos de estudos sobre o 

catolicismo em sua vertente progressista, mas, sim , numa vertente tradicionalista, 

resistente às mudanças que estavam ocorrendo na sociedade e que acabaram por 

promover uma nova postura da Igreja Católica Romana frente aos desafios que surgiam.  

 Assim, o contexto histórico era de imensas transformações em termos sociais, 

culturais e tecnológicos  representados pela crescente industrialização do país e o 
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avanço dos meios de comunicação de massas representados nesse momento 

principalmente pelo cinema e mais tarde pela televisão , também era a época da corrida 

espacial , onde as grandes potências que dividiam ideologicamente o mundo queriam 

demonstrar seu poderio científico.  Quais os rumos da Igreja enquanto uma instituição 

temporal e espiritual diante dessa situação, adaptação aos novos tempos ou 

enfrentamento . O Concílio Vaticano II pareceu uma saída para este dilema, mas ao 

mesmo tempo, acabou suscitando desde sua preparação diferentes leituras a respeito da 

redefinição de papéis e estratégias no Catolicismo Romano, a compreensão de como se 

produziu a reafirmação de um discurso e uma prática  no âmbito político religioso 

próprio do início do século XX, para fazer frente  às crescentes mudanças  e as 

implicações disso no momento social e político brasileiro é que nos levam a 

desenvolver esta abordagem buscando a compreensão do pensamento católico 

conservador e das atitudes de um Bispo representante desta tendência . 

 Cultura, autoria e relações de poder são questões que suscitam no pesquisador 

indagações cada vez maiores e uma necessidade premente de se buscar um maior 

embasamento teórico sobre tais conceitos,  para tanto, é necessário  vislumbrar um  

instrumental teórico capaz de contribuir num estudo específico envolvendo, um 

intelectual, um movimento político, ou uma construção cultural,  a partir de um recorte 

temporal como o que se pretende,  específico do século XX no ocidente,  envolvendo a 

bipolarização ideológica típica da maior parte deste século. 

 Segundo Gramsci, todos os homens são intelectuais, porém, poucos 

desempenham na sociedade o papel do intelectual, sua perspectiva de compreensão da 

formação da intelectualidade dá uma grande importância  à escola, uma vez que esta,  

forma os intelectuais de diversos níveis, cujas funções na sociedade são as de organizar 

a hegemonia burguesa. 

 Num processo revolucionário, os intelectuais teriam o papel de atuar como 

elemento pensante e organizador das classes subalternas, teriam a função de dirigir as 

idéias e as aspirações do proletariado organicamente uma vez que,   para Gramsci, o 

intelectual orgânico teria como função a promoção de mudanças no modo de 

organização social em caráter relativamente permanente rompendo com isso,  a 

hegemonia burguesa. 
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 Num partido de massas, teríamos a mescla de intelectuais tradicionais 

(profissionais) , com os intelectuais orgânicos que,  atuando junto com as classes 

subalternas, despertariam suas potencialidades intelectuais e fariam com que travassem, 

uma guerra de posição contra-hegemônica. 

 Diante da construção do conceito de intelectual orgânico e seu papel, enquanto 

agente transformador da sociedade, necessitamos refletir sobre alguns aspectos 

importantes: Gramsci deu um valor muito grande à escola e a conduta do professor 

enquanto formador de elementos críticos, no entanto, na sociedade brasileira, a própria 

classe dos professores, notadamente nas cidades interioranas,  representa  a 

possibilidade de uma ascensão social do indivíduo de proletário a pequeno-burguês. 

 A partir  das possibilidades que a História nos coloca,  a utilização do referencial 

teórico marxista pode nos levar a um caminho que fuja de uma perspectiva linear  na 

compreensão de relações sociais cada vez mais complexas se, por um lado o intelectual 

orgânico gramsciano pode contribuir para a “revolução” , não poderia haver a 

possibilidade de se desenvolver intelectuais orgânicos “contra revolucionários”a partir 

de uma  conjuntura história favorável?  

 Nota-se como meta do discurso conservador católico o constante ataque ao 

“perigo comunista”, a questão é, no Brasil da década de 50 e 60 que visão o homem 

comum e iletrado bem como a classe média  tinha a respeito do comunismo? Não seria 

o discurso conservador também fruto de uma reapropriação por parte de seus autores? 

Foucault  propõe uma análise histórica do discurso onde, além do aspecto formal se 

analise  as modalidades de sua existência, modos de circulação, valorização, atribuição, 

apropriação, elementos variáveis de acordo com a cultura  de cada povo e decifráveis a 

partir de sua proposta . 

 Este trabalho busca uma maior compreensão das práticas conservadoras 

católicas a partir do Bispado em Jacarezinho  de um representante deste 

conservadorismo, D. Geraldo Sigaud, porém, é evidente que uma pesquisa meramente 

biográfica  seria insuficiente para o entendimento das transformações e os 

acontecimentos do período em questão,  sem dúvida,   os aspectos conjunturais e 

corporativos influenciaram nas atitudes desse personagem. Encontramo-nos nesta 

proposta, diante da aparente contradição de uma  análise histórica que mescle elementos 

de referenciais teóricos conflitantes, temos a posição de Cardoso ( 1997 ) , que aponta 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 4 

dois grandes paradigmas para a história na atualidade: o iluminista , representado pelas 

teorias de caráter marxista e as primeiras gerações dos  Annales e o pós-moderno, este 

último avesso a explicações de caráter globalizante , neste caso, temos a Nova História, 

reservando-se o uso do termo para historiadores do pós-68, neste último caso, 

prevaleceria em termos epistemológicos uma certa confusão entre sujeito e objeto,  

sendo o binômio investigação/observação  elementos integrantes do objeto de estudo. 

Cardoso defende o paradigma iluminista e sua vertente marxista chamando de 

supersimplificação deformadora, críticas ao marxismo, notadamente a questão da 

determinação dos níveis superestruturais pela infra-estrutura, para ele, Marx e Engels 

não teriam negado o papel do pensamento de gerações anteriores no processo de 

formação do aparato político, jurídico, filosófico e teológico, assim, critica duramente o 

“fim da História” procurando reafirmar a necessidade de se buscar um paradigma 

alternativo que não despreze totalmente as teorias marxistas e, ao mesmo tempo não 

seja tão fragmentário como o paradigma pós-moderno. 

 Vainfas ( apud CARDOSO, 1997), considera que   as abordagens micro e macro 

da história não são necessariamente excludentes , apesar de originárias de paradigmas 

distintos e até certo ponto, opostos. Tenta apontar a viabilidade de um método que 

contemple peculiaridades dos dois grandes paradigmas conflitantes.  

 Assim, pretende-se num primeiro momento,  uma análise histórico-conjuntural 

que possa demonstrar as origens e o desenvolvimento das práticas católicas 

tradicionalistas, e suas  peculiaridades na atuação  de D. Geraldo, sua influência em 

termos políticos, religiosos e culturais na Diocese de Jacarezinho, bem como,  os 

desdobramentos das ações integristas no cenário político brasileiro dos anos 60.    

 O conservadorismo católico brasileiro tem suas origens no movimento de 

romanização do catolicismo iniciado em meados do século XIX ,  incentivado pelos 

núncios apostólicos estabelecidos no Brasil após 1808, como representantes da Cúria 

romana, visavam diminuir a influência da coroa luso-brasileira sobre a igreja no Brasil e 

colocá-la sob as ordens diretas da Santa Sé. Vivia-se então, no mundo católico, a 

chamada crise modernista. Segundo o Vaticano, esta crise iniciara-se com o 

Renascimento  a  Reforma Religiosa e foi agravada com as idéias iluministas, liberais, 

socialistas e anarquistas que assolavam o mundo cristão. A solução era buscar o resgate 

da influência da cúria romana em contraposição à busca do enfraquecimento do 
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“catolicismo nacionalizado”, Tal posição é identificada  em várias encíclicas deste 

período. Para o Papa Pio IX : 
Tal é o sistema perverso e oposto à luz natural da razão, o qual 
propugna pela indiferença em matéria de religião, por meio da qual 
esses inveterados inimigos da religião, obliterando toda distinção entre 
virtude e vício, verdade e erro, honestidade e vileza, asseveram que se 
pode alcançar a salvação eterna em qualquer religião, como se acaso 
pudessem consorciar-se a justiça e a iniqüidade, a luz e as trevas, 
Cristo e Belial. Tal é a vil conspiração tramada contra o celibato 
clerical que, oh dor ! Vem sendo apoiada por algumas pessoas 
eclesiásticas, as quais, esquecidas lastimosamente de sua dignidade, 
deixam-se seduzir pelos prazeres da sensualidade; tal é a doutrina 
perversa, máxime em matérias filosóficas, que seduz e corrompe 
miseravelmente a juventude incauta, propinando-lhe fel de dragão em 
cálice de Babilônia; tal é a nefanda doutrina do comunismo, contrária 
ao direito natural, que, uma vez aceita, lança por terra os direitos de 
todos, a propriedade, a própria sociedade humana; tais as insídias 
tenebrosas daqueles que, em pele de ovelhas, mas sendo lobos rapaces, 
insinuando-se fraudulentamente com sua aparência de piedade sincera, 
de virtude e disciplina, intrometem-se humildemente, captam com 
brandura, atacam delicadamente, matam às ocultas, afastam os homens 
de toda religião, sacrificam e destroçam as ovelhas do senhor. Tal, por 
fim, para não referir tudo o mais, de vosso pleno conhecimento, a 
propaganda infame de livros e folhetos que voam por todos os 
recantos, ensinando os homens a pecar; livros e folhetos que, 
compostos com arte e imbuídos de enganos em artifício, profusamente 
esparsos para ruína do povo cristão, semeiam doutrinas pestíferas 
depravam o coração e as almas, sobretudo dos menos avisados, e 
inflingem graves prejuízos à religião( PIO IX, 1960, p. 8-9) 

 

 Percebe-se claramente, com uma leitura interpretativa  de acontecimentos de 

grande repercussão no ocidente como a Revolução Francesa, As Revoluções Liberais, A 

Comuna de Paris, dentre outros, um claro  posicionamento da Igreja defendendo uma 

ordem social tipicamente medieval, ao mesmo tempo que insiste em defender a 

monarquia de origem divina como a única forma de governo aceitável, mesmo no final 

do século XIX, como diz o Papa Leão XIII : 

 
A guerra terrível há longo tempo empreendida contra a autoridade 
divina da Igreja teve o desfecho que devia ter: pôs em perigo a 
sociedade em geral, e muito especialmente o poder civil, que é o 
principal sustentáculo do bem público. Mais do que qualquer outra, a 
nossa época fornece esta demonstração pelos fatos . Mostra-nos as 
paixões populares mais ousadas do que nunca em repelir toda a 
autoridade, e a licença tão geral, as sedições e distúrbios tão 
freqüentes, que os que governam, depois de verem recusar-se-lhes a 
obediência, não acham mesmo  mais no seu poder a garantia da sua 
segurança pessoal. De longa data tem-se trabalhado em fazer deles 
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um objeto de ódio e de desprezo para o povo; o  incêndio assim 
fomentado irrompeu enfim, e em pouco tempo viu-se a vida dos 
maiores soberanos exposta a “complots” tenebrosos ou atentados de 
criminosa audácia. A Europa inteira ainda há pouco fremia de horror 
à notícia do assassinato nefando de um poderoso imperador; e logo 
após tamanho crime, quando a estupefação que ele causou ainda 
oprime todas as almas, celeradas não se arreceiam de lançar 
publicamente a intimidação e a ameaça à face dos outros soberanos 
da Europa. ( 1951, p. 3-4) 

 

 No Brasil, o episódio que demarcou a posição dos romanizadores da Igreja foi 

sem dúvida a chamada “Questão Religiosa” acontecimento, que evidenciou o 

verdadeiro estado  das relações Estado-Igreja no Brasil. O episódio se iniciou em  1870 

foram  seus principais protagonistas  os  bispos de Olinda e do Pará.  Neste momento, a  

maçonaria estava fortalecida pelo fato de governar o país o Visconde de Rio Branco, 

Grão-Mestre dessa instituição . Para Rio Branco,  D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, 

bispo de Olinda seria um elemento inconveniente às relações entre os políticos e o clero 

devido à sua intransigência na  defesa da autoridade absoluta do papa . 

 D. Vital interditou todos os templos pertencentes a irmandades e ordens terceiras 

dirigidas por membros da maçonaria, no Pará, D. Antônio de Macedo Costa adotou 

comportamento semelhante. 

 O governo imperial atendendo às reivindicações das associações determinou que 

os bispos voltassem atrás em sua decisão. Estes, no entanto, mantiveram-se firmes 

quanto à sua posição e por isso,  acabaram detidos. A justiça imperial os condenou a 

quatro anos de prisão com trabalhos forçados, pena depois , comutada para trabalhos 

simples. A atitude do Vaticano num primeiro momento foi de censura aos dois 

religiosos, mas, no decorrer do processo, tal posição mudou e ambos passam a ser 

apoiados por Roma. 

 Em 1875, foi concedida a anistia aos Bispos e através da Encíclica Exortae in 

ista ditione, o Papa assegurava que o levantamento das interdições não mudava a 

posição da Santa Sé a respeito da maçonaria. 

 A Questão religiosa provocou uma imensa deterioração nas relações Estado-

Igreja a ponto de, no final do século XIX,  a Proclamação da República ser encarada de 

duas maneiras distintas pelo clero brasileiro: de um lado, com apreensão pelo fato de a 

República acabar com o catolicismo como religião oficial, por outro, com um certo 
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alívio pelo fim do padroado régio,  que,  de certa forma , acabara por dificultar a atuação 

da Igreja . 

 Para BARROS (1971),  esta crise entre Igreja e Estado deve ser  inserida no  

“quadro amplo da verdadeira questão religiosa, que o envolve, explica e transcende”   . 

Para o  autor, há um   embate entre o projeto ultramontano de PIO IX e as facções da 

Igreja Nacional cujas características em termos políticos  era extremamente  peculiares  

já que,  historicamente temos exemplos de sacerdotes católicos envolvidos com liberais 

e maçons em movimentos políticos desde fins do século XVIII. A  situação torna-se 

mais grave se levarmos em conta as ligações do próprio Imperador com a maçonaria 

vale lembrar que o  mesmo tinha,  as atribuições do poder temporal pelo Real Padroado. 

Todavia, Estado e Igreja  necessitavam um do outro, fosse  pela conjuntura política do 

momento, fosse   pelos projetos institucionais de cada um. Barros assim esclarece: 

 

Toda a questão religiosa, no seu momento dramático, provava, 
somente uma tese: a de que o regime da religião privilegiada 
não correspondia à realidade do País, urgindo promover-se a 
instituição da plena liberdade religiosa, introduzindo a 
neutralidade confessional no seio do Estado. Nem o Estado, 
nem a Igreja, entretanto, desejavam que tal acontecesse; ambos 
pugnavam pela religião oficial, discordando apenas na questão 
básica referente ‘ prioridade do poder temporal ou do poder 
espiritual. Para a monarquia a afirmação da religião oficial 
estava ligada a seu próprio destino: afinal, era o catolicismo que 
afirmava o direito divino da realeza  e que o sustentava. ( 
Barros, 1973, p.365) 

 

 Durante o século XIX a Igreja Católica Brasileira adquiriu contornos bem 

próprios em suas  práticas, pois,  de um lado,  há  na união Estado-Igreja um 

fortalecimento do Catolicismo enquanto religião oficial, mas , por outro ângulo, 

percebe-se em alguns momentos da história política do período  imperial um certo 

cerceamento na aplicação dos princípios defendidos pelo Vaticano, que vai culminar na 

Questão Religiosa em 1872/75. Ademais, se a Proclamação da  República separa  o 

Estado e a  Igreja e  tal separação era temida pela hierarquia clerical como algo que 

poderia levar a uma perda de privilégios adquiridos, no entanto esta acabou com a 

constante interferência do Estado nos assuntos da Igreja ( Mainwaring, 1985, p.42). 
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 O fim da união Estado- Igreja, era uma espécie  de “dogma” entre liberais e 

positivistas,  no entanto, foi  objeto de vários entendimentos entre a hierarquia da Igreja 

e os líderes republicanos,  Tais  entendimentos  asseguraram no decreto de abolição do 

Padroado Régio ( Decreto 119-A) , algumas conquistas para a Igreja, ao lado de 

assegurar ampla liberdade religiosa para todos os brasileiros e estrangeiros, garantiu o 

exercício público de todos os cultos religiosos e o direito de construção de templos e 

equiparou a Igreja Católica a todas as outras igrejas, mas lhe  preservou a propriedade 

dos bens . Isto se destacou de outra situação, por que:  

 
No processo europeu da revolução burguesa, a desapropriação dos 
bens eclesiásticos foi um instrumento fundamental para aumentar o 
patrimônio imobiliário da burguesia e do próprio estado, tanto no 
campo como na cidade. No Brasil, ao contrário, esse instrumento de 
acumulação não foi empregado...  
... Mais ainda , continuou, mesmo no século XX, o hábito de 
latifundiários doarem terras para a igreja Católica, sobre as quais 
foram fundadas cidades e as quais se constituíram em fonte de renda 
para a instituição católica na forma de enfiteuses e 
aforamentos.(MANOEL, 1985, p.1-10) 

 
 Separada do estado e entendendo-se ameaçada, a Igreja passou a se reorganizar 

internamente, procurando promover uma presença mais marcante na sociedade.  O 

período que se estende de 1890 a 1916 é tido como um período de mudanças e 

adaptações aos novos tempos. Enfraquecida,  a hierarquia da Igreja preferiu ceder ao 

invés de entrar em atrito com os republicanos, evitando assim um anticlericalismo 

rancoroso e hostil. 

 Refazendo-se rapidamente, a Igreja firma novas bases entendidas como o 

modelo religioso conhecido como neocristandade e que , pode ser datado de 1916 com a 

publicação da Carta Pastoral de D. Leme , atingindo seu apogeu de 1930 a 1945 quando 

Getúlio Vargas era presidente. Este modelo foi assim caracterizado por Mainwaring 

(1985, p.41) : 

 
A Igreja permanece politicamente conservadora, se opondo à 
secularização e às outras religiões, e pregava a hierarquia e a ordem. 
Insistindo num catolicismo mais vigoroso e que se imiscuísse nas 
principais instituições e nos governos, as atitudes práticas das 
pastorais da neocristandade se diferenciavam das anteriores. Assim 
conseguia o que percebia como sendo os interesses indispensáveis da 
Igreja: a influência católica sobre o sistema educacional, a 
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moralidade católica, o anticomunismo e o antiprotestantismo. 
(MAINWARING, 1985, p.41) 

 

 As práticas da Igreja podem ser entendidas como multiplicidades de 

articulações,  onde visavam aproximá-la do  poder público,  objetivando  ou o  

fortalecimento da própria Instituição, ou a possibilidade de promover transformações 

sociais.(CAVA, 1975, p.7). 

 Mas também está  presente nas práticas e no discurso Católico, a percepção do 

mundo moderno como o reino de satanás, esse mundo minava a fé, e corrompia os 

homens solapando os valores cristãos como a família tradicional e o respeito pela 

autoridade . 

 A partir disso, esboça-se  a necessidade dos sacerdotes católicos de elevarem -se 

acima do mundo ao invés de ter nele uma atuação, rejeitando práticas como o 

concubinato e  a atividade política, que foram  comuns na primeira metade do século 

XIX, mas passaram a ser evitadas. 

 Ao mesmo tempo que o catolicismo buscava retomar os seus antigos privilégios 

no campo político, há  uma preocupação doutrinária voltada para a cristianização da 

sociedade, agora , era o combate aos males provenientes do liberalismo e do 

comunismo. Pelo que :  

 
A nova missão da igreja era cristianizar a sociedade conquistando 
maiores espaços dentro das principais instituições e imbuindo todas 
as organizações sociais e práticas  pessoais de um espírito católico... 
... Se a Igreja não cumprisse sua missão, essas instituições iriam 
marchar rumo à perdição. A forma de influenciar a sociedade da 
Igreja da neocristandade era triunfalista. A Igreja queria " conquistar 
o mundo" ( MAINWARING, 1985, p.46). 

 

 Há  nesse momento,  uma preocupação da Igreja,  de buscar  uma aproximação 

cada vez maior com o Estado,  talvez alguns eclesiásticos pretendessem restabelecer 

regalias e privilégios perdidos, mas havia também, uma ação política da Igreja 

motivada pela ameaça representada pelo liberalismo e comunismo, inimigos não apenas 

materiais mas também espirituais, pois, o liberalismo na medida que afastava os 

cristãos do mundo espiritual, abria as portas para o comunismo. Moraes aponta que a 

Igreja identifica  
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A revolta contra a hierarquia da autoridade, na família, na sociedade, 
no Estado; a desenvoltura dos assuntos relativos a Sexo ( ... ); a 
mentalidade de aproveitamento máximo ( ... ) de todos os requintes 
da volúpia, de todos os meios de enriquecimento, de todos os 
expedientes do conforto; o espírito de subordinação da mocidade aos 
ditames da antiga moral doméstica; o transvio das artes recreativas( ... 
); a guerra ao espírito clássico, na instrução; o ódio à religião, o 
combate insidioso à Igreja Católica ( ... ), a valorização dos costumes 
contrários à moral cristã ( ... ) ( MORAIS JR., 1962, p.42-43). 

 

 A década de 20 inaugurou uma fase de reação ao tradicionalismo na sociedade, 

nas artes e na política. A Semana de Arte Moderna de 1922 e a eclosão do movimento 

tenentista foram elementos importantes das mudanças que se processavam  ao nível 

político e cultural. Mas , também o  processo de Restauração do Catolicismo Brasileiro 

que ganha impulso exatamente neste momento, com a fundação do Centro D. Vital, por 

Jackson Figueiredo,  íntimo colaborador de D. Leme. Este instituto Católico exerce 

grande influência no desenvolvimento da Igreja e na política, e sua criação visava a 

formação de uma intelligensia católica , oriunda das fileiras da classe média alta, capaz 

de fazer frente ao anticlericalismo, ao ateísmo e à indiferença religiosa das elites 

republicanas. Estava se fortalecendo mais uma vertente do catolicismo, o integrismo.  

 Podemos afirmar que o integrismo se traduz em atitudes de  conservadores a 

respeito de sua religião, contendo uma postura de radicalização de uma ideologia 

político-religiosa contra qualquer transformação que entre em choque com seus 

princípios.  No caso católico, o integrismo estrutura-se a partir da segunda metade do 

século XIX,  auge do embate entre o pensamento moderno-liberal aceito por setores da 

Igreja e o catolicismo tradicional. 

Para Torres ( 1968, p.219)  : 
 

... esta maneira de pensar produz a convicção de que , sendo o 
pensamento da Igreja verdadeiro, e a verdade imutável, o ensinamento 
da Igreja deve ser imutável. Mais: a revelação sendo um fato 
histórico, uma vez dada, não poderia sofrer alteração. Por fim: a 
tradição a uma das fontes da verdade, é, naturalmente, o peso do 
passado sobre o presente. Tudo, enfim, concorre num ponto: as 
novidades são suspeitas, a palavra dos antigos é a expressão da 
verdade. 

 
 Segundo este autor, esta maneira de pensar não é recente, sendo percebida na 

Idade Média, quando Tomás de Aquino faz uma releitura da filosofia Aristotélica de 

acordo com as “ necessidades católicas . Para o integrismo, nada pode ser mudado sob 
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pena de ferirmos a substância dos dogmas ampliando-se o conservadorismo para o uso 

do latim, o Tomismo, o horário das missas além da  crença na Santíssima Trindade. 

 Outra característica do integrismo , segundo Torres ( 1968),   é a crença no 

caráter catastrófico da História, pois o pecado original  introduzindo o mal na 

humanidade, inicia a própria história humana . A redenção também seria uma catástrofe,  

pois, o filho de Deus precisou morrer para então ter uma ressurreição gloriosa.  Assim, a 

história assume um espírito pessimista,    melhor percebido na  “Ordem Medieval” onde 

cada um tem o seu lugar e seu papel na sociedade. Caberia à nobreza fazer com que os 

homens obedecessem a Deus, pela espada, ao clero, orar pela redenção da humanidade e 

aos camponeses, trabalhar para o bem comum. Tudo corria na mais perfeita harmonia 

até as manifestações satânicas que culminaram com a Reforma, o Renascimento, a 

Revolução Francesa e o Socialismo. 

 Para o integrista Oliveira ( 1959),  a Revolução é o mal e a contra-revolução é o 

restabelecimento da verdade, porque a história moderna seria a progressiva satanização 

do mundo. 

 Portanto, esta visão de satanização do mundo vai existir desde que a Igreja se 

sinta ameaçada  por mudanças que coloquem em perigo a “ordem existente”. Tal 

preocupação com as     “ legiões do mal ” é evidenciada na maior parte das encíclicas do 

século XIX, tais encíclicas continuam sendo utilizadas pela ala conservadora ou 

integrista  da Igreja,  bem como, pelos seus colaboradores laicos no século XX. 

 Para Antoine ( 1980) , o integrismo brasileiro,  tem sua origem no movimento de 

renovação católica inaugurado em 1919 por Jackson de Figueiredo, até então um 

agnóstico , convertido ao catolicismo, que passa a ser um símbolo entre o início de uma 

reconciliação entre a fé e a intelectualidade. Jackson, lança em 1921, com um pequeno 

grupo de católicos,  Hamilton Nogueira, Perilo Gomes, José Vicente de Souza e Durval  

de Morais  a Revista  A  Ordem  . Para  Moura ( 1978 ). 
Revista que aspirava “ ter um lugar entre as publicações mais 
radicadas à doutrina da igreja católica Apostólica Romana” . A         “ 
modestíssima revista” não pretendia ser nem oficial  nem oficiosa da 
igreja, mas obediente à autoridade eclesiástica, “ sinal distintivo do 
verdadeiro católico”. No Editorial do primeiro número, os fundadores 
fazem-se responsáveis  pelo ataque que dela partiu contra os erros e 
até contra “ os próprios católicos que, em grande maioria, adotaram, 
no Brasil, todas as sutilezas do mais nefando espírito acomodatício”. 
O espírito que insuflava a publicação, identificado com a mentalidade 
do líder do grupo- personalidade que naturalmente se impunha a 
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todos pelos dotes de franqueza, lealdade, dedicação, combatividade, 
inteligência e bondade de que era enriquecida-estava revelado no 
próprio nome : espírito de ordem, de obediência à autoridade e de 
justiça. 

 
 A Ordem mostra-se, coerente com seu nome, condenando qualquer manifestação 

contra o sistema estabelecido, como é o caso do combate ao movimento tenentista. 

Segundo Jackson de Figueiredo, a revista tinha “ caráter acentuadamente nacionalista, 

dentro de seu programa de catolicismo integral” ( Moura, 1978,p.120). 

 Ampliando a atuação e com  a finalidade de recatolizar a intelectualidade 

brasileira, foi fundado em 1922 o Centro D. Vital, tendo Jackson de Figueiredo como 

seu presidente perpétuo recebendo  o total apoio do Cardeal D.Leme . Após a morte de 

Jackson de Figueiredo, assume a direção do Centro,  Alceu de Amoroso Lima, dando 

continuidade ao engajamento da intelectualidade à causa católica. 

 No entanto, as próximas décadas representariam novos desafios a serem 

enfrentados pela Igreja, acompanhando o processo de urbanização-industrialização dos 

anos 50-60 ,  ocorre um crescimento de credos alternativos.  Neste processo,  é 

importante compreender que  a mudança do campo para as cidades gerava  uma 

insegurança muito grande nas famílias humildes que enchiam os bolsões de pobreza das  

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro . Não se sentindo à vontade para freqüentar às 

missas disputadas por pessoas da alta sociedade, acabavam procurando outras 

alternativas religiosas,  muitas delas mais em consonância com os anseios populares. O 

pentecostalismo protestante acaba ganhando cada vez mais adeptos uma vez que há um 

distanciamento entre o Catolicismo Popular principal fonte de fiéis para o 

pentecostalismo protestante e o catolicismo da neocristandade. Do modo que ,   
Além do fator urbanização-industrialização, o sucesso do 
pentecostalismo pode ser explicado por dois outros fatores. O mais 
óbvio deles é que a religião original do imigrante, a saber, o 
catolicismo popular, facilita sua presteza em aceitar a mensagem da 
nova fé  centrada em Cristo. Menos óbvio é o papel da contradição na 
conversão. O pentecostalismo se apresenta como uma contradição 
básica do catolicismo:enquanto a estrutura deste se estriba no clero, a 
daquele repousa nos leigos; um dá ênfase ao celibato,  o outro ao 
casamento; um é hierárquico, o outro comunitário; um apresenta 
graus, o outro é igualitário. Evidencia-se, a partir  disto, que a 
conversão individual se aproxima da realização experimental de 
importante princípio pedagógico, articulado por Paulo Freire: a 
contradição é a práxis da libertação. Mais interessante ainda é notar 
que este processo, entre migrantes nordestinos analfabetos e pobres, 
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ocorre “ espontaneamente”, sem ajuda ( e sem impedimento) de 
patrões, burocratas ou intelectuais ( CAVA, 1974, p.28). 

 
 Os projetos da Igreja da neocristandade acabam se esvaziando na medida em que 

não foram capazes de se adequarem a uma realidade sócio-cultural que de certa forma 

representava uma ruptura com a “ordem” buscada. Parte do clero vai compreender os 

“novos tempos” e buscar alternativas para lidar com esta situação. A criação da CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) foi importante neste contexto. 

Uma minoria conservadora de bispos continuaria a temer qualquer mudança na 

Igreja ou negar a fazer qualquer concessão aos “modernistas”. Sem dúvida, D. Geraldo 

Sigaud era um dos mais intransigentes  representantes desta ala .  

 A acentuação das mudanças ocorre também no plano internacional,  com  o 

acirramento da guerra-fria, enquanto no plano interno, tem-se a reorganização dos 

movimentos populares, a despeito da restrição constitucional ao registro do Partido 

Comunista Brasileiro. 

Neste contexto, as práticas religiosas de Sigaud vão buscar  um estreitamento 

entre o bispado, o clero e os fiéis. O culto à Virgem Maria é fortalecido pelo  apoio 

dado pelo Bispo às Congregações Marianas . Isto é importantíssimo  na busca do 

sagrado, na tentativa de fazer frente ao “mundanismo” proveniente das “ novas idéias ”.  

Em 1947,  Jacarezinho já possuía dois colégios católicos, o Colégio Cristo Rei, 

controlado  pelos padres Palotinos visando à educação de meninos e o Colégio 

Imaculada Conceição, para meninas, controlado pelas Irmãs de São Vicente de Paula. 

Os dois colégios contavam com alunos das mais diversas procedências tanto do sul de 

São Paulo quanto de todo o Norte do Paraná. Eram,  locais oportunos para propagação  

da doutrina católica na formação cultural da população regional. 

 No imaginário dos jacarezinhenses,  sua cidade havia se transformado numa 

referência cultural. Perspectiva esta que será alimentada por Sigaud, a partir de seu 

posicionamento religioso e do seu incentivo à educação católica. 

 O bispo era ligado ao grupo de intelectuais que articularam a criação  da TFP 

(Tradição, Família e Propriedade). Dessa ligação resultou o livro “ Reforma Agrária 

Questão de Consciência”, onde se  condena energicamente a reforma agrária pregada 

pela esquerda,  e onde se analisa a questão fundiária sob o ponto de vista integrista. 

Propaga-se,  também, a luta contra o comunismo, através do livreto “Catecismo 

Anticomunista”, publicado várias vezes até o Golpe de 1964. Dessa forma:  
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O anticomunismo também foi objeto de discussão e de pregação 
por parte da Tradição , Família e Propriedade – TFP – criada em 
1960 por Plínio Correia de  Oliveira , que tinha um curriculum 
de muitos serviços prestados à Igreja e ao movimento 
Integralista . A TFP era 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 família e a propriedade 
(BELOCH & ABREU, 1984, p.2443) 

 

 Diante desta perspectiva anticomunista e anti-reformista,  talvez  o bispo tivesse 

um projeto mais amplo quando em 1959, articulou a criação da Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho. O que   chama a atenção em termos 

históricos é o fato de que,  exatamente naquele momento histórico, de luta entre os 

“defensores do bem” e da Igreja, (como a ala conservadora se intitulava ), contra a 

proliferação das idéias comunistas,  associadas freqüentemente às “legiões satânicas” ( 

comunistas, socialistas e modernistas), funde-se uma Instituição de Ensino Superior 

com o objetivo de formar professores  para as Escolas da região. Em sua pastoral de 

saudação o bispo ressalta que:  
“A primeira parte de nosso programa, amados irmãos, que terá sobre 
as demais uma certa precedência de tempo, como a tem na ordem 
lógica, é a conquista das inteligências para a doutrina católica, as 
idéias construtivas do catolicismo” (SIGAUD, 1947, p.30) . 
 

 A chamada conquista das inteligências se faria segundo ele, num primeiro 

momento com o catecismo, logo após, transmitindo aos adolescentes e aos “homens” a 

“doutrina católica total”, para que “pensem de tudo como pensa a Igreja”, assim 

conclui:  
“No dia em que a massa dos católicos brasileiros souber como a 
Igreja pensa de tudo e abraçar o pensamento, a doutrina católica como 
sua atitude pessoal, estará dado o primeiro passo para a reconstrução 
da Cristandade” ( SIGAUD, 1963,p.30) 
 

 A relação entre o demônio e o comunismo foi estabelecida pelo próprio D. 

Geraldo Sigaud, em 1963 em seu livro  O Catecismo anticomunista. Esta obra  contém 

102 perguntas com as devidas “respostas” sobre o comunismo. Já na resposta à primeira 

questão , “ O que é comunismo ? ”  , o autor utiliza-se da imagem do diabo  :  “O 

comunismo é uma seita internacional que segue a doutrina de Karl Marx e trabalha para 
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destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e no evangelho, bem como para 

instaurar o reino de Satanás neste mundo...” 

 O período 1960-1964 foi um dos mais conturbados da história política de nosso 

país. Freqüentemente é estudado como sendo extremamente  controverso. De um lado, 

há  o desenvolvimento de movimentos populares como as Ligas Camponesas do  

Nordeste , a luta antiimperialista e a ampliação da margem de ação dos sindicatos com a 

criação do Comando Geral do Trabalho e  de outro lado , existe a consolidação dos 

interesses estrangeiros no Brasil, e a aproximação das elites com quaisquer grupos que 

pudessem fazer frente às crescentes reivindicações populares. Na diocese de 

Jacarezinho, surgem vários elementos que contribuiriam para a disseminação de uma 

doutrina que resguardasse os interesses da direita e tivesse  uma aceitação em nível 

nacional, atacando dentre outras questões a reforma agrária , em defesa ao direito da 

propriedade e da manutenção das desigualdades sociais, tidas  como algo natural 

advindo da vontade divina. 

 No período de redemocratização do país ( 1945-1964 ), a discussão em torno da 

questão social, particularmente no tocante à Reforma Agrária foi sendo cada vez mais 

freqüente. Notam-se, nas fontes relativas ao  período, constantes referências a este tema, 

seja em discursos, jornais, revistas, livros ou projetos de lei. A historiografia, no 

entanto, privilegiou análises que enfocaram mais a luta pelas reformas sociais e a 

posterior repressão a estes movimentos  particularmente após o Golpe de 1964. Percebe-

se que a própria legitimação do Golpe, além do uso da força,  envolveu  o apoio da 

classe média brasileira, fundamental para seu triunfo.  Houve uma “preparação” 

ideológica por parte de setores mais conservadores da sociedade, dentre eles, uma ala 

considerável da Igreja Católica ainda vinculada à Igreja da neocristandade1 proposta por 

D. Leme e mais próxima de uma proposta integrista,  que rivalizava com setores mais 

abertos às transformações mundiais. 

 A  famosa “ Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, reunindo 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 (Basbaun, 1968). 

Embora, uma parcela da multidão estivesse ali devido ao forte apelo dos meios de 

                                            
1 D. Leme propunha uma maior participação do leigo na defesa dos interesses da Igreja, sobretudo dos 

intelectuais e da classe média. Sobre a Carta Pastoral de 1916 ver : VILLAÇA, Antônio Carlos. O 
pensamento católico no Brasil.Rio de Janeiro: Zahar, 1975.p.78-86. 
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comunicação, muitos controlados por políticos de oposição ao governo Goulart, não se 

deve menosprezar o papel dos setores tradicionais da Igreja na “ preparação” do povo 

para enfrentar a “ ameaça comunista” . 

 Uma amostra deste “projeto integrista” foi a publicação do livro Reforma 

Agrária questão de Consciência em 1960 , no qual, D Geraldo Sigaud  foi   co-autor, 

segundo Machado ( 1980), a obra vendeu 39.000 exemplares em 7 edições ,  e  

representa uma mostra das idéias que norteavam o “ projeto de reforma agrária cristã” 

das pessoas ligadas a este conservadorismo da Igreja. Nele,  questionam-se as propostas 

de reforma agrária vigentes como sendo uma tentativa de se implantar o comunismo no 

Brasil propondo-se uma “reforma agrária “ baseada nas encíclicas sociais . 

 Antoine( 1980)  anota que este livro foi difundido, a partir de 1961, junto às 

portas das igrejas, dos seminários e às pessoas mais influentes de cada comunidade. 

Nesse período, os autores do livro foram responsáveis por uma petição de 27.000 

agricultores dirigida ao Congresso Nacional pedindo uma reforma agrária conforme os 

princípios defendidos em “ Reforma Agrária Questão de Consciência”. Para Antoine, 

além de protestar contra o projeto de reforma agrária proposto por Goulart, os 

integristas , incluindo-se aí o Bispo Sigaud, teriam partido mesmo para a sublevação 

civil e militar contra o governo. Para isso, foram de fundamental importância as 

organizações femininas da alta sociedade dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. Um primeiro conflito envolvendo estas organizações ocorreu em fevereiro 

de 1964 em Belo Horizonte, quando mulheres da alta burguesia, empunhando terços, 

acabam por perturbar um comício onde discursaria Leonel Brizola, conhecido por suas 

posições  esquerdistas e cunhado do presidente. 

 A luta dos setores tradicionais da Igreja contra o “ comunismo” , contrastou 

naquele momento histórico com o trabalho de alguns religiosos nos movimentos 

populares de caráter reivindicatório como as Ligas Camponesas do Nordeste. Travou-se 

uma  “ batalha” silenciosa dentro da própria Igreja. Mesmo a ala chamada progressista, 

acabou cedendo e, após os acontecimentos políticos do início de 1964, terminou,  num 

primeiro momento,  apoiando o golpe militar. 

 Para Sigaud, este apoio seria incondicional, mesmo nos anos que se seguiram ao 

Golpe. Sua visão a respeito do papel das forças armadas é quase uma metáfora do 

cruzadismo medieval. Daí afirmar : 
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Fiel às tradições católicas, vemos as forças armadas com simpatia e 
carinho. A Igreja sempre viu com amor aqueles de seus filhos que 
abraçam a carreira das armas – terra, céus e mar – para a defesa de 
seus pacíficos filhos. Ela soube educar o guerreiro medieval, e 
transformá-lo no cavalheiro que punha sua espada e sua lança a 
serviço do fraco e do pobre. É este o espírito católico com que deveis 
abraçar vossa carreira. 
Quereis ver cristalizado o pensamento da Igreja?Contemplai a benção 
das espadas. Sobre o aço leal e brilhante, reto como a justiça e nobre 
como uma cruz, correm as águas da benção litúrgica. É o gládio posto 
a serviço da cristandade, na missão de defender e castigar. Não se 
benze a cimitarra brutal e cruel, não se benze o sabre tortuoso e 
matreiro;benze-se a espada nobre e leal, cortante e enérgica. Eis o 
vosso símbolo. Eis a benção da Igreja e o Nosso voto. Assim  sede! 
(SIGAUD, 1947, p. 52-53)  
 

No dia 19 de março, se iniciar-se-ia o movimento que serviria para 

respaldar o golpe de 1964, e 
O presidente da República acaba de anunciar, uma semana antes, a 
entrada em vigor das medidas de expropriação agrária. Em ligação 
com a “ Cruzada do Rosário em Família” e o “ Movimento de 
Arregimentação Feminina”, a TFP organiza a “ Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade”. Várias centenas de milhares de 
manifestantes católicos ( alguns elevam a cifra a um milhão) 
despejam-se no centro de São Paulo para rezar o terço e pedir a Deus 
que salve o Brasil do “ perigo bolchevista”. Outras manifestações do 
mesmo estilo, embora modestas, tiveram lugar igualmente em outras 
grandes cidades. Caucionada pelo Cardeal Câmara, arcebispo do Rio 
de Janeiro, e propagada pela maioria das paróquias de São Paulo, essa 
manifestação monstro serve como “apoio popular” aos que conspiram 
a derrubada do regime.( ANTOINE, 1980, p.29). 
 

 
O integrismo tem  um importante papel na legitimação do Golpe de 1964, tal 

como teve na consolidação da Ditadura Vargas e na “perseguição” aos  comunistas no 

pós-guerra. Em termos regionais, o  Norte Paranaense é uma mostra em nível localizado 

das práticas e da efetivação de um projeto integrista,  emergindo o  embate entre as 

diferentes visões de mundo das elites intelectuais católicas   do   período      e    da        

própria        sociedade,    já que continuará o agravamento  da  tensão  entre  integristas  

e  progressistas  na Igreja, durante os anos seguintes. 
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