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Resumo 

 

 

 

A presente dissertação busca empreender – por meio da análise imanente de sua produção – 

um estudo sobre o discurso do fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, 

Família e Propriedade (TFP), Plinio Corrêa de Oliveira, dos anos de 1968 a 1976, período de 

maior fechamento da ditadura iniciada no Brasil em 1964. Polemista de vasta produção, 

Oliveira teve a partir de 1968 uma coluna semanal no jornal Folha de São Paulo, que serviu 

como veículo de divulgação de suas ideias para um público substantivamente maior do que o 

até então atingido por seus escritos. Antes disso, ele já batalhava desde a década de 1930 

pela afirmação de um pensamento católico de viés conservador capaz de re-configurar a 

sociedade, e adequá-la ao modo “medieval” de vida. Todavia, na defesa desses princípios o 

autor acaba por sancionar a manutenção do status quo da sociedade existente. Inserido 

dentro desse campo conservador de pensamento, o autor formulará julgamentos sobre os 

grandes temas nacionais e internacionais de seu tempo, emitindo indicações de um modo de 

agir único e correto que se enquadraria na sua leitura dos valores cristãos. Desta forma 

buscamos compreender o papel de Plínio Corrêa como ideólogo conservador, bem como as 

estratégias de intervenção social da organização por ele fundada. 

 

 

Palavras-chave: Plinio Corrêa de Oliveira, TFP, Igreja Católica, Pensamento conservador, 

Ideologia, Visão de mundo, Direita. 

 

 



 11 

Abstract 

 

 

 

This dissertation seeks to undertake – through immanent analysis of its production – a study 

regarding the speech of Plinio Corrêa de Oliveira, the founder of the Sociedade Brasileira de 

Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), from 1968 to 1976, the harshest period of 

the dictatorship started in 1964 in Brazil. Polemicist of vast production, Oliveira had since 

1968 a weekly column in the newspaper Folha de São Paulo, which served as a vehicle for 

spreading his ideas to a substantially larger audience than hitherto achieved by his writings. 

Before that, he has struggled since the 1930’s in order to set down a statement ruled by a 

Catholic thought of conservative bias able to reconfigure the society, and adapt it to the 

“medieval” way of life. However, in defense of these principles the author turns out to 

sanction the status quo conservation of the existing society. Inserted within this area of 

conservative thought, the author formulates judgments on major national and international 

issues of his time, denoting a unique and correct manner of action that would fit in his 

conception of Christian values. Thus we seek to understand the role of Plinio Correa as a 

conservative ideologist as well as the intervention strategies of the social organization he 

founded. 

 

 

Keywords: Plinio Corrêa de Oliveira, TFP, Catholic Church, Conservative thought, 

Ideology, Worldview, Right. 
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Introdução 

Pressupostos para um estudo do pensamento de 

Plinio Corrêa de Oliveira 

 

 

 

Desconfiai do mais trivial,  

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural  

nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertolt Brecht  

 

  

“Nada deve parecer natural”. “Nada deve parecer impossível de mudar”. São sábias e 

profundas as palavras Brecht. E com os mesmos adjetivos poderíamos descrever as palavras 

de seu amigo Walter Benjamin em seu derradeiro texto, escrito já sobre os efeitos de viver 

sob a abominação nazista: 

 

“Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os 

dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os 
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despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que 

chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. 

Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode 

refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios 

que os criaram, como à corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um 

monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim 

como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de 

transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se 

desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.”1 

 

 Os dois textos acima são constantemente reproduzidos em trabalhos militantes e 

acadêmicos. Por sua força poética, buscam evocar a necessidade de se bater por mudanças 

em uma sociedade que – não obstante as suas seguidas conquistas no campo de 

possibilidades de realização humana – persiste elaborando as formas mais abjetas de 

desumanização do homem. E é também por esse motivo que ambos abrem esse estudo. Mas 

não é em seu caráter evocativo que se encerra seu significado. Eles se fazem aqui presentes 

por sintetizar pressupostos teórico-práticos muito caros ao autor deste trabalho e 

fundamentais para se entender quais ideias e concepções informam a elaboração dessa 

pesquisa e a sua apresentação no formato de uma dissertação. 

 Partimos da certeza de que é dever do historiador nunca naturalizar uma dada 

configuração social – qualquer uma delas – como um produto “natural” de um 

desenvolvimento social, na prática, imutável. Pelo contrário “nada deve parecer natural”, e é 

aí que o historiador deve buscar os nexos constitutivos que conduziram à uma concretude 

social. Mais do que isso, deve se interrogar sobre o significado de dados grupos trabalharem 

objetivamente para apagar a dimensão conflitiva dessas formações históricas. 
                                                 
1 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história” In: Magia e Técnica, Arte e Política (Obras escolhidas 
Volume I). Tradução: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense. 1994. p. 225 
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 Em nosso caso concreto, apresentaremos nas próximas páginas a visão de mundo de 

um pensador católico empenhado em defender – sob a égide de uma volta ao passado – uma 

sociedade firmemente hierarquizada, baseada na sujeição das “massas” à “elite”, sustentada 

pela “natural” exploração do homem pelo homem e tendo todo esse conjunto referendado 

por um ordem metafísica. O pensamento de Plinio Corrêa de Oliveira, fundador da 

Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), será analisado na 

busca de um entendimento sobre qual função social ele se colocava pronto a desempenhar. 

 Compreender as bases em que se assenta essa interpretação conservadora da 

realidade. Analisar a função ideológica constituída por esse conjunto de ideias em sua 

intervenção frente à realidade social. Esses foram os objetivos traçados quando, mais de dois 

anos atrás, nos propusemos a transformar uma inquietação pessoal em uma análise científica. 

E é uma resposta a isso que acreditamos poder oferecer nas páginas seguintes. 

 Antes porém, vale uma nota bastante pessoal para explicar essa “inquietação”. 

Permitam-me então abandonar por algumas linhas a indefinida terceira pessoa dos textos 

acadêmicos e descer à uma subjetividade particular. 

 

 Vindo de família religiosa, tive desde a tenra infância a existência divina como um 

dado e não como objeto de questionamento. Era para mim muito natural encarar essa figura 

como uma fonte de sabedoria e benesses muito além das capacidades – e dos merecimentos 

– humanos. E também como referencial de um código moral de conduta. Com uma educação 

religiosa dentro da Igreja Católica esses valores só se reforçaram. Principalmente o último.  

 E tive a sorte de poder vivenciar dentro da Igreja um momento ainda bastante 

caudatário das intenções renovadoras de João XXIII e, melhor ainda, da Teologia da 

Libertação, essa síntese tão latino-americana que, grosso modo, buscava conjugar esses 
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valores com a ideia de justiça social, com a luta com e pelos pobres2, com a percepção de 

que a potencia criadora do homem seria a verdadeira manifestação divina no mundo.3  

Embora em meados da década de 1990 esse movimento já tivesse sido duramente 

atacado – e de certo modo neutralizado – pelo próprio Vaticano, persistiam nas comunidades 

os seus reflexos. No meu caso, em uma paróquia eminentemente de “classe média” o pároco 

tinha a coragem de, inspirado em Jesus Cristo, ir contra a maré montante e defender todos 

esses valores. Cheguei a vê-lo defender, do altar, o exemplo cubano (notadamente em sua 

resistência ao imperialismo) em uma época que o neo-liberalismo já se pintava com como 

triunfante e irresistível. 

 Frente a isso, não é exagero dizer que eu, oriundo de uma dessas famílias de classe 

média (mais com pais progressistas) fui perceber a realidade ignominiosa desse mundo no 

bojo de uma experiência religiosa. 

 Com o passar do tempo, fui questionando e superando todos os componentes 

metafísicos dessa experiência. Aos dezoito anos creio que já podia me definir sem maiores 

dúvidas como um ateu. Mas a profunda empatia com a figura militante, revolucionária, de 

Cristo nunca se perdeu. Tampouco a admiração – que só crescia a medida que eu as estudava 

– por figuras como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, padre José Comblin, Dom 

Paulo Evaristo Arns (para citar apenas alguns nomes que serão recorrentes nas próximas 

páginas). 

 Assim, agora historiador, e com uma posição comunista, marcada evidentemente pelo 

entendimento da necessidade – e pela certeza da possibilidade – de se superar a ordem 

vigente, era (e é) profundamente irritante o uso do cristianismo para e defesa da manutenção 

do status quo. Dessa indignação parte essa pesquisa. 
                                                 
2 DUSSEL. Enrique. Teologia da Libertação: um panorama de seu desenvolvimento. Tradução: Francisco 
da Rocha Filho. Petrópolis: Vozes. 1999. p. 59. 
3 É notória, por exemplo, a resistência de Dom Helder Câmara em “abençoar” objetos. Aos seus interlocutores 
que lhe pediam tal coisa costumava responder que “o que é feito pela mão do homem, pelo trabalho do homem, 
já é abençoado por Deus”.  
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 Mas a indignação – que serve para começar – não pode ser termo da ciência. Odiar 

tudo aquilo que eu agora estudo não bastava. E não seria útil – per si – para transformar 

qualquer coisa. “O bom combate trava-se quando se conhece o terreno do inimigo”4, 

afirmava Florestan Fernandes, cientista social e militante.   

 É evidente que não tenho uma mínima fração do preparo e da capacidade de 

Florestan. Mas não custa tentar seguir o seu exemplo. É o que busco, com todo rigor, nessa 

dissertação. 

  

 Julgamos por bem esclarecer isso logo de saída, por ser uma parte fundante do 

trabalho. Seguimos agora apresentando os outros componentes que são essenciais para que 

se possa introduzir o tema frente aos pressupostos adotados. 

 

 

Fontes para a pesquisa 

 

Utilizamos como fonte primária para nossa pesquisa os artigos escritos por Plinio 

Corrêa de Oliveira para o jornal Folha de São Paulo.5 Esses artigos foram publicados entre 

os anos de 1968 e 1990, e nosso trabalho estabelece o recorte de 1968 até 1976. Eles 

possuíam um tamanho bastante considerável para um texto jornalístico (em média 7.500 

caracteres), o que permitia ao autor análises de mais vulto sobre os temas abordados ou a 

multiplicidade de temas em um mesmo escrito. 

Tal baliza foi escolhida por três motivos principais: Em primeiro lugar, está imersa 

no período mais “duro” da ditadura então vigente no país e é interessante observar como a 

                                                 
4 FERNANDES, Florestan. Apud SILVA, Luiz Fernando da. Florestan Fernandes: a academia, o marxismo 
e a revolução. Disponível em: http://www.consultapopular.org.br/lutador/florestan-fernandes. Acesso em 
07/03/2013. 
5 Detalharemos esses artigos e seu papel no periódico no segundo capítulo desse trabalho. 
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defesa da ordem feita por Plinio se coadunará com interesses defendidos pelos detentores do 

poder estatal. Além disso, o período flagra o progressivo afastamento entre a TFP e o 

Vaticano e esse processo será de importância fulcral para aqueles objetivos de pesquisa de 

citamos no tópico anterior. Também pesou nessa escolha o fato de nessa época os artigos 

terem uma periodicidade definida (semanal). 

 Compuseram ainda rol de fontes selecionadas os livros/coletâneas que o fundador da 

TFP publicou ao longo deste período. Estes livros vêm aqui incluídos não apenas por sua 

publicação estar compreendida dentro da baliza utilizada para o recorte dos artigos, mas 

também por versarem sobre temas fartamente discutidos nas páginas do jornal. Além disso, 

serão objeto de análise detida a “obra máxima” de Plínio, Revolução e Contra-Revolução, 

escrita em 1959 (com seu texto ampliado em 1976 e mais uma vez ainda em 1992) e Em 

Defesa da Ação Católica, de 1943. Tais obras escapam de nosso recorte cronológico, mas 

ficarão claros ao longo do trabalho os motivos dessa escolha. 6 

 Importante notar que, sendo Oliveira um escritor bastante prolixo, a sua produção 

bibliográfica é considerável, não sendo possível uma análise sistemática de todas as suas 

obras não abrangidas por nosso recorte. Isso, todavia, não significa que deixamos de 

apresentá-las nos momentos que isso é pertinente e significativo para a pesquisa.  

 

  

A TFP e seu fundador na produção acadêmica e memorialista 

 

Embora não seja exatamente um dos temas mais explorados dentro daquelas análises 

que se voltam para o pensamento conservador7, a TFP e o seu líder máximo já foram objetos 

                                                 
6 A relação completa de obras plinianas analisadas é fornecida em nossa Bibliografia ao final do trabalho. 
7 A expressão “pensamento conservador” está sendo usada nessa passagem em um sentido bastante amplo para 
definir toda uma gama de ideias e práticas sociais preocupadas em impedir avanços sociais tidos, também 
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de algumas obras bastante significativas que buscaram analisar o seu percurso e as suas 

ações. No campo acadêmico essas análises ganharam maior volume e diversidade ao longo 

do último decênio, embora já existissem trabalhos precursores escritos desde a década de 

1980. Também desse período – que coincide com um ponto de virada na estruturação da 

TFP – datam importantes trabalhos de egressos da organização. 

Para uma visão mais global é interessante observar essas obras tendo como parâmetro 

o locus de sua feitura. 

 Em um primeiro grupo é possível colocar os escritos que se posicionam de maneira 

francamente favorável aos seus objetos de estudo, brotando no mais das vezes de dentro da 

própria TFP ou de instituições análogas e/ou de segmentos igualmente conservadores do 

meio católico. Destaque inconteste desse segmento é o livro escrito pelo historiador italiano 

Roberto de Mattei, sintomaticamente intitulado de O cruzado do século XX.8 Essa extensa 

biografia de Plínio apresenta-o, condizentemente com o título, como um homem que, 

durante toda sua vida, empreendeu uma verdadeira guerra santa contra a Revolução e a, dita, 

“fumaça de Satanás”9. Publicado logo após a morte do biografado, se constitui em 

verdadeira louvação de seu legado e merece ser destacado pelo corpus documental robusto 

que lhe dá sustentação, sendo até o momento a análise que chega mais perto de abranger in 

totum a produção de Oliveira. 

 No pólo aposto a essa análise laudatória estão as obras escritas em tons abertamente 

acusatório por ex-membros da TFP ou pessoas que tiveram acesso a eles. Embora com 

variações entre si, estas publicações denunciam a falta de liberdade, a “militarização” da  

instituição, o fanatismo dos membros, o caráter divino de que foi se revestindo a figura de 

seu líder (tido como “o profeta”), chegando até a indicar o seu rompimento não só com a  
                                                                                                                                                       
genericamente, como progressistas. A caracterização das especificidades do pensamento conservador de Plinio 
Corrêa de Oliveira será o objetivo desta dissertação.  
8 MATTEI, Roberto de. O cruzado do século XX: Plinio Correa de Oliveira. Tradução de Leo Daniele. 
Porto: Livraria Civilização Editora. 2007. 
9 A expressão é de Paulo VI. Seu significado para os TFPistas ficará claro ao longo do trabalho. 
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Igreja Católica, mas com os valores que deveriam lhe ser mais caros, como a defesa da 

família. Não obstante uma parcialidade que por vezes esbarra em uma tentativa pessoal de 

acerto de contas e “exorcismo” dos próprios males, essas obras têm o significativo mérito de 

trazerem ao público visões e informações que de outra maneira seriam inacessíveis aos não 

iniciados. Destacam-se aqui os escritos de Giulio Folena10 e José Antônio Pedriali11. 

 O primeiro, egresso do alto escalão do grupo fundador da TFP, compõe uma obra 

rica em informações sobre os bastidores da organização – obtidas diretamente ou por meio 

de “contatos” com membros ainda ativos ou dissidentes tardios – que ajudam a compreender 

inclusive certos traços da personalidade de Plinio, bem como a simbiose entre seu 

pensamento e o ideário desta. Todavia, o autor – que ao que parece nunca deixou de ser um 

católico conservador – acaba por “forçar a mão” ao tentar indicar Oliveira como a origem de 

todos os males e coloca-lo em completa dissociação com o ideário da Igreja Católica em 

qualquer tempo. Chega mesmo a afirmar que este, que classifica como “oportunista 

paranóico”, teria “medo” de encontrar Pio XII e ter toda a sua produção desautorizada.12 

Infelizmente, essa linha argumentativa empobrece a obra e dificulta a utilização de parte 

desse farto material. A apresentação algo caótica dos temas em tela também reforça esse 

quadro geral. 

 Já Guerreiros da Virgem é um belíssimo retrato do dia a dia dos militantes do baixo 

escalão da TFP (de onde desertou o autor após alguns anos) que, com uma escrita precisa e 

instigante, demonstra como toda a pregação idealizada por Plinio e seu grupo próximo era 

significada por esse segmento, bem como a sua importância na difusão das “campanhas” da 

entidade. Não obstante isso, pela própria posição de Pedriali, as informações sobre o líder 

                                                 
10 FOLENA, Giulio. Escravos do Profeta: Fanatismo, sexo, violência e luta pelo poder na TFP, a mais 
secreta organização religiosa e paramilitar do País. São Paulo: EMW Editores. 1987. 
11 PEDRIALI, José Antônio. Guerreiros da Virgem: a vida secreta na TFP. São Paulo: EMW Editores. 
1985. 
12 FOLENA. Op. Cit. p. 81. 
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são quase sempre de segunda mão e, nesse particular, de importância secundária para nossa 

pesquisa. 

 No âmbito acadêmico, a produção pliniana vem sendo estudada, como dissemos, 

desde a década de 1980 e em diversas disciplinas.13 Destacamos aqui os principais resultados 

desses estudos, começando por aqueles situados fora de nossa área específica de 

conhecimento, a História. A começar pelo campo das Ciências da Religião, onde há 

trabalhos voltados para um ponto chave da obra de Oliveira (e da TFP) que é a sua 

vinculação ao ultramontanismo católico14 e mais especificamente a configuração desse 

pensamento em sua produção15. 

 Cronologicamente anterior, o estudo de Rodrigo Caldeira Coppe reconstitui a 

formação do ultramonstanismo na Europa e traça o percurso de sua entrada no Brasil. Nessa 

linha, historiciza a evolução do discurso pliniano e realiza uma análise mais detida de suas 

primeiras obras, demonstrando como sua visão religiosa nunca se separou de sua pregação 

política. João Geraldo Santos Junior busca compreender até que ponto a pregação TFPista 

pode ser enquadrada na vertente católica conservadora do ultramontanismo16. Esse estudo 

será significativo para nosso trabalho na medida em que demonstra a singularidade do grupo 

                                                 
13 Além do resultado de nossas pesquisas, seguimos aqui o excelente artigo publicado por Gizele Zanotto no 
último ano e intitulado “A TFP em foco na Academia” que traz um balanço atualizado das produções sobre o 
tema e indica as contribuições e deficiências principais de cada obra. A referência do dito artigo é ZANOTTO, 
Gizele. A TFP em foco na Academia. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História. ANPUH. São Paulo, 
julho de 2011. Disponível em http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/ 
1312375830_ARQUIVO_2011-ANPUH-ATFPEMFOCONAACADEMIA.pdf. Acesso em 29/11/2012. 
14 SANTOS JR., João Geraldo dos.  Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade 
(TFP): um Movimento Ultramontano na Igreja Católica do Brasil? São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 2008. Dissertação de mestrado em Ciências da Religião defendia junto ao Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-SP.  
15 CALDEIRA Rodrigo Coppe. O influxo ultramontano no Brasil e o pensamento de Plinio Corrêa de 
Oliveira.  Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora. 2005. Dissertação de mestrado em Ciências de 
Religião defendida junto Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
16 Faremos referência a esse tema em nosso primeiro capítulo. 
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frente a esse movimento17 e nos instiga (e ajuda) a buscar na função social desempenhada 

por esse pensamento o seu exato lugar no chão histórico de sua produção.   

Por sua vez, José Henrique do Carmo realizou um interessante estudo sobre pontos 

específicos da obra de Oliveira no qual buscou verificar a simetria dos conceitos 

legitimadores da propriedade privada em seu pensamento e no de São Tomás de Aquino.18 

Como destaque, note-se que esse trabalho demonstra como o fundador da TFP usou e 

inspirou-se na doutrina tomista sobre o tema, principalmente no que tange a elevação da 

instituição da propriedade privada à categoria de “direito” e, mais ainda, de um direito 

natural e imutável. 

 Na Ciência Política foi realizado o original trabalho de André Pizetta Altoé19 sobre as 

mudanças ocorridas na instituição após a morte de seu fundador. Como destaque do trabalho 

está o fato de se empreender uma análise global sobre o percurso do grupo. Ademais, é 

importante o recurso empregado por Altoé de se buscar em fontes jurídicas (o processo civil 

pelo controle da TFP) informações sobre a conformação da instituição. 

  Em 2005 foi apresentado como dissertação de mestrado em Letras o trabalho de 

Tiago de Paula Oliveira, vertido em livro dois anos depois com o título de A Evolução da 

Contra-Revolução.20 Buscando entender a TFP pela análise do seu discurso em diferentes 

momentos históricos e meios de expressão, o autor produz um estudo “instigante” – para 

usar as palavras de Zanotto. Todavia, em que pese os inegáveis méritos de suas diversas 

ousadias – tanto metodológicas e teóricas quanto no recorte das fontes – e o estilo agradável 

                                                 
17 “Concluímos nosso trabalho compreendendo a TFP como um movimento único, sem um adjetivo específico 
que a qualifique” SANTOS JR. Op. Cit. p. 100. 
18 CARMO, José Henrique do. A Questão da legitimidade da propriedade provada em Santo Tomás de 
Aquino e Plínio Corrêa de Oliveira. Goiânia: UFG. 2005. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás.  
19 ALTOÉ, André Pizetta. Tradição, Família e Propriedade (TFP): uma instituição em movimento. Niterói: 
Universidade Fluminense. 2006. Dissertação de mestrado em Ciência Política defendida junto Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense. 
20 OLIVEIRA. Tiago de Paula. A evolução da contra-revolução: o discurso da TFP até os Arautos. São 
Paulo: Factash. 2007 
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de seu texto, o trabalho se recente de um ecletismo conceitual e de uma leitura pouco clara 

de algumas fontes que acabam por torná-lo mais interessante pelas abordagens que propõe e 

questões que levanta (como a importância do papel de Plinio como ideólogo) do que pelas 

respostas que apresenta. Impossível não conjecturar que o tempo exíguo de um curso de 

mestrado seja um dos condicionantes desse resultado final. 

 Especificamente dentro da área de História, é possível destacar o trabalho pioneiro 

(cronologicamente) de Lizanias de Souza Lima21 que dedicou a sua dissertação de mestrado 

ao estudo do início da trajetória do fundador da TFP, buscando entender as cisões e 

ajustamentos deste para com a hierarquia católica e o papel por ele desempenhado como 

líder leigo, bem como as lutas que causaram um certo afastamento de seu papel de líder na 

década de 1940. Além disso, como lembra Zanotto,  

 

“Entre os méritos da pesquisa de Lima, além do ineditismo, é destaque a avaliação 

dos posicionamentos de Plinio Corrêa em relação aos seus interlocutores diretos. 

Neste sentido, a contextualização torna possível a compreensão do discurso pliniano 

em suas aproximações e afastamentos com a Igreja Católica em função da situação 

particular de cada caso avaliado.”22 

 

No início da década de 1990 foi defendida, com o título de Política e Imaginação, a 

dissertação de mestrado em História de Marcelo Lúcio Ottoni de Castro.23 Pesquisa de 

grande envergadura, se propôs a trabalhar tanto o ideário TFPista quanto a vivência de seus 

membros dentro da organização. A riqueza de suas fontes e, mais do que isso, o modo 

                                                 
21 LIMA, Lizanias de Souza. Plínio Corrêa de Oliveira: Um cruzado do século XX. São Paulo: USP. 1984. 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São 
Paulo.  
22 ZANOTTO. Op. Cit. p. 3. 
23 CASTRO, Marcelo Lúcio Ottoni de. Política e Imaginação: Um estudo sobre a Sociedade Brasileira de 
Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP). UnB: Brasília. 1991. Dissertação de Mestrado em 
História Política do Brasil apresentada ao Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília. 
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profícuo como estas são utilizadas faz deste estudo uma base para grande parte daqueles que 

viriam a aparecer nos anos seguintes.  

Mais recentemente é possível destacar os trabalhos de mestrado e doutorado da 

historiadora Gizele Zanoto. No primeiro, intitulado sugestivamente de É o Caos!24 (frase 

evidentemente de lavra pliniana) a autora foca no pensamento “anti-agro-reformista” de 

Oliveira (embora o trabalho se expanda para além desses limites), atentando para o contexto 

próximo às “Reformas de Base” do governo Jango25 – quando é escrita sua primeira obra 

especifica sobre o tema – até os últimos anos de sua vida.  

Já o trabalho seguinte da autora26 constitui-se na obra que realiza a mais ampla 

análise da TFP existente até o momento. Trabalho de fôlego, busca compreender a 

instituição desde a sua fundação até a morte de Plinio em 1995 (e mesmo após isso) 

utilizando-se de uma plêiade de fontes que incluem desde as publicações de seus membros 

mais destacados até entrevistas (de dissidentes e membros ativos) feitas diretamente pela 

pesquisadora, sendo de inestimável valia a quem busca compreender os diversos aspectos da 

entidade. Obra que, em sua coerência e brilhantismo traz, além de todas essas indicações 

preciosas, a certeza de que ainda há espaço para novos olhares no que tange a compreensão 

desse ideário. 

 Merece ser citado ainda um recente trabalho de conclusão de curso elaborado por 

Adriano Valério Fernandes27. Embora o universo de fontes por ele coligidas acabe por se 

mostrar um pouco incipiente – muito em função das próprias limitações desse tipo de 

                                                 
24 ZANOTTO, Gizele. É o Caos!!! A luta anti agro-reformista de Plinio Corrêa de Oliveira. Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2003. Dissertação de mestrado em História defendida junto Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina.  
25 É interessante lembrar que a TFP teve importante papel na organização de manifestações anti-Jango como a 
Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Falaremos sobre esse tema em nosso segundo capítulo. 
26 ZANOTTO, Gizele. Tradição, Família e Propriedade (TFP): as idiossincrasias de um movimento 
católico (1960-1995). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. 2007. Tese de doutorado em 
História defendida junto Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. 
27 FERNANDES, Adriano Valério. A TFP e a contra-revolução: Uma ótica marxista do golpe civil-militar 
de 1964. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharel em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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trabalho – a sua argumentação é consistente. Além disso, é profícua a sua perspectiva de 

buscar deslindar as conexões da pregação pliniana com os interesses de classes de certos 

grupos sociais no momento imediatamente anterior ao golpe de 1964. 

 

 

Pressupostos teórico-metodológicos 

 

 Nesse trabalho nos propomos a estudar uma visão de mundo. Visão elaborada por um 

indivíduo singular que – como não poderia deixar de ser – atua no interior de um grupo 

social em um dado chão histórico. Nessa atuação, enquanto subjetividade singular, nunca 

cessa a recíproca determinação entre as partes. E é o entendimento dessa entificação que será 

buscado nos escritos que analisaremos ao longo do trabalho. 

Como bem aponta o filósofo José Chasin, 

 

“A subsunção ativa aos escritos investigados é sempre ponto de partida e passo 

fundamental no autêntico procedimento de rigor; por isso mesmo, não perde de vista 

a íntima vinculação dos mesmos à trama real e ideal dos quadros temporais a qual 

pertencem, e com a qual estabelecem liames complexos de confluência e ruptura, 

num amplo gradiente de complicadas variações, que em outros passos exige 

esclarecimento. É a síntese – junção e interpretação – de tais momentos analíticos 

que se perfaz a análise concreta de uma formação ideal.”28 

 

 Essas considerações servem para indicar o procedimento analítico a ser adotado para 

com as nossas fontes. É evidente que o que aqui buscamos é formular uma interpretação de 

                                                 
28 CHASIN, José. Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica. São Paulo: Boitempo. 2009. p. 40. 
Grifo do original. 
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seu campo de significados e que essa interpretação não escapará – o que de maneira 

nenhuma se constitui em óbice – dos ditames da subjetividade do autor. Dizer isso não 

implica, no entanto, em afirmar uma equivalência entre quaisquer resultados analíticos que 

possam ser alcançados. 

 Como tem insistido o historiador italiano Carlo Ginzburg, há um “princípio de 

realidade” que deve ser inseparável da pesquisa histórica e da sua escrita29. Não que aqui 

haja qualquer parentesco com reconstruções positivistas ou neo-positivistas da história. O 

que o autor pretende deixar claro é que as próprias fontes – entendidas, evidentemente, não 

em seu sentido restrito – são critério de definição de limites para uma interpretação. Em 

outros termos, para usar mais uma vez as suas palavras, é possível indicar que algumas 

dessas análises são mais verdadeiras que outras, sem que seja necessário acrescentar aspas à 

palavra “verdade”30.  

 Para lograr êxito em seguir esta linha, buscamos sempre empreender uma 

investigação imanente sobre nosso objeto. Ou seja, partindo do que lá está contido, dentro do 

seu próprio campo de construção e sentido. Desta forma poderemos alcançar a concretude 

das determinações sociais presentes no caso. Mais uma vez nas precisas palavras de Chasin, 

essa investigação  

 

“exige a captura imanente da entificação examinada, ou seja, a reprodução 

analítica do discurso através de seus próprios meios e preservado em sua identidade, 

a partir da qual, e sempre no respeito a essa integridade fundamental, até mesmo em 

                                                 
29 GINZBURG, Carlo. Unus testis – O extermínio dos judeus e o princípio de realidade, In: O fio e os rastros: 
verdadeiro, falso, fictício. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das 
Letras. 2007.  p. 226 e ss. 
30 GINZBURG, Carlo. Descrição e citação. Op. Cit. p. 17. 
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seu ‘desmascaramento’, busca esclarecer o intrincado de suas origens e desvendar o 

rosto de suas finalidades”31 

 

 Pelo espaço que alguns conceitos ocuparão em nosso texto, resta ainda fazer algumas 

considerações sobre eles. A começar pelo de “Ideologia”.  

Cumpre notar em primeiro lugar que não nos filiamos à corrente que interpreta a 

ideologia como sendo a priori uma “falsa consciência” (embora, naturalmente, ela também 

possa sê-lo). Conforme assevera Ester Vaisman, a ideologia está sempre vinculada a uma 

“forma de existência do ser social”, sendo uma espécie de “elaboração ideal da realidade” 

que tem como função “tornar a práxis social dos homens consciente e operativa”, sendo 

assim o “momento ideal da ação prática dos homens, expressando o seu ponto de partida e 

destinação” 32.  Destarte, ainda segundo a autora, a ideologia deve ser analisada segundo a 

função que desempenha no corpo social. 

E esse é um ponto central. Seguindo o que explica Lukács em seu destrinchamento da 

produção marxiana, a Ideologia, enquanto uma posição teleológica secundária33, coloca-se 

dentro do campo resolutivo dos conflitos entre os seres singulares – o que não muda em nada 

a sua eficácia enquanto discurso de um dado grupo social. Dito de outro modo,  

 

                                                 
31 CHASIN. Op. Cit. p. 40. Grifos do original. 
32 VAISMAN, Ester. A ideologia e sua determinação ontológica. Revista Ensaio 17/18. São Paulo: Editora 
Ensaio. Volume 17/18. p. 399 a 444. 1989. p. 418. Grifos do original. 
33 Para precisar sobre o quê falamos reproduzimos um excerto esclarecedor de Gilmaísa Macedo Costa. Diz ela 
que “A resposta a conflitos deste gênero ultrapassa o exercício das atividades do trabalho, por isso emerge a 
necessidade de normas generalizadoras do comportamento humano que surgem do cotidiano mais imediato da 
vida social e assumem processualmente a forma de costumes, tradições, normas sociais, convicções religiosas, 
visões de mundo, expressões artísticas, teorias científicas etc. O que justifica o seu surgimento é o fato de que 
os homens travam conflitos seja entre indivíduos, seja entre indivíduos e sociedade, seja entre grupos de 
indivíduos. E esses conflitos precisam ter uma resolução, sob pena de porem em risco a organização social 
existente. [...] Como os indivíduos são os portadores imediatos dos atos de consciência, as respostas sociais 
elaboradas para a resolução dos conflitos só podem se efetivar mediadas pela consciência destes mesmos 
indivíduos. São atos deste tipo que se caracterizam como posição teleológica secundária; nele, o sujeito não 
tem como fim imediato a objetividade material, mas a própria subjetividade humana, tendo em vista conduzir 
outros homens a agirem conforme uma posição desejada.” COSTA, Gilmaísa Macedo. Lukács e a ideologia 
como categoria ontológica da vida social. Revista Urutágua. Maringá: UEM. Nº 9. Abril a julho de 2006. p. 5. 
Disponível em http://www.urutagua.uem.br/009/09costa.htm. Acesso em 29/11/2012. 
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“nos conflitos suscitados pelas contradições das modalidades de produção mais 

desenvolvidas, a ideologia produz as formas através das quais os homens se tornam 

conscientes desse conflito e neles de inserem mediante a luta”.34 

  

 Ou seja, não é qualquer proposição de um dado sujeito que pode ser entendida como 

ideológica a priori. Tampouco é decisivo para isso apenas o alcance de sua difusão ou a 

correção dos pressupostos defendidos.35 É, como dissemos, a função que tal elaboração ideal 

cumpre que definirá o seu estatuto. Gilmaísa Macedo da Costa define de forma clara esse 

fenômeno ao preconizar que as ideologias “agem sobre os indivíduos ou grupos humanos 

visando a conservação ao a mudança do status quo, mas as determinações para o surgimento 

dos complexos ideológicos encontram-se na sociedade na qual os indivíduos vivem e 

agem”36. 

 Quando falamos do discurso e da visão de mundo pliniana, temos em mente 

exatamente esse movimento: identificar como esse corpo ganha coerência e ressonância e se 

projeta como instrumento de um dado grupo social para a defesa de seus interesses em uma 

sociedade onde estes não são – como não poderiam ser – compartilhados pelos outros grupos 

em conflito. Recorrendo mais uma vez a György Lukács temos que “somente depois de 

terem se tornado veículos teóricos ou práticos para combater conflitos sociais, quaisquer que 

                                                 
34 LUKÁCS, György. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. In: COUTINHO, Carlos 
Nelson; PAULO NETTO, José (orgs). O Jovem Marx e outros escritos de filosofia. Tradução dos 
organizadores. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2009. p. 234. 
35 Conforme afirma Lukács, “enquanto um pensamento permanece simplesmente o produto ou a expressão 
ideal de um indivíduo, não importa o valor ou desvalor que possa conter, não pode ser considerado uma 
ideologia. Nem mesmo uma difusão social mais ampla atinge o ponto de transformar um complexo de 
pensamento diretamente em ideologia. [...] A astronomia heliocêntrica ou a doutrina evolucionista no campo da 
vida orgânica são teorias científicas, deixando de lado sua correção ou falsidade, e nem isso enquanto tais, nem 
o repúdio ou o acolhimento delas constituem em si ideologia. Somente quando Galileu ou Darwin em seus 
confrontos, as tomadas de posição se tornaram instrumento de luta nos conflitos sociais, elas, em tal contexto - 
operaram como ideologias” Apud COSTA. Op. Cit. p. 9. 
36 COSTA. Op. Cit. p. 9. 
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sejam estes, grandes ou pequenos, episódicos ou decisivos para o destino da sociedade, é que 

são ideologia”37. 

Nessa linha, nos deparamos com a questão da forma de nosso objeto, que vem a ser a 

manifestação de um pensamento expresso por meio de palavras em um texto escrito. 

Segundo Mikhail Bakhtin, “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência [...], o objeto 

fundamental do estudo das ideologias [...] ”38. Por via de consequência, a própria questão do 

signo e os significados – por vezes expressos nas entrelinhas, e em muitos casos de maneira 

contraditória com o próprio conjunto do pensamento analisado – também é de importância 

fulcral para se entender a visão de mundo em questão. 

Por fim, vale destacar brevemente sobre o que falamos quando invocamos essas 

expressões que tem sido recorrentes nas linhas acima: “pensamento” e “visão de mundo”. 

Lucien Goldmann39, tratando precisamente desses problemas, apresenta alguns 

indicativos que nos parecem ser muito úteis para o objeto que temos em tela. Segundo ele o 

pensamento deve ser sempre entendido como um conjunto móvel e multifacetado de ideias, 

em constante progresso, do qual embora se possa – e se deva – extrair um todo coerente, não 

pode ser entendido como algo linear. Ou sequer acabado, pronto, no momento mesmo de sua 

consolidação na forma do texto escrito. Em concordância com os autores acima citados, 

também o pensador francês entende que o pleno significado desse “pensamento” só pode ser 

corretamente apreciado se se mantiver a íntima e necessária conexão deste com o seu grupo 

social de origem. 

Em uma obra plural, que se esparrama no espaço-tempo, uma dificuldade adicional 

surge: a coerência. Como separar o que é nuclear, pétreo, do que aparece apenas como 

                                                 
37 LUKÁCS, Apud COSTA. Op. Cit. p. 10. 
38 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem: Problemas Fundamentais do Método 
Sociológico na Ciência da Linguagem. Tradução: Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 12ª Edição. São 
Paulo: Hucitec. 2006. p. 36 e 39. 
39 GOLDMANN, Lucien. O Todo e as Parte. In: Dialética e Cultura. Tradução Giseh Vianna Konder. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 1967. p. 3 a 25. 
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acidente, recurso de linguagem, um ponto fora da curva que não invalida do construto geral? 

Para Goldmann  

 

“o acento é aqui colocado sobre a palavra coerente. O sentido válido é aquele que 

permite reencontrar a coerência integral da obra, a menos que esta coerência não 

exista, e nesse caso [...] o texto estudado não terá interesse filosófico ou literário 

fundamental”40 

 

 Certamente entendemos que no pensamento de Plinio Corrêa de Oliveira há essa 

coerência. Como então buscar o sentido que possibilita a identificação dessa visão de 

mundo? Seguindo ainda o mesmo autor temos uma interessante definição sobre o conceito 

quando ele afirma que uma visão de mundo “não é um dado empírico imediato, mas, ao 

contrário, um instrumento conceitual de trabalho, indispensável para compreender as 

expressões imediatas do pensamento dos indivíduos”41. 

 Esse indivíduo – como vimos afirmando – não se separa do grupo social. Embora 

longe de ser um produto de uma determinação mecânica de um “meio” apriorístico exterior à 

sua própria existência, o indivíduo só existe enquanto sujeito quando é um ser social. E essa 

posição é irreconciliável com a leitura do humano como objeto absoluto – atomístico – que 

se desenvolveria apenas em si. Ou seja, o sujeito da ação humana não pode ser o indivíduo 

isolado42, mas sim um grupo, um “nós”.43 

 Assim, a defesa de uma visão de mundo – ainda mais se a pensamos efetiva enquanto 

ideologia – só pode ser feita da perspectiva de um grupo. E na sociedade capitalista esse 

grupo convergente é a classe social. É aí que a multiplicidade de ações dos indivíduos 

                                                 
40 Idem. p. 14. Grifos do original. 
41 Idem. p. 17. 
42 Isso evidentemente nada tem a ver com o fato de que o objetivo de uma ação – das mais banais às mais 
complexas – possa ser um ganho individual singular. 
43 GOLDMANN. Op. Cit. p. 18. 
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singulares – que evidentemente não são idênticas – ganha coerência que, a bem da eficácia, é 

rigorosa. Pois, se a práxis de cada indivíduo é o conjunto das escolhas dentro de um campo 

de possibilidades, a necessidade social se afirma exatamente no conjunto de pressões a que o 

indivíduo se torna sujeito em função desse pertencimento. Escolhas que faz, atitudes que 

toma “sob pena de se arruinar”.44 

 Em síntese, retomando mais uma vez Goldmann, “visão de mundo é precisamente 

esse conjunto de aspirações, de sentimentos e de idéias que reúne os membros de um grupo 

(mais frequentemente, de uma classe social) e os opõem aos outros grupos”45. 

 É sob essa ótica que buscamos investigar a produção de Plinio Corrêa de Oliveira, 

fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. 

 

 

                                                 
44 LUKÁCS. Op. Cit. p. 231. 
45 GOLDMANN. Op. Cit. p. 20 
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Capítulo I 

A Visão de Mundo de Plinio Corrêa de Oliveira: 

“Revolução”, “Contra-Revolução”  

e a gênese da TFP  

 

 

 

  

A atuação de Plinio Corrêa de Oliveira no movimento católico brasileiro terá início 

nos últimos anos da década de 1920. A princípio articulado com a hierarquia eclesiástica, o 

seu percurso nas décadas seguintes será testemunha de um progressivo afastamento, que se 

tornará patente ao longo da década de 1960 e que culminará em uma “declaração de 

resistência” contra a política do papa Paulo VI em abril de 19741. 

 Embora esse período observe pequenas inflexões no pensamento pliniano, essa 

ruptura será desencadeada muito mais em face das transformações ocorridas no seio da 

Igreja Católica, e na sua forma de se relacionar com a sociedade, do que por mudanças nas 

concepções de fundo de Oliveira frente ao mundo moderno. 

 Neste primeiro capítulo delinearemos o percurso feito por Oliveira nas primeiras 

décadas de sua militância política. Esse ciclo inicial de atuação (que vai do princípio da 

década de 1930 até 1959) está aqui demarcado pela publicação de duas obras do autor: Em 

defesa da Ação Católica, de 1943, que mostra o início de sua relação conflitiva com 

                                                 
1 TFP. A política de distensão do Vaticano com os governos comunistas – Para a TFP: omitir-se? ou 
resistir? Folha de São Paulo, 10 de abril de 1974. 
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segmentos importantes do laicato brasileiro e Revolução e Contra-Revolução, de 1959, 

Livro-Programa que se constitui como verdadeiro manifesto de fundação da Sociedade 

Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP).  

 Comecemos por situar a figura histórica da qual cuidamos. 

 

 

Plinio Corrêa de Oliveira e o movimento católico 

 

 Plinio Corrêa de Oliveira nasceu em São Paulo em 13 de dezembro de 1908. Como 

costumam destacar seus apologistas, descendia da elite agrária, identificada com os 

primeiros colonizadores do Brasil, na figura dos senhores de engenho do Nordeste, ou “os 

bem-nascidos, os nobres do seu tempo” 2. Concluiu seus estudos primários no Colégio São 

Luís, pertencente à Companhia de Jesus. Como aponta Rodrigo Caldeira, o espírito militante 

da educação então recebida será um traço marcante de toda a atuação pliniana. Marcante 

também será a predominância de uma influência cultural de matriz francesa então ainda em 

voga junto às classes dominantes brasileiras3, e que será sentida na produção pliniana até o 

final de sua vida pelo desprezo manifesto pelos modos tidos como pouco requintados do 

“mundo moderno”. Na sua juventude iniciou sua atuação na Congregação Mariana da 

Legião de São Pedro (1928) e participou da fundação da Ação Universitária Católica (AUC), 

no ano de 1929.  

 Da atuação como legionário mariano decorreu o início de sua produção jornalística. 

No começo da década de 1930, ele foi convidado a assumir a direção do jornal mariano da 

                                                 
2 MATTEI, Roberto de. O cruzado do século XX: Plinio Correa de Oliveira. Tradução de Leo Daniele. 
Porto: Livraria Civilização Editora. 2007. p. 35. A definição dos senhores de engenhos como nobres bem-
nascidos é tomada por Mattei da obra de Fernando Azevedo. 
3 CALDEIRA Rodrigo Coppe. O influxo ultramontano no Brasil e o pensamento de Plinio Corrêa de 
Oliveira.  Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora. 2005. Dissertação de mestrado em Ciências de 
Religião defendida junto Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, p. 58 



 35 

paróquia de Santa Cecília, intitulado justamente O Legionário, no qual publicava artigos 

desde setembro de 1929. Esse pequeno quinzenário oficial de duas folhas tornou-se sob a 

direção de Plinio um jornal mensal de oito folhas que chegou a alcançar em 1937 uma 

tiragem de 17.000 exemplares por edição, evidenciando haver rompido os limites da 

paróquia onde nascera.4 

 Também na década de 1930, Plinio publicou artigos5 na revista A Ordem, periódico 

ligado ao Centro D. Vital6, então sob a direção de Alceu Amoroso Lima7. Ambos líderes 

católicos de destaque nas décadas seguintes, Plínio e Amoroso Lima, protagonizarão 
                                                 
4 Idem. p. 67. 
5 Trechos dos artigos de Plinio são citados por CALDEIRA. Op. Cit. p. 69. 
6 Fundado em 1922 por Jackson de Figueiredo, o Centro D. Vital era uma união de leigos católicos de linha 
conservadora que tinha como intuito defender a Igreja Católica contra os avanços do liberalismo. Escudados 
nas posições do cardeal D. Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro e líder da Igreja brasileira, buscavam a 
formação de um grupo de leigos capazes de resistir às “heresias da modernidade”, da qual se destacavam além 
do já citado liberalismo, o comunismo, o protestantismo, a modernização teológica e a secularização do Estado. 
Desse Centro fizeram parte entre outros nomes de destaque os futuros presidentes da Ação Católica Brasileira 
(com sede no Rio de Janeiro) e de São Paulo, respectivamente Amoroso Lima e Corrêa de Oliveira. Interessa 
ainda destacar que o próprio nome do Centro era uma homenagem ao bispo que no século XIX desafiava o 
monarca Pedro II em função de sua luta contra a presença maçônica no clero. Para as informações sobre esse 
movimento ver: MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e a Política no Brasil (1916-1985). Tradução de 
Heloisa Braz de Oliveira Prieto. 1ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004. p 41-44. 
7 “Alceu Amoroso Lima nasceu no Rio de Janeiro, em 1893. [...] Em 1919 iniciou sua colaboração em O 
Jornal como crítico literário, passando a utilizar o pseudônimo de Tristão de Ataíde. Em 1924, insatisfeito com 
sua postura existencial, começou a demonstrar interesse por assuntos religiosos. Iniciou, então, intensa 
correspondência com o pensador católico Jackson de Figueiredo, fundador do Centro Dom Vital, importante 
núcleo de debate e difusão do catolicismo; foi também fortemente influenciado pela leitura de Jacques Maritain 
e Gilbert Chesterton. Em 1928, declarou sua conversão ao catolicismo, fato que teve grande repercussão nos 
meios intelectuais. Nesse mesmo ano, com a morte de Jackson de Figueiredo, foi designado para substituí-lo à 
frente do Centro Dom Vital. [...] Consolidou sua posição de liderança junto ao laicato católico e, ao lado de 
dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, empreendeu intensa campanha pela afirmação de uma 
postura ativa dos católicos diante das grandes questões nacionais. Assim, em 1932, diante da convocação de 
eleições para a Assembléia Nacional Constituinte em 1933, participou da fundação da Liga Eleitoral Católica 
(LEC) e tornou-se secretário-geral da organização. O objetivo da LEC era oferecer apoio aos candidatos que, 
independentemente de partidos, se dispusessem a defender na Constituinte os pontos de vista da Igreja, como a 
indissolubilidade do casamento, a assistência religiosa às escolas públicas, a pluralidade sindical. Apesar de 
simpático à Ação Integralista Brasileira (AIB), evitou uma associação maior com essa organização, preocupado 
em manter a LEC como entidade suprapartidária. [...] No princípio da década de 1940, iniciou um lento retorno 
às suas antigas posições liberais, ainda que sem abandonar a fé católica. [...] Colaborou na fundação do Partido 
Democrata Cristão (PDC), redigindo o seu manifesto de lançamento, sem, porém, filiar-se à nova agremiação. 
[...] Em 1962 participou, como representante brasileiro, do Concílio Vaticano II e foi profundamente 
influenciado por suas decisões e pela nova orientação dada à Igreja Católica pelo papa João XXIII. 
Aprofundando suas concepções liberais, passou a admitir a evolução da sociedade em direção ao socialismo. 
No plano nacional, coerente com essa inflexão à esquerda, apoiou as reformas de base defendidas pelo 
presidente João Goulart. Após o golpe militar de 1964, notabilizou-se por seu posicionamento contrário ao 
novo regime em sua coluna no Jornal do Brasil. Seu enorme prestígio intelectual possibilitou-lhe, inclusive, 
romper o cerco da censura imposto ao país. Em 1967 foi nomeado pelo papa Paulo VI membro da Comissão de 
Justiça e Paz, com sede em Roma. Morreu em Petrópolis (RJ), em 1983.” CPDOC. Alceu Amoroso Lima. 
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/ dossies/AEraVargas1/biografias/alceu_amoroso_lima. Acesso em 
01/03/2013. 
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acirrada disputa no interior da Ação Católica Brasileira devido às suas divergências frente ao 

papel do laicato na organização. Faremos referência a isso mais a frente. 

 Entrementes, O Legionário acabou elevado – pouco tempo depois da indicação de 

Oliveira como seu diretor – à categoria de órgão oficioso da Arquidiocese de São Paulo8. Tal 

movimento alavancou o prestígio de Plinio junto aos meios católicos credenciando-o como 

candidato a deputado constituinte pela LEC (Liga Eleitoral Católica) nas eleições de 1933, 

na qual acabou eleito9, e também lhe dando a posição de uma voz a ser ouvida nas 

discussões sobre os rumos do catolicismo brasileiro. E, no chão histórico da “Era Vargas” a 

Igreja Católica pôde se projetar novamente como uma voz afinada às instituições estatais. 

 Explica-se: se bem que muito influente durante o período monárquico, a Igreja 

Católica encontrava-se tutelada pelo governo – desde o período colonial – por meio da 

instituição do Padroado10. Com o advento da República esse limitador foi suprimido. 

                                                 
8 ZANOTTO, Gizele. Tradição, Família e Propriedade (TFP): as idiossincrasias de um movimento 
católico (1960-1995). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. 2007. Tese de doutorado em 
História defendida junto Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. p. 
24. 
9 Ainda no ano de 1932, Plinio Corrêa foi um dos impulsionadores da fundação da LEC ao sugerir ao arcebispo 
de São Paulo, D. Duarte, a formação de um movimento católico acima dos partidos políticos que então se 
constituíam. Plinio contou ainda com os esforços conjugados de Heitor da Silva Costa e Alceu Amoroso Lima 
para que a Liga conseguisse estabelecer-se em escala nacional e contasse com a bênção do cardeal Leme. 
Amoroso Lima assumiu a secretaria nacional da entidade que tinha como presidente Pandiá Calógeras. Em São 
Paulo, Plinio assumiu a secretaria regional contribuindo na articulação da “Chapa Única por São Paulo”, grupo 
heterogêneo, mas que congregava forças anti-comunistas e ligadas aos setores economicamente dominantes. 
Nas eleições de 3 de maio de 1933, Plinio obteve 24.714 votos, ou 9,5% do total do Estado, tornando-se o 
deputado mais votado do Brasil, e consequentemente, da Liga Eleitoral Católica. Ver: MATTEI. Op. Cit. p. 68-
72. 
10 “Outorga, pela Igreja de Roma, de um certo grau de controle sobre uma igreja local ou nacional a um 
administrador civil. [...] foi uma instituição que, a partir do século XIII, as monarquias ibéricas criaram para 
estabelecer alianças com a Santa Sé. As coroas ibéricas exerceram grande influencia na administração 
eclesiástica de seus impérios ultramarinos. O padroado português consistia na concessão de privilégios e na 
reivindicação de direitos, invocando a coroa sua qualidade de protetora das missões eclesiásticas na África, na 
Ásia e no Brasil.  Através deles, a monarquia promovia, transferia ou afastava clérigos; decidia e arbitrava 
conflitos nas respectivas jurisdições das quais ela própria fixava os limites. Durante todo o período colonial - 
através do controle do governo português-, e do período imperial -  através da figura de  D. Pedro II -, a Igreja 
brasileira sofreu interferências do poder político. O Imperador nomeava diversos representantes eclesiásticos, 
em troca do pagamento de  salários.” LAGE, Ana Cristina P. “Padroado” In: Glossário (Grupo de Estudos e 
Pesquisas "História, Sociedade e Educação no Brasil" Faculdade de Educação – UNICAMP). Disponível em 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_padroado1.htm. Acesso em 04/06/2012. 
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Todavia perdeu-se também o elo que ligava a Igreja11 ao Estado, visto que nos grupos 

dominantes que se projetaram à cumeeira deste grassavam sentimentos que iam da 

indiferença religiosa até o anticlericalismo abertamente declarado.12 A primeira constituição 

republicana consagraria essa separação ao igualar o estatuto de toda e qualquer confissão 

religiosa perante o Estado, privando, além disso, a Igreja Católica, entre outros, de 

importantes atribuições na formação do cidadão (ensino laico), controle de códigos morais 

(casamento civil) bem como de importantes receitas pecuniárias (administração estatal dos 

cemitérios)13. 

 Durante os anos em que Getúlio Vargas esteve no poder a reaproximação entre essas 

forças ganhou impulso e a atuação parlamentar de Plinio pode ser lida nesse contexto14. Das 

                                                 
11 Nesse caso, tratamos evidentemente da Igreja Católica. Do mesmo modo, quando ao longo da dissertação 
usarmos o termo “Igreja” (com a grafia iniciada em letra maiúscula) estaremos nos referindo a essa instituição. 
12 COSTA, Emilia Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 8ª edição revista e ampliada. 
São Paulo: Editora UNESP, 2007. p. 458. 
13 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em 04/06/2012. Dentre outros 
destacamos os seguintes parágrafos contidos nos artigo 72, que versava sobre os direitos individuais: “§ 3º - 
Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para 
esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. § 4º - A República só reconhece o 
casamento civil, cuja celebração será gratuita. § 5º - Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação 
aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. § 6º - Será leigo o ensino ministrado nos 
estabelecimentos públicos. § 7º - Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de 
dependência ou aliança com o Governo da União ou dos Estados.” Sobre a questão da importância financeira 
da administração dos cemitérios para a Igreja Católica e para as ordens religiosas ver MORENO, Tânia Maria. 
O Sagrado e o Profano: O cemitério na cidade de São Paulo. Revista Cordis: Cidades e Linguagens, n. 1, 
jul./dez. 2008. Disponível em http://www.pucsp.br/revistacordis/downloads/numero1/artigos/13_sagrado_ 
profano.pdf. Acesso em 04/06/2012. 
14 MAINWARING, Op. Cit. p. 41-57, busca situar a conflitiva relação entre a entre a Igreja Católica e o Estado 
brasileiro entre o início da república e a década de 1930. Como demonstra o autor, pela própria natureza de sua 
concepção de mundo, a Igreja jamais poderia admitir o seu nivelamento a qualquer outro tipo de confissão 
religiosa. Muito menos poderia aceitar a prevalência civil em assuntos como o casamento. Sendo assim, o seu 
discurso sempre se posicionou de maneira contraria à separação Igreja/Estado. Sem embargo, o fim da tutela 
governamental era um ganho do qual a Hierarquia eclesiástica não se dispunha a abrir mão. Uma posição 
globalmente mais favorável à Igreja configurou-se quando o varguismo soube abraçar essa mesma Hierarquia, 
sem ressuscitar os antigos embaraços. Ou ainda, mantendo figuras de proa da instituição em posições de 
relativa influência (como o Cardeal Leme, que tinha franco acesso ao presidente/ditador). As considerações 
sobre as motivações e estratégias de Vargas no tocante ao caso em questão fogem ao escopo do presente texto. 
Para tanto ver: MENDONÇA, Carlos Vinícius Costa de; et ali. Luz, escuridão e penumbra: o Governo Vargas e 
a Igreja Católica. Dimensões: Revista de História da UFES. Volume 26. 2011. Disponível em 
http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2594/2090. Acesso em 04/06/2012. 
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principais propostas15 que impulsionavam a LEC em sua campanha todas foram integradas 

ao texto da constituição de 1934, sendo inclusive aprovadas algumas que, segundo Mattei, 

extrapolavam o plano mínimo estabelecido como meta pela organização. Entre as mais 

importantes estavam a indissolubilidade do matrimônio, a volta do ensino religioso às 

escolas (inclusive nas escolas públicas), presença religiosa nas forças armadas e nas prisões 

(na condição de capelães e assistentes de saúde), proibição da “propaganda subversiva” e 

pluralidade sindical (essas duas últimas visando o ascende movimento comunista). Como 

cereja do bolo a invocação do nome de Deus voltava a figurar no preâmbulo da Carta.16 

 Findo, em julho de 1934, o seu mandato de deputado constituinte Plinio seguirá 

atuando como jornalista. Somando-se a isso, nos anos seguintes trabalhará como advogado e 

dará início às suas atividades docentes. Primeiramente assumindo a cátedra de História da 

Civilização no Colégio Universitário que funcionava como preparatório para o curso da 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Na sequência a cadeira de História Moderna e 

Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento (embrião da futura 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)17 e na Faculdade Sedes Sapientiae.18 

 A década de 1930 ainda assistiria a fundação no Brasil da Ação Católica. Nela Plinio 

desempenharia – junto com Amoroso Lima – papel de liderança. Progressivamente, no 

entanto, tornar-se-ia porta voz de um grupo minoritário e seria paulatinamente afastado dos 

papeis de destaque na organização (que futuramente ele próprio renegaria). Para melhor 

                                                 
15 As bandeiras defendidas por Plinio quando de sua eleição estão sintetizadas naquelas propostas apresentadas 
pela LEC como seu rol mínimo de reivindicações: 1) Indissolubilidade do matrimônio, 2) Ensino religioso em 
todas as escolas, 3) Assistência religiosa católica nas forças armadas e nas prisões. MATTEI. Op cit. p. 72 
16 MATTEI. Op cit. p. 72-73. A grande maioria dessas conquistas da LEC será mantida com o início do Estado 
Novo e a promulgação da Constituição de 1937. 
17 DIVISÃO de Comunicação Institucional PUC-SP. Uma história da PUC-SP. Disponível em: 
http://www.pucsp.br/universidade/historia. Acesso em 01/03/2013. 
18 TFP (Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Um Homem, uma Obra, uma 
Gesta: Homenagem das TFPs a Plinio Corrêa de Oliveira. São Paulo: Edições Brasil de Amanhã, 1988. p. 
29. 
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tratarmos do já citado Em defesa da Ação Católica, que flagra exatamente este momento de 

tensão, situaremos brevemente a Ação Católica Brasileira. 

 Segundo a Igreja, o início da Ação Católica remonta a meados do século XIX. Mais 

precisamente ao ano de 186719, quando é fundada, como a aprovação de Pio IX, a Sociedade 

da Juventude Católica Italiana20. Porém, nessa época o termo “ação católica” será adotado 

como uma denominação genérica para alguns movimentos organizados dentro do laicato. Os 

papas Leão XIII e Pio X também farão menção ao tema nesta forma genérica, mas será 

somente durante o pontificado de Pio XI (1922-1939) que ela adquirirá estatura jurídica 

própria (dentro do âmbito canônico) com a publicação de documentos que a definiam21, bem 

como com a aprovação de organizações nestes moldes em diversos países.    

 O A Ação Católica Brasileira daria seus primeiros passos em 1935 quando, por meio 

de carta dirigida ao Cardeal Leme e aos bispos brasileiros, Pio XI manifestou o desejo de 

que a instituição passasse a existir no país. No mesmo ano ela foi fundada, mas suas 

atividades só tiveram início efetivo em 1937 quando de sua instalação na diocese do Rio de 

Janeiro. Dirigida por comissão episcopal de cinco membros tinha entretanto com presidente 

Alceu de Amoroso Lima22. A Ação Católica também se estabeleceu em São Paulo, onde as 

congregações marianas eram mais presentes e se constituíam como a força maior do laicato. 

                                                 
19 COMUNIDADE ANUNCIA-ME. Bento XVI celebra 140 anos da Ação Católica. 06 de maio de 2008. 
Disponível em http://www.anunciame.com.br/portal/bento-xvi-celebra-140-anos-da-acao-catolica/. Acesso em 
07/06/2012. Ver também BENTO XVI. Discurso do Papa Bento XVI por ocasião do 140º aniversário de 
fundação da Acção Católica Italiana. 04 de maio de 2008. Disponível em http://www.vatican.va 
/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080504_azione-cattolica_po.html. 
Acesso em 07/06/2012. 
20 É interessante notar essa “paternidade italiana” da Ação Católica (AC) na visão do Vaticano. Isto pois é na 
Itália que a AC se mantém como instituição atuante até os dias de hoje, sendo objeto de diversas mensagens do 
papa emérito Bento XVI e do seu predecessor, João Paulo II. 
21 O primeiro deles será a encíclica Ubi Arcano Dei Consilio de 1922 (a primeira de seu pontificado), onde 
depois de enumerar os segmentos da sociedade que devem estar a serviço da fé e que contam a aprovação 
apostólica, dirá o para: “Por fim, incluímos entre esses frutos de piedade todo um grupo de movimentos, 
organizações que funcionam e que são tão caros ao nosso coração de pai,  que passam a [agir] sob o nome de 
"Ação Católica", e na qual ficamos tão intensamente interessados.” PIO XI. Ubi Arcano Dei Consilio. 1922. 
Disponível em http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19221223_ubi-
arcano-dei-consilio_en.html. Acesso em 06/06/2012. Tradução nossa. 
22 KORNIS, Monica. Ação Católica. Dicionário histórico-biográfico brasileiro. CPDOC-FGV. Disponível 
em http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx. Acesso em 06/06/2012. 
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Em 1940, Plinio23 ascendeu à presidência da Junta Arquidiocesana da Ação Católica de São 

Paulo. Junto com Oliveira ascenderam a posições importantes na AC sacerdotes de linha 

conservadora muito próximos a ele e que terão significativa importância durante os anos 

seguintes e na fundação da TFP: Padre Geraldo de Proença Sigaud (nomeado assistente 

arquidiocesano da Juventude Estudantil) e Padre Antônio de Castro Mayer (Assistente Geral 

da Ação Católica de São Paulo).24  

 Ainda que se possa afirmar que os egressos do Centro Dom Vital formaram o núcleo 

diretor da Ação Católica no Brasil (ou pelo menos de seus pólos mais desenvolvidos no Sul 

e Sudeste), é flagrante que quando Plinio assumiu o seu cargo em 1940 os posicionamentos 

das principais lideranças já apresentavam cisões importantes. A princípio signatárias de um 

posicionamento conservador que encontrava sua expressão em Jackson de Figueiredo 

(fundador do Centro), tais lideranças trilharam caminhos próprios. Essas mudanças se 

fizeram sentir desde a morte deste último em 1928, e foram ganhando força ao longo da 

segunda metade da década de 1930 e dos anos de 1940.25 O conflito mais marcante será o de 

Plínio de Oliveira com Amoroso Lima26. 

 Lima trilhou um caminho que em tudo o afastava do ideário pliniano. Do pensamento 

liberal e autoritário dos primeiros anos de sua militância, passando pela conversão ao 

catolicismo de matiz ultramontano e a paulatina migração para as tendências mais 

                                                 
23 Mais uma prova da posição proeminente de Plinio é a sua idade quando da nomeação: 31 anos. Isso adquire 
mais relevância se tivermos em mente que, dentro da divisão interna da AC, só se ascendia do “grupo juvenil” 
ao “grupo principal” após os 30 anos de idade ou quando do casamento. 
24 Para as informações sobre o desenvolvimento da Ação Católica e da participação de Plinio Corrêa seguimos 
MATTEI. Op. Cit. p. 120-130 e MAINWARING. Op. Cit. p. 47 a 56. 
25 A título de exemplo basta dizer que Dom Helder Câmara fazia parte desde grupo. O mesmo Dom Helder a 
quem Plinio chamará (a partir da década de 1960) de “Bispo Vermelho” e a Ditadura Militar brasileira tentará 
de todo modo calar (Durante um período da década de 1970 os meios de comunicação eram proibidos de 
publicar qualquer declaração de D. Helder, não importando o teor). Cf. GASPARI, Elio. A Ditadura 
Escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 278.  
26 Exemplo da aproximação inicial de ambos é o fato de ter dado os seus primeiros passos como jornalista na 
revista A Ordem, então sob a direção de Amoroso Lima. Este por sua vez chegou a escrever para O 
Legionário.  
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progressistas dentro deste, até sua volta ao liberalismo (progressivamente mais radical) e sua 

síntese deste com sua visão de cristianismo. Como diz Mattei,  

 

“Tristão de Athayde [pseudônimo de Amoroso Lima] e Plinio Corrêa de Oliveira 

figuravam entre os indiscutíveis líderes católicos do Brasil, em meados dos anos 30. 

[...] A vida e o apostolado destes dois homens, entretanto, estavam destinados a 

separar-se, até se tornarem itinerários simétricos e opostos”27  

 

No período em questão, no entanto, as fontes de conflito entre os dois autores estarão mais 

circunscritas. 

 Aproximadamente na mesma época em que a Ação Católica é fundada, começam a 

penetrar no Brasil as obras do pensador católico francês Jacques Maritain, pelas quais 

Amoroso Lima mostrou profunda identificação, sendo responsável inclusive pala tradução 

de diversas delas. Esse filósofo defendia o que chamava de “Humanismo Integral”. Essa 

espécie de humanismo cristão deveria ser caracterizada, entre outros, por uma tentativa de 

contemporização com os valores do mundo moderno. Somente assim seria possível 

“recolocar [no mundo] Deus e a Igreja Católica, afastados das atividades da sociedade pelos 

diversos antropocentrismos humanistas”28 Desta forma, as ideias maritanistas defendiam que 

a Igreja deveria estar mais presente na vida social, porém transigindo muito mais do que 

Plinio julgava lícito. 

 Mas não só ele. O próprio entendimento do Vaticano parece corroborar a posição 

pliniana. Pio XI, na mesma encíclica que citamos acima, se posiciona decididamente contra 

                                                 
27 MATTEI. Op. Cit. p. 122. 
28 SANTOS JR., João Geraldo dos.  Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade 
(TFP): um Movimento Ultramontano na Igreja Católica do Brasil? São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 2008. Dissertação de mestrado em Ciências da Religião defendia junto ao Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-SP. p. 22. 
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“uma espécie de modernismo moral, legal e social que nós condenamos decididamente, não 

menos do que Nós condenamos o modernismo teológico”29. 

 A identificação de Lima a essa concepção ficará patente em diversos de seus 

trabalhos publicados ao longo da década de 193030, inclusive em Pela Ação Católica, de 

1935, primeira de suas duas obras a versar explicitamente sobre o tema.  

 O seu segundo livro a ter a Ação Católica por objeto é Elementos de Ação Católica, 

publicada em 1938 (embora a base do texto fosse de 1932). Em ambas aparecerá um 

segundo motivo de conflito entre os dois líderes católicos: o papel e, principalmente, a 

autonomia do laicato frente à hierárquica eclesiástica. Consonante com um espírito de 

adaptação à modernidade, Lima julgava que os leigos teriam capacidade de interferir 

ativamente nos destinos da Ação Católica. Como veremos a seguir, Oliveira não só fazia 

sérias restrições a isso, como também a que tipos de pessoas poderiam se juntar à instituição. 

 

 

Em defesa da Ação Católica 

 

 Lançado em 1943, Em defesa da Ação Católica será a tentativa (ainda que tardia) de 

Plinio Corrêa de Oliveira de mudar os rumos para o qual a instituição estava se dirigindo. 

Divido em cinco partes, o livro buscará refutar os principais erros doutrinários e práticos que 

identificava na Ação Católica Brasileira. Nas quatro primeiras partes são passados a limpo 

um rol de problemas que, na visão de Corrêa de Oliveira, assolavam a Ação Católica (AC) e 

                                                 
29 PIO XI, Op. Cit. Tradução nossa. 
30 CAUVILLA, Waldir. O pensamento político de Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde) na década 
de 30. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 1992. Dissertação de mestrado em História 
defendia junto ao Programa de Pós-graduação em História da PUC-SP. p. 91, conta nove obras para um 
intervalo de apenas 5 anos, indicando que em mais três publicadas ao longo da década aparecem menções – 
ainda que de maneira menos explicita – à ideia de “humanismo integral”. 
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que estavam em desacordo com os ditames do Vaticano. Na última parte, uma série de 

citações bíblicas é alinhavada para reforçar as teses anteriormente defendidas. 

 

A Obra 

 

 As primeiras questões que Plinio enfrenta são da natureza jurídica da AC e do papel 

da hierarquia católica em seu interior. Discutindo a problemática do mandato, ele 

demonstrará que existem diversas maneiras de delegação de poderes de uma autoridade para 

pessoas e instituições que ela busque tornar partícipes de sua missão. No caso concreto, a 

discussão será em torno da extensão dos poderes delegados à AC e em que medida seria 

necessária a manifestação de vontade do católico para nela ingressar. 

 A dúvida se situa dentro da discussão levantada à época de se todos os fiéis estariam 

obrigados (e de certa maneira pré-inscritos) a adentrar nas fileiras da organização. A essa 

questão Plinio responderá negativamente. E essa negativa se dará em dois planos. No 

primeiro, de natureza formal, o autor demonstrará que os pronunciamentos pontifícios são 

claros em evidenciar a possibilidade de seleção de membros. Diz ele que “A. C. só é para ‘os 

melhores dentre os bons’, segundo a bela expressão de Pio XI na Encíclica Non Abbiamo 

Bisogno” 31. Com isso estabelece, a um só tempo, que há uma seleção e que essa teria rígidos 

critérios. 

Neste ponto, Plinio será claro ao afirmar que “deve a A.C. ser um movimento de 

elite, se realmente quiser ser fecundo” e completará dizendo que “a fascinação dos grandes 

                                                 
31 OLIVEIRA, Plinio Corrêa. Em Defesa da Ação Católica. p. 36. Texto transcrito disponível em 
http://www.pliniocorreadeoliveira.info/EmDefesadaA%C3%A7%C3%A3oCat%C3%B3lica_R_04_2011.pdf. 
Acesso em 07/06/2012. O livro foi originalmente lançado em 1943. A transcrição que utilizo foi 
disponibilizada pelo sítio “PCO – Plinio Corrêa de Oliveira” (www.pliniocorreadeoliveira.info), tendo como 
base a edição fac-similar comemorativa lançada pela editora Artpress em 1983. Os números de página citados 
são da transcrição em questão. O texto será citado daqui por diante como OLIVEIRA. EDAC. 
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movimentos de massa [pode] iludir os dirigentes católicos de alguns países” 32. Voltaremos a 

esse tema mais adiante. De momento deve ficar claro que, durante toda a obra Plinio terá em 

seu horizonte a ideia de que o movimento católico organizado é acessível apenas para uma 

parcela dos leigos. Entenda-se bem: não que exista por parte do autor uma vedação para a 

participação de quaisquer elementos tidos por ele como genuinamente católicos na vivência 

da fé. O que ele explicitará é que a direção desse movimento só pode ser exercida por um 

grupo selecionado. A participação dos católicos não elevados a essa categoria estaria 

condicionada às funções acessórias e executivas. 

 Voltaremos à caracterização do elitismo pliniano na sequência. Destacamos agora 

outro ponto de conflito entre Oliveira e as correntes maritanistas: o estatuto do laicato frente 

à delegação de poderes feita pela igreja. 

 Se alguns, como o já citado Tristão de Athaíde33, entendiam que o chamado papal os 

colocava em posição de igualdade com o clero, a posição de Plinio será diametralmente 

oposta. Para ele não restavam anulados os princípios pelos quais a Igreja havia se pautado 

nos últimos séculos. Ou seja, embora ocupando posição de importância, o laicato deveria 

permanecer subjugado ao clero, estando a administração da Ação Católica sob a tutela deste, 

não só nos assuntos de fé (embora mormente nestes) mas em toda a sua condução. 

 Um dos principais aliados nesse tópico serão os documentos do Concílio Vaticano34. 

Citando um deles Plinio afirmará que  

 

                                                 
32 OLIVEIRA. EDAC. p. 81. 
33 O nome de Tristão de Athaíde (Alceu Amoroso Lima) não é citado em nenhum momento da obra que ora 
analisamos. Sua posição como “sujeito oculto” da refutação pliniana pode ser comprovada, no entanto, por pelo 
menos três elementos: 1) como dito acima, Lima havia escrito, durante a década de 1930, dois livros sobre a 
Ação Católica que esposavam parte das concepções atacadas por Plinio; 2) era Lima o principal tradutor e 
difusor da obra de Jacques Maritain no Brasil; 3) também era ele o presidente da Ação Católica Brasileira. 
34 Posteriormente conhecido como Concílio Vaticano I, foi realizado no Vaticano (Roma) entre os anos de 
1869-1870. Essencialmente dogmático serviu para confirmar o dogma da infalibilidade papal quando em 
pronunciamentos de matéria de fé, e refutar o liberalismo e o materialismo indicando estes como elementos 
estranhos e contrários à doutrina da Igreja. 
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“[Segundo] o Concílio ‘há na Igreja um poder de que uns são dotados em vista de 

santificar, ensinar e governar, e outros não são dotados’; assim, a sociedade 

sobrenatural não é apenas desigual porque alguns têm poderes maiores do que os 

outros, mas ainda porque há elementos inteiramente sem poder, enquanto outros há, 

que possuem este poder. Em outros termos, há súditos e há governantes.”35 

 

Ou seja, a posição dos leigos seria, pelo próprio ordenamento sobrenatural, inelutavelmente 

diversa da dos clérigos.  

 O trecho acima serve ainda para indicar dois traços fundamentais do pensamento de 

Plinio Corrêa de Oliveira. Em primeiro lugar, o mundo seria naturalmente hierarquizado. 

Sendo assim, os lugares ocupados por cada ser social estariam aprioristicamente 

determinados desde o seu nascimento. O bom funcionamento da sociedade dependeria então 

de que fosse mantida essa divisão. O segundo ponto a ser destacado desdobra esse no sentido 

de lastrear essa concepção de mundo: a divisão seria um desígnio de um ser sobrenatural, 

inumano e existente fora e além do tempo, representado para os católicos na figura 

conhecida como Deus.  

 Sendo assim, o estado de natureza existiria na forma da divisão explicitada acima e 

deveria ser respeitado e mantido, uma vez que a própria divindade o quis assim. Dessa 

forma, mantendo-se fiel ao ser sobrenatural, determinações sociais, historicamente 

constituídas, aparecerão na obra pliniana como “naturais”. Essa natureza alcança aqui um 

sentido positivo, sendo o “anti-natural” identificado ao erro. Em outras palavras, pretender 

qualquer ordem terrena diferente da dos “súditos e governantes” seria atentar contra a 

própria divindade. 

 Ainda sobre a questão da Igreja, Plinio fará uma comparação elucidativa sobre o 

papel que o laicato deve desempenhar frente à hierarquia:  

                                                 
35 OLIVEIRA. EDAC. p. 36. 
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“Um professor tem em aula, por direito próprio, inerente ao cargo que exerce, a 

função de lecionar. Entretanto, para maior perfeição de seu trabalho, pode incumbir 

certos alunos de, em círculos de estudo ou em ‘seminários’ ou ainda em explicações 

públicas feitas em aula, esclarecer as dúvidas dos colegas. A situação do aluno não 

deixa, por isto, de ser substancialmente idêntica à dos demais colegas, quer perante 

êstes, quer perante o professor: 1) – o professor tem o magistério, isto é, cabe-lhe 

definir e promulgar a doutrina, ao passo que o aluno repetidor, enquanto ensina o que 

aprendera, é um mero veículo, oficial embora, mas mero veículo de doutrina alheia, 

em relação à qual êle mesmo é um discípulo; 2) – por isto, é em tudo igual a seus 

colegas, todos em posição de inferioridade em relação ao mestre; 3) – enquanto a 

autoridade do professor é autônoma, o aluno repetidor exerce suas atividades sob 

direção de terceiro. 

Com efeito, Deus deu à Hierarquia um encargo análogo ao que os pais dão ao 

professor: – A Hierarquia dá aos leigos um encargo análogo ao que o professor dá ao 

aluno repetidor.”36 

  

 Fica então patente que para Plinio a divisão hierarquizada de mundo deve ser 

reproduzida na Ação Católica, estando estabelecida a linha de subordinação do laicato à 

Igreja da mesma forma que esta estaria diretamente subordinada a Deus. Oportuno notar que 

a incapacidade formulativa do laicato não encontrará similitude no magistério da Igreja, uma 

vez que, estando essa escudada na inexistência empírica daquele que seria o ditador de suas 

regras, podia investir-se no papel de intérprete autorizado dos desígnios celestes. 

 Outros argumentos de matriz lógica e formal são ainda enumerados para ressaltar a 

diferença entre leigos e clérigos e a distinção clara destes dentro da AC: a ordenação, por via 

sacramental, dos padres, não presente nos leigos; a possibilidade de mulheres participarem 

                                                 
36 OLIVEIRA. EDAC. p. 32. 
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da AC enquanto sua presença era vedada no clero; a falta de formação teológica do laicato e 

a ilogicidade da própria existência do clero uma vez que este seria em tudo igual à figura 

média do católico. Em suas palavras,  

 

“é certo que certas funções da Hierarquia de Jurisdição poderiam, em tese, ser 

franqueadas a leigos. Mas isto é coisa muito diversa de associar, ainda que 

potencialmente, ao exercício destas funções, a massa do laicato.”37 

  

 O mecanicismo atribuído ao poder sacramental será o próximo alvo. Aqui a polêmica 

é contra os que advogavam que, por participar dos sacramentos, o leigo poderia 

desempenhar a fé de maneira perfeita, ainda que ele mesmo não o fosse. Contrapondo-se a 

isso, Plinio argumentará que o homem, de fato, só pode realizar boas obras por graça de 

Deus. Mas essa graça não produz efeitos são não houver o empenho e o sofrimento daquele 

que atua como seu intermediário.38 

 Isso indica um ponto importante do pensamento do autor: o homem é um ser que não 

pode se constituir no mundo por atuação própria. A sua vida “virtuosa” só será possível em 

comunhão com o ser sobrenatural. E mesmo essa virtude é limitada. Sendo pecador por 

natureza, essa condição não poderá jamais ser anulada, podendo no máximo ser mitigada por 

essa conjugação de purgação (tarefa na qual o sujeito pode influir) e graça divina (que pode 

ser pedida, mas da qual o arbítrio se encontra completamente fora do alcance humano). 

Falando da conversão de novos fiéis ele exemplificará que é “a graça de Deus é que [...] 

opera as conversões; e o homem não é senão um canal, tanto mais útil, quanto menos 

obstruído por seus vícios e pecados.”39 

                                                 
37 OLIVEIRA. EDAC. p. 37. Grifo do original. 
38 OLIVEIRA. EDAC. p. 81-85. 
39 OLIVEIRA. EDAC. p. 83. Grifo nosso. 
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 O proselitismo dos membros da AC também deveria se enquadrar nesta visão de 

mundo. Assim, era pelo cuidado com os “bons” que o trabalho de santificação deveria 

começar: 

 

“não hesitamos em afirmar que, acima de tudo, se deve desejar a santificação e 

perseverança dos que são bons; em segundo lugar, a santificação dos católicos 

afastados da prática da Religião; finalmente, e em último lugar, da conversão dos que 

não são católicos.”40 

 

Cumpre notar que quando fala dos “bons” Plinio tem em mente um grupo bastante 

seleto, uma vez que para ele estar “afastado da religião” significava muito mais do que a 

noção hoje corrente de “não-praticante”. Ser frequentador dos sacramentos em acordo com o 

que a Igreja julgava o mínimo necessário não será para o autor condição suficiente para que 

alguém fosse incluído nesse rol. Agir em desacordo com a hierarquia e ainda assim se 

declarar católico será algo que – nesse momento histórico – colocaria o fiel fora de qualquer 

perspectiva de santificação.  

O exemplo bíblico do pastor que se alegra mais com a volta de uma ovelha do que 

com a presença das 99 que nunca se perderam41 será explicado da seguinte maneira:  

 

“poder-se-ia certamente objetar que ‘há mais alegria no Céu por um pecador que se 

converte, do que por noventa e nove justos que perseveram’. Poucos textos dos 

                                                 
40 OLIVEIRA. EDAC. p. 93. 
41 LUCAS, 15:3-10. O texto a que Plinio faz referência é a seguinte passagem: “[Jesus] lhes propôs esta 
parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 
noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, 
gostoso; E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei 
a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do 
que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo dez 
dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E 
achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. 
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.” 
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Santos Evangelhos têm sofrido mais infundadas interpretações. A mulher da 

parábola, que perdeu uma dracma, certamente teve mais alegria em encontrá-la do 

que em conservar as dracmas que não havia perdido. Isto não quer dizer que ela se 

consolaria da perda das noventa e nove dracmas por encontrar uma! Se assim fosse, 

seria um louca! O que Nosso Senhor quis dizer foi, simplesmente, que o gáudio pela 

recuperação dos bens, que perdemos, é maior do que nosso prazer pela posse 

tranquila dos bens, que conservamos. Assim, um homem que perdeu a vista em 

consequência de um acidente e depois a recupera, deve razoavelmente entregar-se a 

uma grande expansão de alegria. Seria, entretanto, irracional que, em dado momento, 

um homem, que nunca esteve ameaçado de cegueira, se entregasse a indescritíveis 

transportes de júbilo, porque não está cego.”42 

 

 Ganhará ainda relevo a disciplina que Plinio buscará impor no interior da 

organização. Para ele, é fruto das concepções modernistas a ideia de que não se deva punir 

os desvios dos membros, ou ainda, que se deva deduzir que, por fazerem parte da 

organização tais desvios não aconteceriam. 

 No que toca a punição ele dirá que a tendência de não utilizá-la viria em parte de um 

relaxamento moral típico dos tempos vividos e que seria inadmissível na elite do movimento 

católico. Movimento esse que sofreria com a entrada não selecionada de membros, 

possibilitando que pessoas de pouca estatura moral e intelectual ingressassem em suas 

fileiras. Esse déficit intelectual seria inclusive um dos motivos do entendimento equivocado 

sobre a importância das regras e códigos dentro da AC. 

 Como argumenta citando Tomás de Aquino43, a pré-existência de uma legislação 

seria a blindagem contra as emoções do momento 44. Olhando para o futuro e não para o 

                                                 
42 OLIVEIRA. EDAC. p. 98. 
43 Expoente do movimento filosófico da Escolástica, e um dos teólogos mais influentes da Igreja Católica. Por 
esta foi reconhecido como santo ainda durante a Idade Média (em 1323, aproximadamente 50 anos após sua 
morte) e posteriormente como Doutor da Igreja, cognominado de Doctor Communis ou Doctor Angelicus. 
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presente os legisladores teriam a possibilidade de abstrair as vicissitudes do fato concreto e 

definir a pena sem serem tocados por emoções terrenas. Mas, mais do que isso, o argumento 

do Doutor Angélico foca no fato de que, sendo poucos os homens sábios o suficiente para 

julgar, o ideal seria que eles produzissem instrumentos de alcance geral, e não apenas 

limitado a um momento concreto. Novamente, a capacidade diferenciada de um grupo para 

conduzir os destinos de uma coletividade é ressaltada. 

 A impossibilidade do erro por parte dos membros a AC também é refutada levando 

em conta dois argumentos: o caráter não mecânico dos sacramentos (como explicado acima) 

e a possibilidade de desvios no clero. Argumenta o autor que, se o Direito Canônico 

prescreve sanções para os sacerdotes é porque julga que eles estão sujeitos ao erro. Ora, 

estando este em posição qualitativamente mais elevada do que a massa dos católicos seria 

ilógico supor que fossem mais falíveis do que estes. Desta forma, seria herético afirmar 

qualquer infalibilidade por parte dos leigos da AC. 

 Para Oliveira, a direção do movimento está intimamente atrelada ao preparo 

teológico e à vinculação hierárquica do clero, que assim assume posição diversa daquela 

defendida por seus adversários. Embora diga ver motivações nobres em parte daqueles que 

defendem a autonomia leiga, Plinio argumentará que se trata de um erro refutado por todos 

os pronunciamentos pontifícios, e fundado em uma lógica moderna de atribuir eficácia as 

“reformas estruturais e jurídicas” em detrimento da “reforma de mentalidades”. 

                                                                                                                                                       
44 “Como diz o Filósofo, é melhor que tudo seja regulado por lei, do que entregue ao arbítrio dos juízes. E isto 
por três razões. Primeiro, por ser mais fácil encontrar uns poucos homens prudentes, suficientes para fazer leis 
retas, do que muitos que seriam necessários, para julgar bem de cada caso particular. Segundo, porque os 
legisladores, com muita precedência consideram sobre o que é preciso legislar; ao contrário, os juízos sobre 
fatos particulares procedem de casos ocorridos subitamente. Ora, mais facilmente pode o homem ver o que é 
reto depois de ter refletido muito, do que apoiado só num único fato. Terceiro, porque os legisladores julgam 
em geral e para o futuro; ao passo que os homens, que presidem ao juízo, julgam do presente, a cujo respeito 
sentem a inclinação do amor ou do ódio, ou de qualquer outra cupidez. Portanto, como a justiça animada do 
juiz não se encontra em muitos, e é flexível, é necessário, sempre que for possível, que a lei determine como se 
deve julgar, e quase nada se deixe ao arbítrio dos homens”. AQUINO, Tomás de (Santo). Suma Teológica. 
Apud OLIVEIRA. EDAC. p. 67. 



 51 

 O que o autor busca dizer com isso é que no afã de promover a atuação desnivelada 

do clero em relação ao “povo de Deus” enveredar-se-ia por uma solução apenas tópica para 

o detectado problema do afastamento do homem em relação ao divino. E ele faz aqui um 

paralelo com o liberalismo. Na sua visão, entendeu-se que esse sistema era um mal à 

sociedade, mas muitos consideraram apenas os aspectos econômicos e formais em seu 

diagnóstico e conduziram-no a algo pior como as ditaduras fascistas. Em seus próprios 

termos 

 

“Pretendendo corrigir o mal, a ineficácia radical dos remédios conduziu-nos a males 

ainda maiores. Precisava-se de uma reforma de mentalidades; e a reforma das leis, 

mostrando-se vã, tornou ainda mais patente a ação perigosíssima dos remédios 

errados, sobre doentes ameaçados de morte. O liberalismo era um mal: o 

totalitarismo é uma catástrofe.”45 

 

 O exposto acima não esgota toda a temática trabalhada na obra. Todavia, é suficiente 

para fazer emergir um conjunto coeso de indicações sobre a visão de mundo pliniana. 

Ressaltemos alguns desses pontos a fim de sistematizá-la. 

 Como se chama a atenção em diversos momentos, o elitismo é traço fundamental de 

sua cosmovisão. Embora em alguns momentos Plinio busque dissociá-lo da situação de 

classe do indivíduo é patente que esse elemento está contido em todas as definições do que 

seriam os “elementos de escol dentro da Santa Igreja”46. Para ele os bem formados e 

instruídos partiriam naturalmente dos elementos “culturalmente superiores” da sociedade, 

intimamente identificados com as parcelas dirigentes da mesma. Mais do que isso, os 

compromissos que seriam chamados a assumir pressupõe um grau de dedicação de tempo 

                                                 
45 OLIVEIRA. EDAC. p. 49. 
46 OLIVEIRA. EDAC. p. 82. 



 52 

incompatível com o tempo livre de que poderia dispor qualquer sujeito da classe 

trabalhadora. 

 Pensamento de matriz explícita e confessamente sobrenatural, indica que o lugar de 

nascimento de cada indivíduo seria pré-determinado por forças místicas. Por via de 

consequência, se apenas os nascidos em certos segmentos da sociedade seriam aptos a galgar 

a cumeeira da pirâmide social católica, fica subentendido que o lugar de cada um comporta 

uma pré-determinação divina. Ou seja, a ordem natural das coisas seria pré-orquestrada pela 

figura divina em um movimento ocorrido fora da história. 

 Resta indicar até que ponto os conceitos expostos em Em Defesa da Ação Católica, 

estavam afinados com as determinações pontifícias da época. 

 

Aprovação pontifícia e evolução de seu pensamento 

 

Tal trabalho fica facilitado pelo próprio acolhimento que a obra teve nos meios 

católicos. Argumento definitivo poderia ser a carta enviada pela Secretaria de Estado do 

Vaticano em 1949 aprovando e recomendando o livro47. O missivista esclarece que tal é feito 

em nome do Papa Pio XII, que teria lido e aprovado o seu conteúdo. Tratado como 

especialista no assunto Plinio é elogiado em termos incisivos. 

 A questão é fechada pelo mesmo Pio XII quando em 1951 discursa aos dirigentes da 

Ação Católica. Nessa fala diversos pontos levantados por Plinio são reforçados, como a 

subordinação do laicato ao clero, a importância da autoridade e a necessidade de seleção dos 

seus membros. Mais do que isso, o papa ataca diretamente aqueles que enxergavam na AC 

uma mudança nas orientações milenares da Igreja, dizendo ser “errôneo ver na Ação 

                                                 
47 O texto completo da carta passou a constar nas edições seguintes do livro. Fato interessante é que ela é 
assinada pelo substituto em exercício no cargo, Monsenhor J. B. Montini, o futuro papa Paulo VI. Como dito 
acima será com esse papa – que assinou, ainda que circunstancialmente, o seu maior troféu – que Plinio terá a 
sua mais profunda ruptura.   
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Católica – como foi recentemente afirmado por alguns – algo de essencialmente novo, uma 

mudança na estrutura da Igreja, um apostolado novo dos leigos paralelo ao do sacerdote e 

não subordinado a ele” 48. 

 Emergem daí duas considerações importantes para o que será apresentado na 

sequência do texto. A primeira delas é a de que, como dito acima o início do itinerário 

pliniano estará intimamente ligado a uma posição subordinada à Igreja Católica. Sendo 

assim, quando uma ruptura começar a se operar nas décadas seguintes, esse autor buscará 

incansavelmente demonstrar que a mudança ocorreu não nele, mas na própria hierarquia da 

Igreja. Isso, entretanto dará ensejo a uma outra questão: como sempre proclamou (pelo 

menos para o grande público) o caráter místico e infalível da Igreja será necessário uma série 

de manobras tentando demonstrar o desacerto dela com ela mesma. Exemplo disso é a forma 

como, vinte e cinco anos depois, os acontecimentos dessa época serão relidos por Plinio em 

uma série de três artigos para o jornal Folha de São Paulo.49 

 Ainda neste ponto é interessante pontuar um traço significativo do itinerário pliniano. 

É forçoso admitir que, como ele mesmo aponta, a coerência foi traço fundamental de sua 

obra. Assim sendo, é possível reconhecer neste primeiro texto elementos que estarão 

presentes em seu último livro publicado em vida, sugestivamente intitulado Nobreza50. A 

ideia de uma sociedade dividida pela própria condição de nascimento dos sujeitos será cada 

vez mais explícita no caminhar do autor. 

                                                 
48 PIO XII. Discurso aos Dirigentes de Ação Católica, 3 de maio de 1951 IN: PIO XII; CHINIGO, Michel 
(org). Pio XII e os problemas do mundo moderno. Tradução e adaptação Pe. José Marins. 2ª edição. São 
Paulo: Edições Melhoramentos, 1961. p. 39. 
49 Trataremos disso no segundo capítulo desta dissertação. 
50 Embora tratado pelo seguidores de Plinio apenas por Nobreza, o título completo da obra é OLIVEIRA, 
Plinio Corrêa de. Nobreza e elites análogas nas alocuções de Pio XII ao Patriciado e à Nobreza romana. 
Porto: Livraria Editora Civilização, 1993. Citado futuramente apenas como: OLIVEIRA. Nobreza. 
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 Pondo de lado quaisquer tentativas de conciliação com o senso comum, neste último 

livro Oliveira cunhará a expressão “opção preferencial pelos nobres”51, deixando claro que 

era nestes que depositava suas esperanças no futuro da Igreja Católica e na possibilidade de 

restauração do mundo e instauração do “Reino de Maria”. 

 Mas voltemos ao quadrante histórico da década de 1940. 

 

 

O “Grupo Catolicismo”  

 

 Como afirma Gizele Zanotto, “Em Defesa da Ação Católica efetivou o rompimento 

dos conservadores com este movimento [a AC]”. Além disso, a despeito da posterior sanção 

papal, a repercussão da obra foi negativa entre a maioria dos católicos e Plinio e seus 

colaboradores em O Legionário começaram a ser contestados por alguns dentro da própria 

arquidiocese de São Paulo.52 Em 1946 Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta tomou 

posse como arcebispo metropolitano de São Paulo adotando posturas menos próximas ao 

ultramontanismo. Nesse processo as tiragens do referido jornal foram progressivamente 

diminuídas e, em 1947, Plinio e seu grupo foram afastados de todos os seus cargos na 

diocese. Entre esses colaboradores estavam o padre Geraldo Singaud e o monsenhor Castro 

Mayer.53 O grupo buscou, no entanto, manter a sua coesão, passando, desde 1945, a “reunir-

se diariamente dedicando-se a estudos doutrinários, orações, crescimento da devoção 

mariana e análise da situação da Igreja”54.  

 Esse aparente ostracismo foi vencido em relativamente pouco tempo. A visão 

positiva do Vaticano sobre Em Defesa da Ação Católica contribuiu para que o grupo fosse 
                                                 
51 OLIVEIRA. Nobreza. p. 7. A expressão em questão é um chiste para com a “Opção preferencial pelos 
pobres” defendida pelo episcopado latino americano e vista com bons olhos pelo papa João Paulo II. 
52 ZANOTTO, Op. Cit. p. 25. 
53 SANTOS JR. Op. Cit. p. 27. 
54 ZANOTTO, Op. Cit. p. 25. 
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novamente guindado a elevadas posições dentro da hierarquia católica (para os sacerdotes)55 

ou do laicato influente. Em 1951 Dom Mayer – então bispo da diocese de Campos no Rio de 

Janeiro – confiou a Plinio a direção do recém criado mensário da diocese Catolicismo. Era 

O Legionário que estava de volta. 

  Esse novo jornal terá, aliás, uma constituição bastante peculiar. Embora editado 

como publicação oficial da diocese de Campos – com sede na cidade de Campos dos 

Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro – terá todo o seu processo editorial realizado na 

cidade de São Paulo. Com a fundação da TFP em 1960, a difusão do periódico ficará quase 

que inteiramente a cargo dos militantes da organização. Além disso, após a saída de Castro 

Mayer da diocese (em 1981) e a posterior ruptura entre ele a TFP o jornal será inteiramente 

assumido por esta.  

 Na prática, o vínculo do jornal com a diocese era importante para reafirmar o 

reconhecimento da hierarquia católica às ideias por ele defendidas. Será ele o embrião da 

Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. E é nele que – em uma 

edição especial por conta de seu centésimo número – Plinio Corrêa de Oliveira publicará, em 

abril de 1959, a sua “obra máxima” e verdadeiro manifesto de fundação da TFP: Revolução 

e Contra-Revolução. 

 

 

 

 

                                                 
55 Segundo ZANOTTO, Op. Cit. p. 27 (nota), “Dom Geraldo de Proença Sigaud (1909-1999) foi ordenado 
sacerdote em 1932. Em 1947 foi sagrado Bispo diocesano de Jacarezinho/PR(1947-1961) e mais tarde 
Arcebispo Metropolitano de Diamantina/MG (1961-1980). Dom Geraldo, que iniciou seu convívio com Plinio 
na década de 30, se desligou oficialmente da TFP em 02 de outubro de 1970. Dom Antônio de Castro Mayer 
(1904-1991) foi ordenado Sacerdote em 1927. No Brasil foi Assistente Geral da Ação Católica paulista (1940) 
e Vigário geral da Arquidiocese de São Paulo (1942-1943). Foi sagrado Bispo coadjutor de Campos/RJ, com 
direito de sucessão, em 1948. Suas relações com Plinio e a TFP foram rompidas em 1982, tendo sido tornada 
pública somente em 1984.” 
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Revolução e Contra-Revolução 

 

 Publicada, como dissemos, em 1959, a obra que viria a se tornar o manifesto de 

fundação da TFP guarda características que a tornam bastante singular no conjunto da 

produção pliniana. Uma delas é a própria escolha de referenciais que o autor julgava de 

caráter estruturante da realidade, situando assim a obra “ora no campo teórico, ora em um 

campo teórico-prático muito próximo da pura teoria”56.  

Parece impossível concordar com a cisão operada aqui entre o “teórico” e as suas 

determinações na própria existência concreta do sujeito humano, sendo a ideia de “pura 

teoria” bastante problemática e, mais que isso, índice de forte vinculação a uma concepção 

de mundo que julga factível construir interpretações sobre a ação social abstraindo essa 

própria ação do cerne do problema. Todavia, para fins práticos é possível acompanhar a 

linha de raciocínio do autor. 

 Assim, o que de fato se nota cotejando a citação acima com a leitura da obra é que 

sua estrutura narrativa está calcada na elaboração de um grande modelo de interpretação da 

realidade. Embora este siga a evolução histórica dos processos de “Revolução” e de “Contra-

Revolução”, sempre que possível essa evolução é traçada de maneira a dar foco apenas a 

grandes pontos de inflexão históricos sintetizados no termo de acontecimentos lidos como de 

significação geral para o evolver da cristandade. Em outras palavras, ao evitar uma análise 

detalhada do plano concreto, Plinio também acaba por, efetivamente, atribuir a sua obra uma 

possibilidade de leitura que transpassaria o próprio momento de sua escrita; isso na medida 

                                                 
56 OLIVEIRA, Plinio Corrêa. Revolução e Contra-Revolução. 4ª edição em português. São Paulo: Artpress, 
1998. p. 148. A “Introdução” e as partes Um e Dois (“Revolução” e “Contra-Revolução” respectivamente) e a 
“Conclusão” foram editadas pela primeira vez em 1959. A parte Três (“Revolução e Contra-Revolução vinte 
anos depois”) foi escrita em 1976 e editada em português em 1977, sofrendo adições em 1992, quando também 
passou a constar na obra o “Posfácio de 1992”. A obra será citada ao longo da Dissertação apenas como: 
OLIVEIRA. RCR. 



 57 

em que os acontecimentos futuros poderiam ser interpretados “à luz” do processo orgânico 

da “Revolução” sobre o qual falaremos em seguida. 

 Já na “Introdução” do livro serão enumerados os inimigos a serem combatidos 

quando se fala que no jornal Catolicismo sempre foi possível encontrar frequentes 

refutações “do comunismo, do socialismo, do totalitarismo, do liberalismo, do liturgicismo, 

do maritainismo, e de outros tantos ‘ismos’”57. Em relação ao periódico o que agora se 

propunha de acréscimo era uma visão de conjunto desses “ismos” no afã de demonstrar a 

existência de um “denominador comum” entre eles. E esse denominador logo será 

encontrado.  

 Segundo Oliveira,  

 

“Este inimigo terrível tem um nome: ele se chama Revolução. Sua causa profunda é 

uma explosão de orgulho e sensualidade que inspirou, não diríamos um sistema, mas 

toda uma cadeia de sistemas ideológicos. Da larga aceitação dada a estes no mundo 

inteiro, decorreram as três grandes revoluções da História do Ocidente: a Pseudo-

Reforma, a Revolução Francesa e o Comunismo.”58 

 

 Orgulho e sensualidade. Aqui estariam resumidos os grandes flagelos que levariam a 

homem a se afastar do “bem”, identificado como a aceitação total dos desígnios divinos para 

a sua criação. O orgulho seria a porta para o que o autor define como “ódio a toda 

superioridade”59. Nessa linha, aqueles que não aceitassem uma visão hierarquizada de 

mundo e a naturalização dessas desigualdades em qualquer plano estariam eivados do 

pecado do igualitarismo. Por sua vez, a sensualidade – para além de apenas o apelo 

explicitamente sexual – seria o impulso a refutar a interposição de toda e qualquer barreira 

                                                 
57 OLIVEIRA. RCR. p. 11. 
58 OLIVEIRA. RCR. p. 13. 
59 OLIVEIRA. RCR. p. 13. 
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ao potencial de fruição humano, o que é lido por Plinio como uma revolta – evidentemente 

maligna – contra toda lei e autoridade (civil, moral, religiosa), compondo assim o “aspecto 

liberal da Revolução”60. 

 Constituir-se-ia assim “um processo de tanta profundidade, de tal envergadura e tão 

longa duração”, definido como “cinco vezes secular” (já que teria início com a Reforma 

Protestante iniciada no primeiro terço do século XVI e cognominada por Plinio de “Pseudo-

Reforma”) que “não [poderia] desenvolver-se sem abranger todos os domínios da atividade 

do homem, como por exemplo a cultura, a arte, as leis, os costumes e as instituições”61 e que 

será objeto de definição na primeira parte da obra em questão. 

 

A Revolução 

 

 Cuidando de conceituar o fenômeno, o autor insistirá de que se trata de algo que 

atinge todos os aspectos da vida do homem, tendo a configuração de um “problema da alma” 

que chega aos recônditos mais profundos. Dirá mesmo que “essa crise é universal. Não 

[havendo] hoje povo que não esteja atingido por ela em grau maior ou menor”62. Todavia, 

apesar dessa informação fica assentado que “a crise é principalmente a do homem ocidental 

e cristão, isto é, do europeu e de seus descendentes, o americano e o australiano”. Não que 

ela não afete os “outros povos”; isso só aconteceria, porém, “na medida em que a estes se 

estende e neles criou raiz o mundo ocidental”63. 

 Temos logo de saída um traço que marcará a visão de história exposta ao longo da 

obra: o eurocentrismo. Patente em diversos momentos pode ser percebido aqui quando se diz 

que um problema apontado como universal será sentido pelos não europeus apenas “na 

                                                 
60 OLIVEIRA. RCR. p. 14. 
61 OLIVEIRA. RCR. p. 15. 
62 OLIVEIRA. RCR. p. 19 e 23. 
63 OLIVEIRA. RCR. p. 21. 
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medida” de sua interconexão com a história deste continente. Mais do que isso, ao batizar 

americanos e australianos de “descendentes” é estabelecida uma linha de continuidade plana 

do mundo do “velho continente” para aqueles pelos quais foi espalhada a sua obra. Em 

outras palavras, quando se fala em descendência – e aqui a herança transmitida tem como 

vetor máximo o cristianismo em sua vertente católica – pressupõe-se uma relação de caráter 

orientador e de via única entre as culturas desses dois extremos. 

 Como bem aponta o grande ensaísta Roberto Fernandéz Retamar falando sobre a 

América Latina, essa visão obscurece o fator essencial de que – muito além de “influências” 

– o que existe é uma conexão íntima na história Europa-América-África uma vez que  

 

“sem o saque da América, que foi acompanhado pela monstruosa carnificina que 

custou à África dezenas de milhões de seus filhos, não teria havido ‘acumulação 

primitiva de capitais’, e em conseqüência, não teria havido ‘mundo ocidental’ [...] 

Uma das conclusões desse fato palmar é que nós, latino-americanos e caribenhos, 

temos o pleno direito de reclamar como nossas essas obras pelas quais nossos 

antepassados pagaram preço tão alto. Dizer que, por sua vez, elas nos ‘influenciam’ 

não é dizer grande coisa. Aquela também é nossa cultura. A influência de nossa 

América sobre a Europa é, pois, multissecular. Desde o florescimento das utopias, no 

alvorecer da sociedade burguesa européia, e os numerosos ritmos musicais que 

começaram a invadir países europeus junto com a fumaça de nosso tabaco, 

considerado no início (e no final) como diabólico, este é um processo ininterrupto.”64 

 

 Corrobora esse quadro a forma como a África é tratada no livro: na edição de 1959 o 

continente não é sequer mencionado. E isso se tivermos em conta que é neste texto que será 

                                                 
64 RETAMAR, Roberto Fernández. América, descobrimento, diálogos. Nossa América. Número 2. 
Maio/Junho de 1989. São Paulo: Memorial da América Latina/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. p. 41. 
Grifo do original. 
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traçado – do prisma da “Revolução” – um panorama de quase quinhentos anos da história 

“universal”. Já nas adições feitas em 1976 e 1992 as duas aparições do continente são 

significativas.  

 Na primeira é dito que embora o continente fosse arrastado por um espiral de 

violência e comunismo isso pouco significaria em relação à opinião pública mundial uma 

vez que o “primitivismo da maior parte das populações aborígines daquele continente as 

coloca em condições peculiares e inconfundíveis”65. Essa leitura depreciativa se manterá e, 

em 1992, a população africana será identificada mais uma vez como a antítese do elemento 

“civilizado” só passível de existir dentro dos referenciais católicos e europeus. A “invasão de 

maometanos” que Plinio identifica aparecerá no texto na forma de uma nova “invasão de 

bárbaros”, onde o referencial são os “inimigos da cristandade” que ocuparam – 

ilegitimamente em sua visão – a península Ibéria durante o período medieval.66 

 Além de “universal” a Revolução merecerá ainda os qualificativos de “una”, “total”, 

“dominante”, e “processiva”. Ao dizer que ela é “una” é usado o exemplo de um incêndio 

em uma floresta, que não pode ser interpretado como “mil incêndios autônomos e paralelos, 

de mil árvores vizinhas umas das outras”, ou seja, assim como o fenômeno “combustão” o 

que dá liga às diversas mazelas que grassariam no mundo é o fenômeno “Revolução”.  

Defini-lo como total e dominante reforça o seu alcance quer nos diversos níveis de 

problemas de uma sociedade (totalidade), quer como elemento máximo e norteador desse 

conjunto de problemas (dominância).67 

 Ao escrever sobre a processividade Oliveira afirma que  

 

“essa crise não é um fato espetacular e isolado. Ela constitui, pelo contrário, um 

processo crítico já cinco vezes secular, um longo sistema de causas e efeitos que, 
                                                 
65 OLIVEIRA. RCR. p. 159. 
66 OLIVEIRA. RCR. p. 155. 
67 OLIVEIRA. RCR. p. 23 e 24. 
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tendo nascido, em momento dado, com grande intensidade, nas zonas mais profundas 

da alma e da cultura do homem ocidental, vem produzindo, desde o século XV até 

nossos dias, sucessivas convulsões.”68 

  

Em decorrência dessas afirmações o autor passará a expor a sua interpretação sobre a história 

do mundo e da “Cristandade ocidental” durante este período. 

Cristandade essa que, segundo Plinio, teria sido “um só todo, que transcendia aos 

vários países cristãos, sem os absorver”. Maior porém do que qualquer integração possível 

entre os diversos “povos” do planeta, o ser cristão seria o fator de unidade entre diversas 

culturas em um determinado quadrante histórico. Ou como dirá ao citar explicitamente os 

tempos passados a “Cristandade medieval [...] foi a realização, nas circunstâncias inerentes 

aos tempos e aos lugares, da única ordem verdadeira entre os homens, ou seja, a civilização 

cristã”69. 

Seguindo ainda essa visão, o ser cristão era, até o advento do protestantismo, uma 

condição plenamente coadunada ao ser católico. E ser católico pressupunha a fidelidade e 

obediência a uma instituição plenamente terrena e hierarquizada. A “esposa mística de 

Cristo” representaria, na Terra, toda a metafísica da verdade revelada e seria a sua única e 

poderosa “interprete autorizada”. 

 Evidentemente seria embarcar em uma idealização do medievo atribuir à Igreja 

Católica essa unicidade e mesmo esse poder soberano sobre as classes dirigentes da 

sociedade no longo período em questão.70 Todavia, embora de maneira mais limitada do que 

querem apologistas como Oliveira, é inegável que o construto da “Cristandade Ocidental” de 

                                                 
68 OLIVEIRA. RCR. p. 25. 
69 OLIVEIRA. RCR. p. 56. 
70 FRANCO JR, Hilário. A Idade Média, nascimento do Ocidente. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo: 
Brasiliense, 2001. p. 11 e 12. 



 62 

fato teve existência prática.71 E isso nos interessa nessa pesquisa na medida em que a partir 

da segunda metade do século XIX é flagrante o processo de desmontagem dessa, que estará 

concluído quando da publicação de Revolução e Contra-Revolução. 

 As contradições da sociedade capitalista, notadamente após o aceleramento da 

Revolução Industrial, e o constante revolucionar-se das relações sociais como condição de 

sobrevivência72 provocaram choques com a linha oficial do pensamento católico justamente 

em um momento onde a Igreja buscava reencontrar o seu protagonismo social. Conforme 

afirma Ivan Aparecido Manoel,  

 

“Refeita dos abalos sucessivos por que passou desde os fins da Idade Média e 

conseguindo sobreviver às perseguições religiosas e anticlericais do ciclo 

revolucionário inaugurado com a Revolução Francesa, o grande projeto da Cúria 

Romana foi reconquistar um lugar ou o lugar central da humanidade.” 73 

 

 Nos pontificados de Pio VII (1800 a 1823) até Leão XIII (1878 a 1903) houve uma 

busca consciente por parte do Vaticano em constituir (e, na sua visão, restaurar) a hegemonia 

católica como grande elemento aglutinador da humanidade. O próprio Leão XIII é exemplo 

claro dessa tentativa de volta ao passado quando deplora diversos elementos da sociedade 

capitalista propondo como modelo alternativo (ou pelos menos apontando-o como melhor) o 

                                                 
71 Idem. p 73 a 82.  
72 Como ressaltou Marx falando da classe que assumia um papel protagonista nessa nova configuração, “A 
burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte as 
relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de 
produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa 
subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa 
falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais 
antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas; as relações que as 
substituem tomam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar, 
tudo o que era sagrado é profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição 
social e as suas relações com os outros homens.” MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. 
Tradução: Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo Editorial, 1998. p. 43. 
73 MANOEL, Ivan Aparecido. A Ação Católica Brasileira: notas para estudo. Acta Scientiarum. Número 21. 
1999. Maringá: Universidade Estadual de Maringá. p. 208. 
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das corporações de ofício medievais.74 Os pontífices seguintes – de Pio X (1903 a 1914) a 

Pio XII (1939 a 1958) – embora menos certos da possibilidade de uma volta efetiva ao que 

julgavam ser o status quo ante, não se cansaram de apontar as perdas para o mundo moderno 

com o abandono da coesão existente na cristandade.75 

 Isso é significativo na medida em que o próprio Plinio admite que “a Cristandade, 

enquanto família de Estados oficialmente católicos, de muito cessou de existir”, para logo na 

sequência observar uma presença incidental de seu ideário dizendo que “dela restam como 

vestígios os povos ocidentais cristãos”. Arremata esse raciocínio apontando que desses 

“vestígios”, “todos se encontram presentemente em agonia sob a ação deste mesmo mal [a 

“Revolução”]”76. 

 Ou seja, no final de 1959, também ele admite que o edifício da Cristandade ruiu. E 

não estará sozinho nessa conclusão. Já apontamos que Pio XII (que falecera um ano antes 

após longo pontificado) será de opinião muito similar, assim como outros movimentos 

católicos conservadores pelo mundo77. 

 A importância disso para o entendimento de sua visão de mundo é capital. Vejamos: 

ao afirmar que os poderes terrenos já estiveram unidos por uma ideia religiosa de altíssimo 

alcance e, mais do que isso, subordinados a ela, ele afirma também que essa ordem de coisas 

era qualitativamente superior. Não sendo possível ao homem avançar senão pela graça 

divina – concepção que, como mostramos, era presente em Oliveira desde suas primeiras 

                                                 
74 Idem. 
75 A título de exemplo vale o pronunciamento de Pio XII sobre os esforços para a constituição de uma União 
Européia: “Se se buscam sólidas garantias para a colaboração entre países, como aliás para qualquer 
colaboração humana, no domínio privado ou público, nos círculos restritos ou no campo internacional, só os 
valores de ordem espiritual mostrarão ser eficazes, só eles permitirão triunfar das vicissitudes que as 
circunstâncias fortuitas, e mais freqüentemente a maldade dos homens não tardam em levantar.” PIO XII. 
Discurso Col de Europa, 1953. In: PIO XII; CHINIGO, Michel (org). Op. Cit. p. 361. 
76 OLIVEIRA. RCR. p. 24. 
77 Entre outros é possível mencionar o tradicionalista espanhol Francisco Elías de Tejada que já na década de 
1950 entenderá que a “Cristandade” é uma instituição já não mais existente, ou pelo menos não existente em 
seu sentido pleno. Ver EL MATINER Carlí. Francisco Elías de Tejada; el Carlismo de estricta observancia. 
Disponível em http://elmatinercarli.blogspot.com.br/2010/05/francisco-elias-de-tejada-el-carlismo.html. Acesso 
em 03/08/2012. 
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obras – e estando a ordem anterior muito mais sintonizada com os desígnios celestes do que 

a atual, seria impossível que incrementos de fundo fossem conquistados pela humanidade em 

se mantendo essa linha de evolução histórica. Trilhar o “caminho certo” deveria ser portanto 

(e necessariamente) voltar  ao caminho correto.78 Não será surpreendente que toda a 

exposição histórica de Plinio esteja talhada de forma a mostrar as sucessivas perdas e 

mazelas pelas quais a humanidade foi acometida, cada qual levando-a para mais longe do 

caminho legítimo. A seguir-se assim só poderiam sobrevir “as destruições últimas”, “termo 

lógico” da “Revolução”79. 

E o percurso da “Revolução” se inicia exatamente com o declínio dos valores 

medievais e da própria Idade Média. No “século XIV começa a observar-se, na Europa 

cristã, uma transformação de mentalidade que ao longo do século XV cresce cada vez com 

mais nitidez. O apetite dos prazeres terrenos se vai transformando em ânsia”. Essa 

transformação daria ensejo a “progressivas manifestações de sensualidade e moleza 

[havendo] um paulatino deperecimento da seriedade e da austeridade dos antigos tempos” 

que teriam com um de seus índices “a Cavalaria, outrora uma das mais altas expressões da 

austeridade cristã [se tornando] amorosa e sentimental”. Além disso, “a literatura de amor 

invade todos os países” e por fim, “os excessos do luxo e a consequente avidez de lucros se 

estendem por todas as classes sociais”80 

Os valores que aqui desagradam Plinio são exatamente aqueles do que se 

convencionou chamar Renascimento. Como indica Maria Aparecida Gomes da Silva,  

 

“O desenvolvimento comercial das cidades italianas, a criação das casas bancárias 

voltadas para atividade cambial, as caravanas de mercadores transitando em várias 

direções, a produção de tecidos de alta qualidade e a sua exportação por toda a 

                                                 
78 Ainda que essa volta comportasse um termo final milenarista, como esclareceremos nos próximos capítulos. 
79 OLIVEIRA. RCR. p. 26. 
80 OLIVEIRA. RCR. p. 26 e 27. 
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Europa, promoveram mudanças substanciais na vida material dos homens. Tal 

processo provocou uma revolução social e econômica tão determinante para o 

pensamento do indivíduo que a cultura torna-se ‘o reino do espontâneo’ e não mais 

circunscrita num panorama religioso, onde a história era ‘controlada’ pela 

Providência. O homem descobre-se como ser histórico e artífice do seu próprio 

destino.”81 

 

 Esse último ponto é essencial. Se – não obstante os matizes necessários – 

entendermos que a mudança de paradigma aqui operada é exatamente a da assunção pelos 

homens de sua existência como seres socais ativos e, mais do que isso, a princípio não 

condicionados por forças extra-mundo, fica claro contra o que Oliveira se insurge. É a 

própria ideia do homem como ser ativo que é atacada quando o autor escreve as críticas que 

expusemos anteriormente. Acima de tudo o que lhe incomoda é o abandono das posturas 

elencadas como corretas, em detrimento da sua incorporação por se tratarem de desígnios 

divinos. 

 A Idade Média, ou mais precisamente o conjunto de valores que Plinio a ela associa 

seriam solapados justamente pelos mecanismos de auto-humanização dos próprios homens. 

Isso seria o começo da “Revolução” intensificada pela Reforma Protestante e pela 

organização do Humanismo na Renascença. 

 Não seria possível que essa mudança de valores se operasse de forma drástica e 

imediata. Sendo assim, o Humanismo e a Renascença – aqui elevados a condição de 

verdadeiros entes autônomos – teriam procurado uma forma de conciliação com os antigos 

valores. Em suas palavras, 

                                                 
81 SILVA, Maria Aparecida Gomes da. O artífice do Renascimento: na incipiente “Urbs” burguesa, exaltou o 
refinado e inquieto espírito dos humanistas. Verinotio - Revista On-line de Educação e Ciências Humanas. 
Nº 8, Ano IV, Maio de 2008. p. 3. Disponível em http://www.verinotio.org/conteudo/0.37982869556158.pdf  
Acesso em 31/07/2012. Grifo nosso. 
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“procurando muitas vezes não colidir de frente com a velha tradição medieval, o 

Humanismo e a Renascença tenderam a relegar a Igreja, o sobrenatural, os valores 

morais da Religião, a um segundo plano. O tipo humano, inspirado nos moralistas 

pagãos, que aqueles movimentos introduziram como ideal na Europa, bem como a 

cultura e a civilização coerentes com este tipo humano, já eram os legítimos 

precursores do homem ganancioso, sensual, laico e pragmático de nossos dias, da 

cultura e da civilização materialistas em que cada vez mais vamos imergindo.”82 

 

 Como já foi adiantado antes, orgulho e sensualidade são vistos por Plinio como 

traços fundamentais da “Revolução” e, por via de consequência, da própria danação humana. 

Não poderia deixar então o protestantismo de apresentar esses traços. Deste modo “o 

orgulho e a sensualidade, em cuja satisfação está o prazer da vida pagã, suscitaram o 

protestantismo”. E, como dirá linhas a frente, o “triunfo da sensualidade no protestantismo 

se afirmou pela supressão do celibato eclesiástico e pela introdução do divórcio”83. 

 A presença do “orgulho” pode ser notada no fato de ser precisamente este o 

sentimento que “deu origem ao espírito de dúvida, ao livre exame, à interpretação naturalista 

da Escritura”. Corolário disso, entre muitos “descaminhos” das “seitas”84 protestantes 

chegar-se-ia à negação do “próprio sacerdócio hierárquico, reduzindo-o a mera delegação do 

povo, único detentor verdadeiro do poder sacerdotal”85. 

                                                 
82 OLIVEIRA. RCR. p. 27.  
83 OLIVEIRA. RCR. p. 28. 
84 Para Plinio a única denominação aceitável para os grupos protestantes é a de “seita”. Não haveriam igrejas 
protestantes uma vez que “esta [a Igreja Católica, Apostólica, Romana]  não é apenas uma espécie no gênero 
"igrejas". É a única Igreja viva e verdadeira do Deus vivo e verdadeiro, a única Esposa mística de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, a qual não está para as outras igrejas como um brilhante maior e mais rútilo em relação a 
brilhantes menores e menos rútilos. Mas como o único brilhante verdadeiro em relação a “congêneres” feitos 
de vidro...”. OLIVEIRA. RCR. p. 151. 
85 OLIVEIRA. RCR. p. 28. Vale notar aqui que, como em muitos pontos, a noção combatida por Plinio Corrêa 
de Oliveira se encontra em perfeito acordo com a visão de Pio XII. Como afirma o pontífice: “os membros da 
hierarquia eclesiástica receberam e recebem sua autoridade do alto e não devem responder pelo exercício de 
seus mandatos senão ou imediatamente a Deus, ao qual somente está sujeito o Romano Pontífice, ou nos outros 
graus, aos seus superiores hierárquicos, mas não tem nenhuma conta a prestar ao povo, nem ao poder civil”. 
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 Vale uma observação sobre a noção de orgulho abraçada por Plinio Corrêa de 

Oliveira. Como dissemos acima, ela se consubstanciaria em uma aversão por todo e qualquer 

tipo de superioridade e seria um dos piores pecados praticados pelo “homem moderno”. Ora, 

tratamos aqui de um autor católico.  Para os católicos – nisso incluído as linhas mais 

progressistas dessa religião – a ideia de pecado está associada principalmente ao erro e as 

ações que provocam o mal e são inerentes à condição humana. Como assevera o teólogo J. 

Comblin, “o pecado é um mal provocado pelo homem, por sua vontade má”. Mais do que 

isso “o ser humano já nasce com o pecado e disposto a pecar” e não seria suficiente “apontar 

o mal para que as pessoas deixem de fazê-lo. Inclusive acontece de chamarem de bom o que 

é mau e de mau o que é bom”, sendo que “só a obra de Deus pode salvar do pecado”86. 

 Sendo isso o pecado, a classificação da aversão a superioridade nessa rubrica deixa 

claramente indicado que ela seria uma afronta ao ordenamento terreno conforme 

estabelecido pelo deus católico. De outro modo: estar-se-ia no campo do erro por não se 

acatar uma forma de ser das coisas e o orgulho estaria precisamente em projetar uma visão 

alternativa como mais acertada em relação a uma superioridade erigida por Deus. Tentar 

combatê-la seria combater ao próprio criador. 

 A livre interpretação da Bíblia seria uma afronta a isso na medida em que desafiaria a 

noção de que apenas certos homens (e aqui a denominação inclusive é restritiva à referência 

à parcela masculina da sociedade) mais capazes em função de sua ligação com o “interprete 

                                                                                                                                                       
PIO XII. Alocução na Inauguração do ano jurídico S. Romana Rota, em 2 de outubro de 1945. In: PIO XII; 
CHINIGO, Michel (org). Op. Cit. p. 68. Grifo nosso. 
Cumpre também esclarecer porque uso Pio XII como termo de comparação agora e em outros momentos. 
Tendo reinado de março de 1939 a outubro de 1958 representou a visão oficial da Igreja por quase duas 
décadas. Embora quando da publicação de Revolução e Contra-Revolução (abril de 1959) o pontífice fosse o 
transformador João XXIII, as mudanças de orientação por ele feitas ainda não se tinham feito sentir. Com seis 
meses de seu pontificado não havia ainda publicado nenhuma Encíclica ou Exortação Apostólica e muito 
menos convocado o afamado Concílio Vaticano II. Note-se que no livro em questão há uma única citação quase 
protocolar de João XXIII em contraposição com recorrentes menções de Pio X, Pio XI e Pio XII. 
86 COMBLIN, José. O Espírito Santo e sua missão – Breve Curso de Teologia (Tomo II). São Paulo: 
Paulinas, 1984. p 31, 32 e 33. Citamos aqui a definição do Padre José (Joseph) Comblin exatamente por estar 
esse teólogo em um campo de atuação diametralmente oposto a Plinio, ressaltando assim os aspectos 
consensuais dela dentro do catolicismo. 
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autorizado” de Deus – A Igreja Católica – seriam exegetas autorizados. Escusado dizer que 

mais autorizados em contraposição à grande multidão para quem caberia apenas seguir de 

maneira inconteste esse discurso. 

 Mais a frente, quando falar dos “valores metafísicos da Revolução” o tema voltará a 

baila sobre outra ótica. Importava no momento explicitar o caráter de infração à “ordem 

natural” contido na noção para um correto entendimento dos próximos movimentos da 

“Revolução” descritos na obra. 

 Sucedendo a “I Revolução”87 e o triunfo do “liberalismo religioso e [do] 

igualitarismo eclesiástico”88 veio a Revolução Francesa como um ataque direto aos costumes 

sadios através do “endeusamento da vida terrena” que prepararia “o campo para a vitória 

gradual da irreligião”. Irreligião iluminista que estaria diretamente ligada ao humanismo 

anterior. O qual, por tática ou irreflexão, ainda não seria capaz de avançar a tal estágio. 

 O aprofundamento das tendências anteriores seria o resultado final do movimento, 

uma vez que  

 

“a obra política da Revolução Francesa não foi senão a transposição, para o âmbito 

do Estado, da ‘reforma’ que as seitas protestantes mais radicais adotaram em matéria 

de organização eclesiástica: - Revolta contra o Rei, simétrica à revolta contra o Papa; 

- Revolta da plebe contra os nobres, simétrica à revolta da “plebe” eclesiástica, isto é, 

dos fiéis, contra a ‘aristocracia’ da Igreja, isto é, o Clero; - Afirmação da soberania 

                                                 
87 A classificação sistemática das fases da “Revolução” é adotada por Plinio em 1976 da seguinte forma: I 
Revolução: Humanismo, Renascença e protestantismo; II Revolução: Revolução Francesa; III Revolução: 
Comunismo. Antes disso, na edição original da obra há apenas uma passagem onde se diz que “a Pseudo-
Reforma foi uma primeira revolução”. Embora a divisão da “Revolução” em diversas revoluções possa parecer 
contraditória com a unicidade do fenômeno defendida pelo autor, fica claro na leitura da obra que essa 
reformulação da nomenclatura em nada altera a sua concepção original (como ele chega a frisar) e teve apenas 
a função de clarificar e dinamizar a exposição. Em tempo: Na década de 1970 Plinio afirma que se estaria no 
nascedouro da IV Revolução, devido aos acontecimentos que abordaremos no terceiro capítulo deste trabalho. 
Cf. OLIVEIRA. RCR. p. 14, 149 e 179. 
88 OLIVEIRA. RCR. p. 14. 
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popular, simétrica ao governo de certas seitas, em medida maior ou menor, pelos 

fiéis.”89. 

 

 A Revolução Francesa seria ainda o nascedouro da “III Revolução”. O Comunismo 

encontraria seus antecessores diretamente no Protestantismo, uma vez que a transposição de 

ideias de diversas dessas “seitas” para o campo político seria a preparação para o “advento 

do espírito republicano”. Com o caminho aberto, já o século XVII teria assistido a ascensão 

de grupos “pré-comunistas” até que 

 

“da Revolução Francesa nasceu o movimento comunista de Babeuf. E mais tarde, do 

espírito cada vez mais vivaz da Revolução, irromperam as escolas do comunismo 

utópico do século XIX e o comunismo dito científico de Marx.”90 

 

 Tendo, em seu ataque ao Comunismo, investido contra o “espírito republicano” 

Plinio julga por bem esclarecer que “esta exposição não contém a afirmação de que a 

república é um regime político necessariamente revolucionário”91 – e portanto mal por 

definição. Essa refutação é interessante pois é uma das poucas ocasiões no livro em que se 

pode ver o uso de “meias palavras”. Também é interessante pois, se analisada a fundo, essa 

“defesa” da república deixa apenas transparecer o seu profundo desprezo por qualquer forma 

de governo não monárquica e aristocrática.  

 “Tachamos de revolucionária, isto sim, a hostilidade professada, por princípio , 

contra a monarquia e a aristocracia”92. Assim, um outro sistema de governo seria aceitável 

caso não fosse contrário “por princípio” à monarquia e à aristocracia. Em outras palavras, 

                                                 
89 OLIVEIRA. RCR. p. 29 e 30. 
90 OLIVEIRA. RCR. p. 30. 
91 OLIVEIRA. RCR. p. 31. 
92 Idem. Grifo nosso. 
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seus princípios fundamentais não poderiam conflitar com o núcleo da forma monárquica. Por 

via de consequência, é lógico apontar que só seria válido um sistema onde restasse 

preservado o controle do Estado por uma classe dominante que se perpetuasse no poder pela 

manutenção à maneira das sociedades do Antigo Regime. Seria então “a produção em série 

de repúblicas para o mundo inteiro [...] um fruto típico da Revolução, e um aspecto capital 

dela.”93. 

 Novamente isso se mostrará de acordo com a doutrina vigente na Igreja Católica, 

sendo Pio XII mais uma vez invocado na obra para “abençoar” a Contra-Revolução com sua 

definição de “verdadeira democracia”, pois,   

 

“segundo o testemunho da História, onde reina uma verdadeira democracia, a vida do 

povo está como que impregnada de sãs tradições, que é ilícito abater. Representantes 

dessas tradições são, antes de tudo, as classes dirigentes, ou seja, os grupos de 

homens e mulheres ou as associações, que dão, como se costuma dizer, o tom na 

aldeia e na cidade, na região e no país inteiro. Daqui, em todos os povos civilizados, 

a existência e o influxo de instituições eminentemente aristocráticas, no sentido mais 

elevado da palavra, como são algumas academias de larga e bem merecida fama. 

Pertence a este número também a nobreza”94. 

 

 A existência de um estado ditatorial também será encarada como convergente com os 

ideais contra-revolucionários desde que respeitados alguns enquadramentos. Em uma 

definição que muito agradaria os setores que apenas alguns anos mais tarde implantariam a 

                                                 
93 OLIVEIRA. RCR. p. 32. Ao que Plinio completará: “Desse ódio antimonárquico e antiaristocrático, nascem 
as democracias demagógicas, que combatem a tradição, perseguem as elites, degradam o tônus geral da vida, e 
criam um ambiente de vulgaridade que constitui como que a nota dominante da cultura e da civilização, ... se é 
que os conceitos de civilização e de cultura se podem realizar em tais condições.” 
94 PIO XII. Alocução ao Patriciado e à Nobreza Romana, de 16/01/1946. Apud OLIVEIRA. RCR. p. 33. 
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sua ditadura no país95 Plinio dirá que “Há circunstâncias que exigem, para a salus populi, 

uma suspensão provisória de todos os direitos individuais, e o exercício mais amplo do poder 

público. A ditadura pode, portanto, ser legítima em certos casos.”96 Condição para essa 

legitimidade seria que fosse, em primeiro lugar, respeitada a “ordem” e que o estado de 

exceção fosse provisório.  

 Para essa última será estabelecido um limite bastante fluido. Qualquer intervalo 

cronológico seria legitimo desde que fosse o necessário para o restabelecimento da ordem e 

da normalidade. Já a definição de ordem comportará um detalhamento maior quando se 

escrever que “por Ordem não entendemos apenas a tranqüilidade material, mas a disposição 

das coisas segundo seu fim, e de acordo com a respectiva escala de valores”97. A escala a ser 

respeitada é evidentemente a da “Contra-Revolução”.  

 Por fim, o alcance do poder estatal estará limitado pela máxima de que “cada família 

deve poder fazer tudo aquilo de que por sua natureza é capaz, sendo apoiada apenas 

subsidiariamente por grupos sociais superiores naquilo que ultrapasse o seu âmbito”98. Ou 

seja, os grupos dirigentes do Estado estariam constrangidos a respeitar as liberdades 

                                                 
95 O marechal Castelo Branco – primeiro ditador a acender ao poder após o golpe estado autocrático-burguês de 
1964 – era, por exemplo, useiro e vezeiro em afirmar o caráter transitório das exceções perpetradas pelo 
governo militar, insistindo que essas sempre se deram para resguardar as instituições democráticas e garantir a 
ordem e a tranquilidade do “povo brasileiro”. Ver a esse respeito discurso publicado pelo jornal Folha de São 
Paulo em 04 de julho de 1965. Tal pensamento também grassou em outros países da América Latina, como 
pode ser comprovado pela fala do general Pinochet quase dez anos depois quando do golpe no Chile: “En tal 
caso será obligación de las Fuerzas Armadas y Carabineros restablecer la vida normal del país, sin que aquello 
signifique quebrantar los sanos principios del respeto a la ley y a las normas que el Derecho establece. Si 
existiera alguna culpa será para aquellos que, con sus actitudes contrarias a la Constitución y a las leyes, 
prescindan de sus deberes como mandatarios, traten de producir el caos interno y no valoren que, por sobre sus 
ideas políticas, está la patria, y lleguen a poner en grave peligro su soberanía y su seguridad.” Discurso de 
Augusto Pinochet a un mes de la constitución de la junta de gobierno. Disponível em http://es.wikisource.org/ 
wiki/Discurso_de_Augusto_Pinochet_a_un_mes_de_la_constituci%C3%B3n_de_la_junta_de_gobierno. 
Acesso em 08/08/2012. 
Junto a esse tema é relevante notar que – muito embora o livro abrace uma perspectiva eurocêntrica de história 
– a América Latina é citada como um bastião de religiosidade sadia (i.e. católica) ainda que propícia a aceitar 
formas de governo “revolucionárias”. “Nas nações latinas, o amor a uma disciplina externa e visível, a um 
poder público forte e prestigioso, é - por muitas razões - bem menor. A Revolução não encontrou nelas, pois, 
um sentimento monárquico tão arraigado. Levou os tronos facilmente. Mas até agora não foi suficientemente 
forte para arrastar a Religião.” OLIVEIRA. RCR. p. 49. 
96 OLIVEIRA. RCR. p. 34. 
97 Idem 
98 OLIVEIRA. RCR. p. 35. 
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individuais. Mas isso, pelo que já foi exposto, apenas na medida em que elas não atentassem 

contra a ordem. Ainda por essa linha de raciocínio, o âmbito da vida privada estaria 

resguardado apenas naquilo a que não conflitasse com os valores da “Contra-Revolução”. 

 Esses dois pontos da argumentação plíniana devem ser lembrados exatamente pela 

forma com que acabam traindo uma concepção política muito próxima àquilo que Lukács 

denominou de liberalismo de caráter conservador.99 Para o filósofo húngaro essa seria uma 

linha de pensamento adotada por filósofos burgueses já em um momento de crise, onde o 

caráter revolucionário dessa classe é cada vez mais suplantado pela necessidade de garantir 

as suas conquistas e frear o ímpeto das classes subalternas que então assumiriam a dianteira 

do processo de transformação social. Assim, a defesa intransigente das liberdades 

individuais seria substituída por uma série de compromissos sociais que, no afã de impedir 

essas transformações conciliariam com o historicamente velho e relegariam os pensadores 

comprometidos com a classe a uma função de “guarda-fronteiras” desta classe. 

 Não que aqui se afirme que Plinio Corrêa de Oliveira é um pensador liberal. Chama-

se a atenção apenas para o fato de que diversas ideias por ele defendidas buscam contemplar 

os mesmos interesses de classe que serão defendidos por pensadores liberais que são 

associados normalmente a concepções antagônicas. Esse tema será tratado com mais 

profundidade em nossas conclusões. 

 Depois de explanar essas concepções Plinio entra em detalhes sobre as velocidades e 

ritmos que o processo revolucionário pode tomar. Entender as minúcias de sua descrição é 

de pouco interesse para o presente estudo. Ainda no intuito de trazer a tona o que Oliveira 

entende por “Revolução” é mais interessante e necessário apresentar o que ele mesmo define 

como “A essência da Revolução”. 

 Partindo de uma definição de significado ele indicará que dá  

                                                 
99 LUKÁCS. Georg. Existencialismo ou Marxismo. Tradução: José Carlos Bruni. São Paulo: Livraria Editora 
de Ciências Humanas, 1979. p. 33. 
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“a este vocábulo o sentido de um movimento que visa destruir um poder ou uma 

ordem legítima e pôr em seu lugar um estado de coisas (intencionalmente não 

queremos dizer ordem de coisas) ou um poder ilegítimo.”100 

  

Destarte, “movimento” e “ilegitimidade” serão dois caracterizadores centrais da 

“Revolução”. No que tange ao primeiro, toda a concepção de história que acabamos de 

apresentar explica de que modo isso é tomado. Quanto à “legitimidade”, ela será definida 

mais uma vez tendo como modelo o construto de “Cristandade” do qual cuidamos acima. 

 Apoiando-se no papa Leão XIII (mais especificamente na encíclica Au Milieu des 

Sollicitudes) nos é dito que, embora não se possa fazer tabula rasa da legitimidade dinástica 

ou governamental per si, “há uma legitimidade mais alta, aquela que é a característica de 

toda ordem de coisas em que se torne efetiva a Realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

modelo e fonte da legitimidade de todas as realezas e poderes terrenos”101. 

 Assim é retirada do ser humano histórico e social qualquer possibilidade de 

emancipação frente às entidades metafísicas102 no governo de seu próprio destino. Mais do 

que isso, qualquer tentativa nesse sentido seria “ilegítima” por princípio. A própria 

construção do humano é subsumida ao religioso quando se remete também a ele o erigir da 

cultura, entendida aqui como reflexo condicionado dos valores civilizatórios legítimos (ou 

seja, católicos). 

 Mais que legítimos, Oliveira insistira que, em verdade, a cultura e a civilização 

católicas  

 

                                                 
100 OLIVEIRA. RCR. p. 55. 
101 OLIVEIRA. RCR. p. 59. 
102 Aqui não entro no mérito da existência de Jesus Cristo como figura histórica real. Quando se fala em 
“entidade metafísica” o intuito é referir-se a figura encarada como divindade por diversas correntes de 
pensamento, entre elas, a de Plinio. 
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“são a cultura por excelência e a civilização por excelência. É preciso acrescentar que 

não podem existir senão em povos católicos. Realmente, se bem que o homem possa 

conhecer os princípios da Lei Natural  por sua própria razão, não pode um povo, sem 

o Magistério da Igreja, manter-se duravelmente no conhecimento de todos eles”103. 

 

 Cultura e Civilização Católicas são aqui acrescidas à ideia de uma “lei natural”. 

Como fica claro no excerto acima, essa não pode ser senão a “lei de Deus”. Assim, o ciclo se 

fecha. A vedação a qualquer tipo de autodeterminação não esbarra apenas no ser metafísico, 

mas, mais do que isso, na própria disposição “natural” (e inelutável) do mundo humano.  E 

isso tudo é consubstanciado na existência – também naturalizada – do Estado.  

 O binômio Estado/sociedade é articulado como sendo o primeiro decorrência lógica e 

necessária do segundo, podendo inclusive ser definidos como tendo uma finalidade única e 

comum. Sobre isso é esclarecedor quando se afirma que o “fim da sociedade e do Estado é a 

vida virtuosa em comum. Ora, as virtudes que o homem é chamado a praticar são as virtudes 

cristãs, e destas a primeira é o amor a Deus. A sociedade e o Estado têm, pois, um fim 

sacral.”104. 

 Merece atenção a concepção de natureza – no sentido de lei natural – abraçada por 

Plinio Corrêa de Oliveira pois ela está profundamente entrelaçada com a sua forma de pensar 

a “essência humana”. Assim, quando assume que existe uma “lei natural”, assume-se 

também que os homens seriam naturalmente subordinados a ela. Aqui existem duas 

questões. Em primeiro lugar, é necessário apontar que a identificação do “natural” com o 

“bom” só pode estar ligada a uma concepção religiosa de mundo (assumida conscientemente 

– como é o caso do autor em questão – ou não). Isso porque, ao se entender que uma dada 

situação “de natureza” é “correta” por ser “natural” subjaz uma ideia que dá ao mundo 

                                                 
103 OLIVEIRA. RCR. p. 61. Grifo nosso. 
104 OLIVEIRA. RCR. p. 60. 
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natural um status qualitativamente superior às formas socialmente transformadas desse 

mundo105. Essa superioridade tende a estar calcada em algo, e esse algo resta por ser a forma 

de criação do mundo natural por uma entidade metafísica perfeita. 

 Vale uma pequena digressão para ilustrar esse ponto. Citemos um exemplo usado por 

conservadores coetâneos: uniões homossexuais não são capazes de gerar descendência. A 

sobrevivência da espécie humana depende de sua continuação biológica. Sendo o organismo 

vivo propenso a manter a sua existência, qualquer forma de relacionamento sexual que não 

possibilitasse isso seria anti-natural.106 

 Quando se destrincha tal argumento é fácil verificar a sua inconsistência por diversos 

motivos, entre os mais óbvios estando a diversidade humana de padrões sexuais. Destarte, 

seria possível a extrapolação lógica do argumento para dizer que, no extremo, não poderia 

existir uma “sociedade homossexual”, ao passo poderia existir uma “sociedade 

heterossexual”. Esse argumento só seria válido com a abstração de que os progressivos 

                                                 
105 É necessário fazer uma distinção frente ao termo “natural” pois ele aparece aqui em pelo menos dois 
registros. E como os dois acabam por se imbricar temos uma dor de cabeça terminológica pela frente. Por um 
lado, será entendido por Oliveira como interligado à “essência”. Ou seja, como algo dado fora do 
desenvolvimento histórico do homem. Os próximos parágrafos tentarão situar isso. Além disso, também 
aparecerá no sentido de situação “primitiva” (no sentido de antecedência e não valoração sobre o seu 
desenvolvimento). Embora Plinio faça a sobreposição de ambas e ainda lhes acrescente o caráter divino, é 
possível (e no meu caso desejável) entender o papel da natureza no desenvolvimento do humano na forma 
como faz Lukács, ou seja, que na “relação ontológica entre natureza e sociedade, deparamo-nos com o fato de 
que as categorias e as leis da natureza, tanto orgânica quanto inorgânica, constituem, em última instância [...], 
uma base ineliminável das categorias sociais. Tão-só sobre a base de um conhecimento pelo menos 
imediatamente correto das propriedades reais das coisas e processos é que a posição teleológica do trabalho 
pode cumprir sua função transformadora. [...] Mas o estudo ontológico do ser social mostra que só de modo 
bastante gradual, passando por muitíssimas etapas, é que suas categorias e relações adquiriram o caráter de 
socialidade predominante. [...] O ser social, todavia, tem um desenvolvimento no qual essas categorias naturais, 
mesmo sem jamais desaparecerem, recuam de modo cada vez mais nítido, deixando o lugar de destaque para 
categorias que não têm na natureza sequer um correspondente analógico.” LUKÁCS, György. Ontologia do 
Ser Social: Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. São 
Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979. p. 18, 19 e 53. 
106 DIONEI, Carlos. O homossexualismo não pode ser natural. Disponível em http://www.gostodeler.com.br/ 
materia/15496/o_homossexualismo_nao_pode_ser_natural.html. Acesso em 09/08/2012. Ver também vídeo 
explicativo do padre Paulo Ricardo de Azevedo Jr. sobre o tema (Disponível em http://youtu.be/gS945P5yPN8. 
Acesso em 10/08/2012) onde podem ser colhidas assertivas como: “Sexo contra a natureza. É isto mesmo que a 
Igreja Católica acha. E é isto mesmo que qualquer pessoa que tenha os pés no chão irá enxergar. Da união 
sexual de um homem com outro homem, e de uma mulher com outra mulher não nasce nada. Da união entre 
um homem e uma mulher nasce a vida. [...] E nenhuma ideologia conseguirá se sustentar em pé quando ela é 
contrária à natureza das coisas. Por mais que se queira colocar a união homossexual na mesma dignidade da 
união heterossexual, a realidade grita contra isso.” 
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recuos dos limites naturais permitem, nos dias de hoje, formas de reprodução que 

prescindem do ato sexual. Assim, o reconhecimento de apenas uma como válida volta a ter 

como referencial o “natural”. E, como dissemos acima, entender que as formas “naturais” 

são sempre “melhores” do que as socialmente modificadas só se sustenta se um elemento 

externo garantir sempre aprioristicamente a superioridade daquela. No caso, esse elemento é 

a divindade criadora. 

 Em segundo lugar, desse naturalismo deriva a própria ideia de “essência humana”. 

Como aponta Marx justamente em sua polêmica para com a religiosidade determinante do 

pensamento de Feuerbach, a “essência humana [...] é o conjunto das relações sociais”107. Ou 

seja, pretender algo diverso é obnubilar o papel ativo dos indivíduos na construção de sua 

própria vida. E no caso de Plinio é substituí-lo nesse papel pela figura divina castradora de 

suas potencialidades. 

 Chamamos a atenção para esses pontos uma vez que eles são de suma importância 

para indicar o talhe específico do conservadorismo pliniano por conta de suas determinantes 

religiosas. Ao longo desse trabalho – conforme formos nos aprofundando nos trabalhos de 

Oliveira – esperamos demonstrar em que medida isso acaba por encontrar uma síntese dentro 

dos interesses aos quais seus escritos se atrelam. 

 Encerrando a conceituação da “Revolução” serão agrupados, sobre a alcunha de seus 

“valores metafísicos” alguns dos seus alegados princípios. Embora a maioria deles já se faça 

presente na descrição geral do processo que buscamos elucidar acima, reproduzimos aqui os 

pontos citados na forma de síntese desse pensamento, assim como, de certa forma faz o 

autor, deixando claro que eles são a “Revolução” e é a todos que ele se opõe. Mais do que 

isso, seria dever de todo católico fazer o mesmo. 

                                                 
107 MARX, Karl. Ad Feuerbach. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã: Crítica da mais 
recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em 
seus diferentes profetas. Tradução: Rubens Enderle et al. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 534. 
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 A “igualdade entre os homens e Deus” seria o gerador do “panteísmo, o imanentismo 

e todas as formas esotéricas de religião” ao “saturar” o homem de propriedades divinas. 

Decorrência disso seria o próprio ateísmo, pois o ateu “querendo evitar o absurdo que há em 

afirmar que o homem é Deus, cai em outro absurdo, afirmando que Deus não existe. O 

laicismo é uma forma de ateísmo, e portanto de igualitarismo”108. De novidade aqui há a 

presença do ateísmo, embora mesmo esse não seja encarado de um referencial terreno, e sim 

apenas como uma forma de “absurdo” na relação com o divino. Não se faz nenhuma 

tentativa de demonstração dessa absurdidade e a ideia de um deus deve ser aceita pelo leitor 

como fato dado. Mais uma vez o campo resolutivo da vida humana resta situado fora dela. 

A “igualdade na esfera eclesiástica” e a “igualdade entre as diversas religiões” são 

atacadas como niveladoras dos homens. O motivo de se nivelar as religiões (e seus 

“servidores”) seria a antipatia frente à afirmação da superioridade detida por uma frente às 

outras por ser a verdadeira religião revelada por Deus. Assim também é criticada a 

“igualdade na esfera política” como sendo a concepção que ataca a desigualdade entre 

governantes e governados por indicar que o “poder não vem de Deus, mas da massa, que 

manda e à qual o governo deve obedecer”, levando isso à “proscrição da monarquia e da 

aristocracia como regimes intrinsecamente maus, por antiigualitários”109. 

Segue-se a isso a “igualdade na estrutura da sociedade” e a “igualdade econômica” 

que seriam as responsáveis pela “supressão das classes”, ficando assim a sociedade privada 

de sua aristocracia – responsável pela direção da sociedade e, mais do que isso, pelo “tônus 

geral da cultura e dos costumes”. Cessaria também a distinção entre trabalho intelectual e 

trabalho manual e estaria suprimida a propriedade privada. Com isso perder-se-ia o “direito 

de cada qual ao fruto integral de seu próprio trabalho”110. 

                                                 
108 OLIVEIRA. RCR. p. 63. 
109 OLIVEIRA. RCR. p. 64. 
110 OLIVEIRA. RCR. p. 65. 
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Mais uma vez os argumentos expostos surgem apenas como colocações 

ideológicas111. Fazendo-se abstração do mundo concreto, o elemento justificador da 

propriedade privada – e como se fala em “fruto do trabalho” é justo presumir que aqui se 

abarca a propriedade dos meios de produção – é justamente aquele que é negado pela sua 

existência objetiva. Lembremos apenas que Marx já indicava, em texto quase noventa anos 

anterior ao aqui analisado, que  

 

“onde quer que parte da sociedade possua o monopólio dos meios de produção, o 

trabalhador, livre ou não, tem de adicionar ao tempo de trabalho necessário à sua 

autoconservação um tempo de trabalho excedente destinado a produzir os meios de 

subsistência para o proprietário dos meios de produção”112 

 

Ou seja: o trabalhador não percebe o “fruto integral de seu próprio trabalho”. 

 Esse conjunto de “igualdades” conduziria à “igualdade de almas”, na qual 

desapareceria a harmonia divina existente entre a “grande família de almas diversas” que 

constituem o povo (de Deus) para o surgimentos da “massa, com sua grande alma vazia, 

coletiva, escrava”. Reflexo disso poderia ser observado na “igualdade nos aspectos 

exteriores da existência” (“diminuição quanto possível da variedade nos trajes, nas 

residências, nos móveis, nos hábitos”) e na “igualdade em todo o trato social”.  Essa última 

                                                 
111 Consoante com o que indicamos em nossa Introdução, não entendemos aqui que essas colocações são 
ideológicas por serem falsas e sim pela função que desempenham nos conflitos existentes na sociedade. Como 
afirma Ester Vaisman, “a condição eventual de produto de falsa consciência não identifica um pensamento à 
ideologia [...]. Algo, portanto, se transforma em ideologia, não nasce necessariamente ideologia, e essa 
transformação depende de vir a desempenhar uma função precisa junto às lutas sociais em qualquer nível 
destas”. In: VAISMAN, Ester. A ideologia e sua determinação ontológica. Revista Ensaio 17/18. São Paulo: 
Editora Ensaio. Volume 17/18. p. 399 a 444. 1989. p. 420.  
112 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro Primeiro: O Processo de Produção do 
Capital. (Volume I) Tradução: Régis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3ª Edição. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 
181. 
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execrada como o nivelamento de tratamento entre “velhos e mais moços, patrões e 

empregados, professores e alunos, esposo e esposa, pais e filhos”.113  

 Mais uma vez a sociedade plenamente hierarquizada (condizente com a visão de 

Idade Média desposada pelo autor) é o modelo a ser seguido. E o excerto acima é feliz ao 

demonstrar sobre que escala de valores isso se dá. Basta observar o encadeamento dos 

opostos: os velhos, portadores da tradição, sobre os novos dos tempos da Revolução; os 

patrões, legítimos detentores dos meios de produção, sobre os trabalhadores; os professores, 

com seu saber autorizado, sobre os alunos “vazios”; o homem, criatura primeira de Deus, 

sobre a mulher, que cedeu à “serpente”; os pais, a autoridade da família, sobre os filhos.  

 Seguindo essa visão hierárquica, compõe ainda esse rol a “abolição dos corpos 

intermediários” (existentes entre Estado e indivíduo), a “igualdade na ordem internacional” 

(que no texto representa a autodeterminação dos povos e a ideia de soberania popular dentro 

de um país) e, desdobrando-se dessa, a “igualdade entre as diversas partes do país”. 

 Isso posto teríamos a constituição do “igualitarismo” como um “ódio a Deus”. E, 

buscando refúgio no mesmo Doutor Angélico que já se fazia presente em seus escritos desde 

a década de 1930 (como mostramos acima) Plinio dirá que 

 

“Santo Tomás ensina que a diversidade das criaturas e seu escalonamento 

hierárquico são um bem em si, pois assim melhor resplandecem na criação as 

perfeições do Criador. E diz que tanto entre os Anjos quanto entre os homens, no 

Paraíso Terrestre como nesta terra de exílio, a Providência instituiu a desigualdade. 

Por isso, um universo de criaturas iguais seria um mundo em que se teria eliminado 

em toda a medida do possível a semelhança entre criaturas e Criador. Odiar, em 

                                                 
113 OLIVEIRA. RCR. p. 65. 
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princípio, toda e qualquer desigualdade é, pois, colocar-se metafisicamente contra os 

melhores elementos de semelhança entre o Criador e a criação, é odiar a Deus.”114 

 

Ainda um comentário sobre o “temperamento” da “Revolução”. Segundo Oliveira, 

essa é infensa a vida militar devido a um caráter pacifista-científico. Isso pois, sendo ela uma 

“utopia da ciência” pregaria que “no paraíso técnico da Revolução, a paz tem de ser 

perpétua. Pois a ciência demonstra que a guerra é um mal. E a técnica consegue evitar todas 

as causas das guerras.”115 Mais do que isso o caráter socialista/materialista da “Revolução” 

impediria os seus adeptos de vislumbrar qualquer valor superior pelo qual valesse o risco de 

arruinar a própria vida ou a própria segurança.116. Mais uma vez o humano é anulado. Afinal, 

pelas palavras do autor, qualquer coisa pela qual valha à pena lutar deve estar situada (pelo 

menos em suas causas últimas) em uma existência extraterrena. 

Voltando à discrição do caminho percorrido pela “Revolução”, o autor julgará por 

bem esclarecer que não entende o percurso descrito como inevitável. Segundo ele, 

“descrevendo esses aspectos, fazemos como um médico que descreve a evolução completa 

de uma doença até a morte, sem pretender com isto que a doença seja incurável.”117. E, 

confiante no papel da graça118, passará a descrever como deve agir o verdadeiro “contra-

revolucionário”.  

 
                                                 
114 OLIVEIRA. RCR. p. 66. 
115 OLIVEIRA. RCR. p. 87. 
116 O filósofo Luiz Felipe Pondé, um dos ícones do pensamento conservador contemporâneo no Brasil (em sua 
versão auto-intitulada “politicamente incorreta”) resgatará a questão de ética guerreira como uma das (poucas) 
salvações para o mundo moderno. Assim, dirá ele que “a guerra e o exército são instituições que glorificam a 
humanidade fazendo brilhar seus homens mais corajosos.” Ao que ele acrescenta: “Um das coisas que os 
politicamente corretos mais temem é a ética da coragem levada para a vida cotidiana, porque ela desvela o que 
há de mais terrível no ser humano, a saber, que ele é o animal mais assustado e amedrontado do mundo”. 
PONDÉ, Luiz Felipe. Guia politicamente incorreto da filosofia. São Paulo: Leya, 2012. É interessante notar 
os diversos “resgates” feitos por esses conservadores atuais (apesar da linguagem “descolada”) de diversos 
pontos fulcrais do pensamento pliniano, ainda que sem qualquer referência a este. 
117 OLIVEIRA. RCR. p. 41. 
118 “O homem, pelas simples forças de sua natureza, pode conhecer muitas verdades e praticar várias virtudes. 
Entretanto, não lhe é possível, sem o auxílio da graça, permanecer duravelmente no conhecimento e na prática 
de todos os Mandamentos” OLIVEIRA. RCR. p. 74. 
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A Contra-Revolução 

 

Para Oliveira, a “Contra-Revolução” é eminentemente uma “re-ação”, ou seja, “uma 

ação que é dirigida contra outra ação. Ela está para a Revolução como, por exemplo, a 

Contra-Reforma está para a Pseudo-Reforma”119. É o conjunto de ações e preceitos que 

devem ser tomadas e adotados para combater tudo aquilo que foi acima situado. Desta 

forma, nos cingimos aqui a registrar alguns pontos desse projeto, uma vez que as suas linhas 

mestras clarificam-se pela própria apresentação da “Revolução”. 

 O comando dessa reação deve evidentemente ficar a cabo das “elites dirigentes”. É 

na formação destas que o projeto contra-revolucionário deve concentrar os seus esforços 

como o autor enfatizava desde a década de 1940. Note-se que sua insistência quanto a esse 

ponto será constante uma vez que a sua visão de história julgava o mérito da questão 

cabalmente demonstrado. Lê-se isso em diversas passagens como essa: 

 

“A Contra-Revolução deve procurar, quanto possível, conquistar as multidões. 

Entretanto, não deve fazer disso, no plano imediato, seu objetivo principal, e um 

contra-revolucionário não tem razão para desanimar pelo fato de que a grande 

maioria dos homens não está atualmente de seu lado. Um estudo exato da História 

nos mostra, com efeito, que não foram as massas que fizeram a Revolução. Elas se 

moveram num sentido revolucionário porque tiveram atrás de si elites 

revolucionárias. [...] O fator massa, segundo mostra a visão objetiva da História, é 

secundário; o principal é a formação das elites.”120 

 

                                                 
119 OLIVEIRA. RCR. p. 91. 
120 OLIVEIRA. RCR. p. 104 e 105. 
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Para dirigir “as massas” os contra-revolucionários deverão estar sempre escudados 

pela “classe militar”, uma vez que essa reação não poderá se operar de maneira pacífica – o 

que por sua vez é condenado como um comportamento (ainda que tático) dos 

revolucionários.  

Mais do que conduzir a “Contra-Revolução”, o papel dos militares é visto como 

necessário para todo o evolver histórico, uma vez que o mundo humano seria sempre um 

“mundo de exílio” onde é impossível que sobrevenha a paz e, por via de consequência, a 

“ordem” só pode ser mantida por meio do recurso à violência.121 Note-se que com isso – 

além do que foi dito acima sobre a subsunção das potencialidades humanas frente uma força 

extraterrena – está consignado que sempre haverá, no plano terreno, alguma instituição que 

deterá a legitimidade do uso da força repressiva.  

Neste “mundo de exílio” seria impossível a plena comunhão do homem com o ser 

divino. Isso será reforçado pelo recurso ao “pecado original” que, praticado miticamente 

pelo homem in illo tempore, retiraria deste a faculdade de estar em comunhão com Deus por 

princípio. As possibilidades de êxito e bom proceder estariam assim condicionadas à “graça 

divina”. E esse a concederia de maneira discricionária, ficando ao homem facultado apenas 

proceder de acordo com os seus desígnios na esperança de obtê-la (na forma e medida 

pretendida pela divindade). 

Deveriam então ser reforçados como princípios, entre outros, que: 

 

“- Deus tem direito de ser obedecido, e que, pois, seus Mandamentos são verdadeiras 

leis;  - [...] que a Lei de Deus é intrinsecamente boa e conforme à ordem do universo, 

na qual se espelha a perfeição do Criador.”122 

 

                                                 
121 OLIVEIRA. RCR. p. 134. 
122 OLIVEIRA. RCR. p. 125 e 126. 
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Além disso, a atuação contra-revolucionária deveria insistir sobre os seguintes pontos: 

 

“- Divulgar a noção de um prêmio e de um castigo post-mortem. - Insistir sobre os 

efeitos do pecado original no homem e a fragilidade deste, sobre a fecundidade da 

Redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem como sobre a necessidade da graça, da 

oração e da vigilância para que o homem persevere.”123 

 

 O “contra-revolucionário” deveria atuar então tendo a consciência de que o mundo 

será sempre um “vale de lágrimas”. Mais do que isso, qualquer espécie de “redenção” não 

estaria ao alcance em um lugar que é apenas uma “passagem para o céu”. Nisso se 

diferenciaria diametralmente do “revolucionário” (consciente ou não) para quem “o 

progresso deve fazer da terra um paraíso no qual o homem viva feliz, sem cogitar a 

eternidade”124. 

 Mas, se a possibilidade de intervenção no mundo encontra esse limitador último, 

como deveria lutar o “contra-revolucionário”? A resposta é dada com base mais uma vez na 

visão do medievo que permeia todo o escrito. 

 Embora assevere que “por força da lei histórica [...] o imobilismo não existe”, sua 

proposta é de uma volta às características essenciais do passado. Equivale a dizer que “a 

ordem nascida da Contra-Revolução deverá ter características próprias que a diversifiquem 

da ordem existente antes da Revolução”, porém, uma ressalva de importância basilar é feita a 

guisa de arremate deste raciocínio: “Claro está que esta afirmação não se refere aos 

princípios, mas aos acidentes”125. 

                                                 
123 OLIVEIRA. RCR. p. 126. 
124 OLIVEIRA. RCR. p. 98. 
125 OLIVEIRA. RCR. p. 93. 
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 O projeto de fundo, portanto, é de uma volta ao passado. Ainda que essa volta não 

seja possível126 in totum, deve ser guiada pela restauração de valores a hábitos medievais, 

comportando – e inclusive pressupondo – um incremento qualitativo desses valores. Como 

se lê na obra, a “ordem nascida da Contra-Revolução deverá refulgir, mais ainda do que a da 

Idade Media, nos [...] pontos capitais em que esta foi vulnerada pela Revolução”127. Em 

resumo, o triunfo da “Contra-Revolução” estabeleceria uma Idade Média aperfeiçoada. E só 

nesse sentido é que ela pode conviver com o “moderno”. 

 Esse novo tempo surgiria sob os auspícios da Igreja Católica. Mais do que isso, ela 

seria a grande orientadora do processo, uma vez que por seu caráter divino estaria isenta dos 

perigos da “Revolução”.128 Por esse motivo Oliveira esclarece que “a Contra-Revolução não 

é destinada a salvar a Esposa de Cristo. Apoiada na promessa de seu Fundador, não precisa 

Esta dos homens para sobreviver”. Mais do que isso, a relação seria oposta, assim “a Igreja é 

que dá vida à Contra-Revolução, que, sem Ela, nem seria exeqüível, nem sequer 

concebível”129, ou, em outras taxativas palavras que buscariam prevenir os católicos de 

perigosos “ecumenismos”, “fora da Igreja não há autêntica Contra-Revolução”130. 

 Transparece então que a Igreja Católica da forma aqui retratada é essencialmente uma 

instituição. Ao contrário do que afirmam correntes progressistas dentro da teologia católica, 

                                                 
126 Ou desejada. Veremos mais a frente que, a seu modo, o projeto pliniano abre espaço para um dado tipo de 
avanço, aceitando inclusive certos progressos técnico-científicos. 
127 OLIVEIRA. RCR. p. 94. 
128 Como veremos mais a frente, o momento da escrita de Revolução e Contra-Revolução será um dos últimos 
em que o pensamento pliniano estará em sintonia total – ou muito próxima a isso – com o magistério oficial da 
Igreja Católica. Nas décadas seguintes, assistiremos um progressivo afastamento que alcançará o seu ápice 
durante o pontificado de Paulo VI. Não recuando Plinio em suas concepções (o que inclui a infalibilidade da 
Igreja Católica) operará ele uma síntese peculiar que permita atacar a Igreja sem tocar em seu “status” divino 
através inclusive do uso da divindade maligna reconhecida por diversas denominações cristãs (Satanás/Diabo). 
Tudo isso será referido mais a diante. Chamamos a atenção neste momento apenas por se tratar de um elemento 
fundamental para o pensamento ora estudado, inclusive quando de uma certa “virada messiânica” ocorrida na 
TFP (organização comandada por Plinio Corrêa de Oliveira em todos os seus aspectos) ao longo da década de 
1970. 
129 OLIVEIRA. RCR. p. 136. 
130 OLIVEIRA. RCR. p. 141. 
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a Igreja não seria constituída e moldada pelo seu conjunto de fiéis131 e sim os fiéis deveriam 

se moldar ao que constituiria a própria manifestação de vontade do criador. Em outras 

palavras, mais uma vez o elemento formador de uma dada entificação social é colocado fora 

do mundo material dos homens. No agir de Plinio isso consolida a sua posição de desprezo 

pelo que ele se refere como “a massa”, além de ser – pelo que entendemos – um dos 

elementos que permitirão a sua visão autocrática do governo desta “massa”. 

 Ao insistir sobre a importância da Igreja Católica para o processo da “Contra-

Revolução” ele dirá que é dever “procurar salvar amorosamente todas [as] tradições cristãs. 

Uma ação contra-revolucionária é, essencialmente, uma ação tradicionalista”132. Esse 

tradicionalismo estará intimamente ligado – como já demonstramos – com o resgate dos 

valores medievais. Interessa então mostrar como na própria obra aparece a problemática do 

conservadorismo. 

 Ao longo de sua vida, Plinio sempre frisou que era um conservador. Isso deve ser 

entendido como uma opção política que demonstrava em qual dos campos ele se encontrava 

na batalha – também frequentemente referida por ele – entre “conservadores” e 

“progressistas” ou “modernistas”. No escrito específico que analisamos, há uma preocupação 

em precisar esse conceito. Depois de afirmar textualmente que “A Contra-Revolução é 

conservadora” será feita a seguinte ponderação: 

 

“A Contra-Revolução é conservadora? Em um sentido, sim, e profundamente. E em 

outro sentido, não, também profundamente. 

Se se trata de conservar, do presente, algo que é bom e merece viver, a Contra-

Revolução é conservadora. 

                                                 
131 “A Igreja é um povo, o povo de Deus” dirá o já citado teólogo José Comblin.  COMBLIN, José. A Igreja e 
sua missão no mundo – Breve Curso de Teologia (Tomo III) . São Paulo: Paulinas, 1985. p 31. 
132 OLIVEIRA. RCR. p. 96. 
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Mas se se trata de perpetuar a situação híbrida em que nos encontramos, de sustar o 

processo revolucionário nesta etapa, mantendo-nos imóveis como uma estátua de sal, 

à margem do caminho da História e do Tempo, abraçados ao que há de bom e de mau 

em nosso século, procurando assim uma coexistência perpétua e harmônica do bem e 

do mal, a Contra-Revolução não é nem pode ser conservadora.”133 

 

Esse será um dos únicos momentos de sua produção em que tal ponderação pode ser 

encontrada. O que confirma a nossa suspeita exposta acima, de que o uso do termo por parte 

do autor tem uma função de explicitar a sua posição política antagônica em relação ao 

restante do espectro existente. Trazemos essa questão a baila não apenas por rigor 

terminológico, mas sim para indicar que, quando mais a frente defendermos que é possível 

concluir que Oliveira é um conservador não o faremos por adesão acrítica aos seus próprios 

termos e sim, precisando o conceito dentro de nosso campo analítico, por entender que o 

conjunto de seus escritos permite afirmar isso devido à função desta perspectiva no campo 

dos antagonismos sociais. 

 Falando em antagonismos, dirá o nosso autor que “em face da Revolução e da 

Contra-Revolução não há neutros. Pode haver, isto sim, não combatentes, cuja vontade ou 

cujas veleidades estão, porém, conscientemente ou não em um dos dois campos.”134 Com 

esta assertiva ficará claro que não há neutralidade possível e que o mundo está dividido em 

dois blocos opostos. Como, porém, a consciência disso só estaria plenamente desenvolvida 

nos extremos desses blocos, será reforçada a importância de uma ação formadora. E, embora 

sempre defenda uma apresentação intransigente (no sentido de não fazer concessões) dos 

meios e fins da “Contra-Revolução”, será em sua obra máxima que, explicitamente, haverá 

                                                 
133 OLIVEIRA. RCR. p. 97. 
134 OLIVEIRA. RCR. p. 103. 
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uma das poucas relativizações sobre o tema ao escrever que esse rigor “não quer [...] dizer 

que a linguagem do contra-revolucionário não seja matizada segundo as circunstâncias”135.  

 Além de indicar uma estratégia de comunicação, essa ressalva se encaixa em sua 

visão mais geral de mundo. Afinal, em uma sociedade de mais e menos capazes não seria 

viável o mesmo nível de entendimento para todos. O conhecimento só poderia fluir se 

devidamente depurado pelos “bem pensantes”. É sintomático então que, ao falar que a 

“Contra-Revolução” não deve “nada esconder”, ele se saia com o seguinte raciocínio: 

 

“no itinerário do erro para a verdade, não há para a alma os silêncios velhacos da 

Revolução, nem suas metamorfoses fraudulentas. Nada se lhe oculta do que ela 

deve saber. A verdade e o bem lhe são ensinados integralmente pela Igreja.”136 

 

 Essa aparente contradição não poderia ser mais significativa. Ao dizer que a 

“verdade” se encerra dentro do que se “deve saber” fica excluído do “exército contra-

revolucionário” o contato com toda a carga do conteúdo “revolucionário”. A correta 

interpretação do adversário (“A Revolução”) seria viável apenas para os “comandantes” 

dessa batalha. Aparecendo a Igreja Católica em primeiro plano, não deixa de faltar espaço 

para um “elemento de escol” – como diria ele já em 1943 – da elite comprometida com tão 

nobre causa. Durante sua atuação como líder máximo e inconteste da TFP, Plinio Corrêa de 

Oliveira saberá extrair todas as consequências desse raciocínio.  

 Fechando essa já longa tentativa de deslinde do “manifesto de fundação” da referida 

entidade, chamamos atenção para apenas mais duas temáticas que permeiam o escrito: “a 

concórdia entre as classes” e a “iminência da catástrofe”. 

                                                 
135 OLIVEIRA. RCR. p. 114. 
136 OLIVEIRA. RCR. p. 117. Grifo nosso. 
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 Em primeiro lugar deve se assentar que Plinio reconhecia plenamente a existência de 

classes sociais. Todavia, mesmo reconhecendo as suas “diferenças”, o autor mais uma vez 

recorrerá a uma “realidade” extraterrena para operar uma inversão completa na concretude 

histórica de sua formação. As classes sociais seriam produto do próprio ordenamento divino 

que necessitaria de “lugares” diferentes para os produtos de sua criação. A ilogicidade dessa 

construção aparece no texto quando – não obstante toda justificação ideológica construída no 

sentido de sustentar tal posição – fica excluída do conjunto argumentativo qualquer 

referência aos fatores que determinariam esta distinção apriorística entre os homens. No 

máximo se pode dizer que há o recurso ao chavão argumentativo de que “Deus age de 

maneira misteriosa para realizar suas maravilhas”.137 

 Por essa linha de raciocínio, o “contra-revolucionário não é sistematicamente 

favorável a uma ou a outra classe social”138, sendo seu dever zelar para que exista uma 

harmoniosa convivência entre elas. Sua linha de raciocínio trairá, no entanto, essa assertiva 

quando for exposta a forma dessa convivência. 

 Engels, ao estudar o mesmo problema (a relação conflitava entre as classes sociais) 

no momento histórico do nascimento do Estado, demonstrou que 

 

“o Estado surgiu da necessidade de conter as oposições de classes, mas ao mesmo 

tempo surgiu no meio do conflito subsistente entre elas, ele é, em regra, o Estado da 

classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que por 

intermédio dele, converte-se também em classe politicamente dominante, adquirindo 

novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. [...] O moderno 

                                                 
137 A citação é do início do famoso poema de William Cowper, comumente tido como inspirado em uma 
passagem bíblica do livro de Isaías. Ver ISAÍAS, 55: 8-9. Ver também EUGÊNIO, Mario. Deus age de maneira 
misteriosa. Disponível em http://www.adcaminho.com.br/?p=111. Acesso em 17/08/2012. 
138 OLIVEIRA. RCR. p. 129. 
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Estado representativo é o instrumento da exploração do trabalho assalariado pelo 

capital.”139 

 

Seguido essa linha Lênin sintetizou a questão ao escrever que  

 

“O Estado é o produto e a manifestação do fato que as contradições de classe são 

inconciliáveis. O Estado surgiu aí no momento e na medida em que, objetivamente, 

as contradições de classe não podiam ser conciliadas. E inversamente: a existência 

do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis.”140 

 

Plinio Corrêa de Oliveira, embora vá em direção oposta, afirmará que “conservando-

se com dignidade e energia em sua situação, devem as classes altas ter um trato direto e 

benévolo com as demais”141. A razão disso seria incentivar o amor cristão e evitar dissensos. 

Ora, se uma classe deve modular a sua forma de agir para evitar conflitos com outra é porque 

existem, na prática, interesses antagônicos que não devem vir à tona. É isso que essa 

construção busca negar. 

 De resto, essa concórdia seria possível pela vontade divina que teria estabelecido, 

entre outros, a propriedade privada: “lembrem-se os proprietários de que, se há muitas 

pessoas dispostas a defender contra o comunismo a propriedade privada [...] é pelo princípio 

de que ela é desejada por Deus e intrinsecamente conforme à Lei natural.”. E a esse 

pensamente segue uma conclusão que chega a ser cínica. Falando novamente da paz entre as 

classes surge a seguinte frase de efeito retórico:  

 

                                                 
139 ENGELS, Friedrich. A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Tradução: Ciro 
Mioranza. São Paulo: Escala. s/d. p. 183. 
140 LENIN, Vladimir Ilich. A Sociedade de Classes e o Estado. In: LENIN, Vladimir Ilich; FERNANDES, 
Florestan (org.). Lênin: Política. Tradução: Carlos Rizzi. São Paulo: Ática, 1978.  p 140. Grifos do original.  
141 OLIVEIRA. RCR. p. 130. 
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“Convém recordá-lo para acentuar que a Contra-Revolução não é a defensora apenas 

da propriedade patronal, mas da de ambas as classes. Ela não luta por interesses de 

grupos ou categoria sociais, mas por princípios.”142 

 

 Frente a todo esse quadro descrito ao longo da obra, o que se buscaria? Para Oliveira 

“A História comporta vais e vens, portanto, quer nas vias do bem, quer nas vias do mal”143, 

sendo possível, em tese e dentro do que foi exposto, operar mudanças qualitativas em seu 

processo. Estar em um ponto onde o “mal” estaria em sua plenitude seria terrível, mas, ao 

mesmo tempo, uma possibilidade de mudança. Em suas palavras, 

 

“toda a humanidade se encontra na iminência de uma catástrofe, e nisto parece estar 

precisamente a grande ocasião preparada pela misericórdia de Deus. Uns e outros 

[...], neste terrível crepúsculo em que vivemos, podem abrir os olhos e converter-se a 

Deus. 

O contra-revolucionário deve, pois, aproveitar zelosamente o tremendo espetáculo de 

nossas trevas para – sem demagogia, sem exagero, mas também sem fraqueza – fazer 

compreender aos filhos da Revolução a linguagem dos fatos, e assim produzir neles o 

‘flash’ salvador. Apontar varonilmente os perigos de nossa situação é traço essencial 

de uma ação autenticamente contra-revolucionária.”144 

  

 Essa ação só poderia ser levada a cabo por um grupo selecionado e unido de cristãos 

partícipes dessa “elite de almas” sempre defendida pelo autor. A primeira grande ação 

contra-revolucionária seria “detectar esses elementos, fazer com que se conheçam, com que 

                                                 
142 Idem. 
143 OLIVEIRA. RCR. p. 110. 
144 OLIVEIRA. RCR. p. 120. 
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se apóiem uns aos outros para a profissão pública de suas convicções”145. Era esse o grupo 

que Plinio buscava liderar. 

 Em 26 de julho 1960 seria fundada, na cidade de São Paulo – com declarado apoio de 

Dom Castro Mayer e Dom Geraldo Sigaud – a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, 

Família e Propriedade (TFP) por um grupo de homens católicos que compactuavam 

integralmente com os ideais expostos em Revolução e Contra-Revolução, e reconheciam 

em Plinio Corrêa de Oliveira um líder e um sábio acima de todos eles.146 

Era a contra-revolução em ação. 

 

                                                 
145 OLIVEIRA. RCR. p. 101. 
146 ZANOTTO, Op. Cit. p. 28. 
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Capítulo II 

A Contra-Revolução organizada:  

Plinio Corrêa de Oliveira e os fundamentos para o 

Brasil e para o Mundo 

 

 

 

 

 Apresentadas as linhas fundamentais do pensamento de Plinio Corrêa de Oliveira, 

passamos agora a situar brevemente o seu percurso desde a fundação da TFP – percurso que, 

aliás, se confunde com o dessa organização – passando por sua ascensão a colunista do 

jornal Folha de São Paulo em 1968, momento no qual certamente ganhou penetração em 

um público quantitativamente mais elevado, para o qual tinha a oportunidade de escrever 

semanalmente. 

 

 

A “Contra-Revolução” às portas da Revolução: a década de 1960 

 

 Os primeiros anos da década de 1960 serão marcados pela luta de Plinio e dos 

integrantes da TFP contra qualquer tentativa de modificação na estrutura agrária dominante 

no Brasil. Pautada em uma defesa intransigente da propriedade privada dos meios de 

produção – referendada pelo conjunto ideológico que tivemos oportunidade de tratar no 

capítulo anterior – essa postura os colocará como ideólogos do grande latifúndio em tal 
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medida que chegarão, inclusive, a se opor ao projeto de reforma agrária patrocinado pela 

ditadura militar implantada em 1964.1 

 Será nesse âmbito que, em 10 de novembro de 1960, o líder da TFP lançará, junto 

com três outros autores2 o livro Reforma Agrária – Questão de Consciência. Nele o grupo 

buscará demonstrar os desacertos dessa proposição tanto nos “Aspectos Religiosos e 

Sociais” quanto nos “Aspectos Econômicos”. As vultosas tiragens alcançadas pela 

publicação evidenciam o seu alcance.3 

 Colocando-se como partes não diretamente interessadas no processo – alegando não 

serem agricultores ou latifundiários – os autores justificam a sua investida como uma 

tentativa de esclarecer até que ponto seria válido para um católico apoiar qualquer projeto 

que modificasse a estrutura agrária vigente, ficando claro que tais iniciativas eram todas de 

“caráter socialista”4. À guisa de comprovação das afirmações de negação moral aos projetos, 

o livro conta com uma segunda parte escrita por um especialista5 que supostamente provaria 

a inviabilidade econômica da Reforma Agrária. 

 Ainda sobre a primeira parte do livro é importante notar que as justificativas 

canônicas para a obra provêm majoritariamente dos papas Leão XIII e Pio XII6. João XXIII, 

                                                 
1 Sobre o pensamento anti agro-reformista de Plinio deve ser consultado o belíssimo trabalho de Gizele Zanotto 
centrado, embora não exclusivamente, nesse aspecto de seu pensamento. ZANOTTO, Gizele. É o Caos!!! A 
luta anti agro-reformista de Plinio Corrêa de Oliveira . Florianópolis: Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2003. Dissertação de mestrado em História defendida junto Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Santa Catarina.  
2 Além de Plinio, se encarregaram da primeira parte da obra dois bispos católicos umbilicalmente ligados à TFP 
e já referidos no capítulo anterior: Dom Geraldo de Proença Sigaud (na época Bispo diocesano de Jacarezinho 
no Paraná) e Dom Antônio de Castro Mayer (Bispo de Campos no Rio de Janeiro). A segunda parte 
(“econômica”) ficou a cargo do economista Luiz Mendonça de Freitas, secretário do Instituto de Economia 
“Gastão Vidigal”da Associação Comercial de São Paulo. 
3 Em pouco mais de um ano o livro alcançou a marca de 30 mil exemplares vendidos apenas no Brasil (nos 
anos seguintes ele também foi editado na Argentina, Colômbia e Espanha). Cf. MACHADO, Antonio Augusto 
Borelli. (coord.) Meio século de epopéia anticomunista. (Coleção Tudo sobre a TFP). São Paulo: Editora 
Vera Cruz, 1980. p. 79. 
4 MAYER, Antonio de Castro; SIGAUD, Geraldo Proença de; OLIVEIRA, Plinio Corrêa de; FREITAS, Luiz 
Mendonça de. Reforma Agrária – Questão de Consciência. São Paulo: Editora Vera Cruz, 1960. Citado 
futuramente apenas como OLIVEIRA et al. RA-QC. 
5 Ver nota número 2 deste capítulo. 
6 Em uma avaliação meramente quantitativa, é possível verificar que o nome de Leão XIII é citado 92 vezes ao 
longo do texto (considerada apenas a primeira parte), seguido por Pio XII com 59 menções, tendo ainda 
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então reinante7, merece apenas poucas citações – em sua maioria protocolares. É possível 

perceber como já nesse texto começavam a vir à tona as divergências dos TFPistas como as 

mudanças na linha oficial adotada pela Igreja Católica. 

 Esse afastamento se fará sentir também no contexto nacional, onde em pouco tempo 

a TFP estará às turras com D. Helder Câmara, sacerdote ligado à defesa de diversas das 

“reformas de base” e então bispo auxiliar do Rio de Janeiro. O religioso ocupava no começo 

da década de 1960 o cargo de Secretário Geral Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e será nessa condição que ele fará um pronunciamento televisionado em dezembro 

de 1960 (junto com outros cinco prelados paulistas) enfatizando o apoio destes aos projetos 

de “revisão agrária”, visto julgarem que a ideia de redistribuição da terra estava em 

conformidade com a doutrina social da Igreja Católica. Ainda que sem ser diretamente 

mencionado Reforma Agrária – Questão de Consciência era publicamente atacado de 

dentro a própria Igreja.8 

 A postura intransigente de Plinio frente a qualquer tentativa de reformismo agrário 

desagradou até alguns representantes do conservadorismo católico, como foi o caso do 

escritor Gustavo Corção, com o qual também polemizou na imprensa periódica por conta do 

livro.9 Esse tipo de intervenção foi a tônica dos anos constitutivos da TFP10. Vejamos 

algumas. 

                                                                                                                                                       
destaque para Pio XI e Pio X (49 e 22 ocorrências respectivamente). João XXIII aparece em apenas 6 ocasiões. 
OLIVEIRA et al. RA-QC. Notes-se de passagem que um número relevante de invocações de Leão XIII são 
para a justificativa de uma sociedade classista porém não conflitiva.  
7 Falaremos mais sobre o papel exercido por esse pontífice em diversas transformações (ou tentativas de) na 
Igreja Católica no último tópico do capítulo seguinte. 
8 MACHADO. Op. Cit. p. 86. 
9 A relação de Plinio Corrêa de Oliveira e Gustavo Corção (escritor católico, conservador, membro da UDN e 
colunista recorrente do jornal O Estado de São Paulo) é elucidativa do comportamento do primeiro. Embora 
depois dos embates de 1960 e 1961 Plinio sempre fizesse questão de apontar o distanciamento de ambos na sua 
maneira de ver o mundo, Corção será citado elogiosa e convergentemente em diversos de seus artigos em 
Folha de São Paulo. 
10 Pelo lado de Plinio/TFP essas polêmicas teriam lugar em artigos publicados quando possível em periódicos 
de grande circulação e de maneira habitual em Catolicismo. 
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 No final de 1961 o Cardeal Motta, então arcebispo de São Paulo e tido como um 

moderado será atacado por ter dado declarações sobre a necessidade de uma reforma agrária 

no Brasil. Para Plinio, mais grave seria o fato destas declarações terem sido dadas a uma 

revista francesa “progressista” (a Informations Catholiques Internationale).  

 Ainda dentro do campo das instituições católicas a JEC (Juventude Estudantil 

Católica) e JUC (Juventude Universitária Católica) serão acusadas de terem se tornado – 

assim como a Ação Católica da qual faziam parte – organismos convertidos ao esquerdismo, 

fortemente ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE). A JUC seria responsabilizada 

inclusive por dar vida à Ação Popular (AP)11.  

 Essa organização foi vista pelos TFPistas como “uma espécie de linha avançada da 

JUC, da qual acabou por se destacar rumo a uma posição extremamente esquerdista, a ponto 

de se declarar maoísta e favorável a Fidel Castro” orientação e personagem que, na visão de 

Plinio, deveriam combater. Entre os alvos escolhidos estava o Coordenador Nacional do 

secretariado da AP, Herbert José de Souza12, uma das figuras eleitas como paradigmáticas 

                                                 
11 A Ação Popular (AP) foi uma organização formada em fevereiro de 1963, em Salvador, a partir de membros 
oriundos da JUC. Até o golpe de 1964 teve presença marcante nos movimentos sociais e foi a maior 
organização articulada do movimento estudantil, radicalizando progressivamente as suas posições. Em 1965, já 
com os seus dirigentes na clandestinidade, buscou se rearticular afirmando a sua opção pelo socialismo e, 
posteriormente, optando pela luta armada. Apesar das dissidências e dissensões – além do exílio e prisão de 
diversos membros – continuou existindo (clandestinamente) até 1973, quando se incorporou ao PCdoB. Antes 
disso, em 1971, passou por um processo de expulsão/saída de diversos membros que não aceitavam a nova 
posição “marxista-leninista” ou a opção pela luta armada. Entre seus principais lideres destacam-se Herbert 
José de Souza (Betinho), Jair Ferreira de Sá, José Serra, Vinícius Caldeira Brant, Aldo Arantes, Haroldo Lima e 
Duarte Lago Pacheco. Ver: REIS FILHO, Daniel Aarão; SÁ, Jair Ferreira de. Imagens da Revolução: 
Documentos políticos das organizações clandestinas de esquerda nos anos 1961-1971. São Paulo: 
Expressão Popular. 2006. p. 49 e 50. Ver também PALMAR, Aluizio. Ação Popular – a esquerda católica 
sob o cerco da repressão. Disponível em: http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/acao-populara-
esquerda-catolica-sob-o-cerco-da-repressao/. Acesso em 01/03/2013. 
12 “O sociólogo Herbert José de Sousa, o Betinho, nasceu no dia 3 de novembro de 1935 em Bocaiúva, uma 
pequena cidade de Minas Gerais, um Estado de forte tradição religiosa. O jovem Betinho foi católico 
praticante, de comunhão diária. Alguns de seus amigos eram sacerdotes. Teve professores jesuítas. Ele fazia 
parte da ala mais à esquerda da Igreja. Foi da Juventude Estudantil Católica, onde começou a sua militância 
política. Depois, atuou na Juventude Universitária Católica, na Universidade Federal de Minas. Participou da 
criação da AP (Ação Popular), da qual foi o primeiro coordenador. Aos 27 anos de idade, se tornou ateu.  
Em 1971, foi exilado para o Chile pela sua atuação na resistência à ditadura militar que se instalara no Brasil 
em 1964. Com o golpe no Chile em 1973, ele se refugiu na embaixada do Panamá. Depois, morou no Canadá e 
México. Após 11 anos no exílio, Betinho voltou ao Brasil em 1979, beneficiado pela Lei da Anistia. Em 1981, 
em parcerias com economistas, fundou o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas). Foi 
um período em que se envolveu no movimento pela reforma agrária.  
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quando da elaboração de um manifesto feito por estudantes ligados a Catolicismo (e a TFP) 

denunciando, em abril de 1961, a “atuação comuno-progressista em diversas Faculdades de 

São Paulo e Curitiba”13 

 Vale destacar um momento revelador. Em 1963 o deputado André Franco Montoro 

deu uma entrevista na qual foi questionado sobre o livro Reforma Agrária – Questão de 

Consciência e saiu-se com a seguinte resposta: “Sou contra a estrutura capitalista. Não 

aceito a solução comunista. Luto por um Brasil democrata-cristão”. Frente a isso um grupo 

de universitários ligados à TFP dirigiu ao parlamentar uma interpelação cobrando 

explicações sobre qual poderia ser essa via alternativa entre comunismo e capitalismo. Como 

não houve resposta um novo documento foi produzido dando a entender que a ausência de 

explicação se devia à impossibilidade desta. 

 Ou seja, para os TFPistas – apesar da pretendida volta ao medievo – não haveria uma 

posição possível fora do conflito entre o capitalismo e o comunismo. Sendo boa parte de sua 

pregação contrária a esse último não é difícil perceber que modo de produção resta como 

alternativa inelutável. A práxis dos integrantes do grupo é assim dirigia à manutenção do 

status quo. 

 A ascensão de João Goulart à presidência é vista como motivo de alarme por Plinio. 

Para ele, tal fato representa a vitória do comunismo em dois momentos distintos. Quando da 

tentativa de golpe e da consequente “solução parlamentarista”14 Plinio afirma que se monta 

                                                                                                                                                       
Em 1986, ele soube que tinha síndrome da Aids. Ele contraiu o vírus em uma transfusão de sangue, a qual se 
submetia regularmente por sofrer de hemofilia. Ele e os seus irmãos Henfil (cartunista) e Chico Mário (músico) 
herdaram a doença de sua mãe. Todos foram contaminados pelo vírus HIV e uma época em que ainda não 
havia o coquetel de medicamentos para neutralizar os efeitos da síndrome. Os irmãos morreram em 
1988. Betinho obteve a notoriedade ao liderar uma campanha contra a fome, cujo auge foi em 1993. A 
campanha arrecadou toneladas de alimentos, com o envolvimento dos vários setores da sociedade. Ele dizia 
que ‘democracia e miséria são incompatíveis’. Em 1997, teve de se afastar da campanha por estar muito fraco. 
Morreu no dia 9 de agosto daquele ano.” LOPES, Paulo. Herbert José de Sousa (Betinho), ateu famoso. 
Disponível em: http://www.paulopes.com.br/2012/02/herbert-jose-de-sousa-betinho-ateu.html#.UTF9CjBz 
FWU. Acesso em 01/03/2013. 
13 MACHADO. Op. Cit. p. 108 e 110 
14 Sobre a “solução parlamentarista” e as intensas lutas que a envolveram ver LABAKI, Amir. 1961: A crise 
da renúncia e a solução parlamentarista. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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um cenário onde “a confusão verbal, a confusão mental, desnorteia um adversário 

imensamente mais poderoso. E enquanto isto, os comunistas, minoria coesa, avançam 

silenciosamente nas trevas, em bloco compacto”15. 

 Consolidada a presidência de Jango a avaliação TFPista será a de que 

 

“a partir daí, os setores esquerdistas viram-se com as mãos livres para convulsionar 

ainda mais o País, por meio de greves e agitações, tanto políticas como estudantis e 

sindicais, apoiadas (quando não insufladas...) por elementos ativos da esquerda 

católica”16 

 

 Iniciava-se então a fase mais ativa de cooperação da entidade nos movimentos que 

buscavam desestabilizar o governo, abrindo a possibilidade de sua substituição por forças 

comprometidas com a contenção das lutas sociais em latência no país e a obstaculização das 

“reformas de base”.17 Lutas essas que tencionavam trazer as “massas populares” para o papel 

de protagonistas.  

 Como aponta Antonio Rago Filho,  

 

“A presença na cena histórica das massas populares reivindicando mudanças nas 

esferas que afetavam diretamente as suas condições materiais de vida ameaçava, no 

                                                 
15 OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. A propósito da crise brasileira: um grande ideal e sua contrafação. 
Catolicismo, N.º 130, Outubro de 1961. Disponível em http://www.pliniocorreadeoliveira.info/ 
1961_130_CAT_A_ prop%C3%B3sito_da_crise_brasileira.htm. Acesso em 19/09/2012. 
16 MACHADO. Op. Cit. p. 100 
17 Sobre o tema ver FERNANDES, Adriano Valério. A TFP e a contra-revolução: Uma ótica marxista do 
golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2009. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Bacharel em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Nesse interessante trabalho o autor aponta para os paralelismos entre o discurso pliniano e o da 
“elite orgânica” em sua busca pela “tomada do poder do Estado”, situando a TFP dentro do quadro descrito no 
magistral estudo de DREIFUSS, René Armand. 1964: A Conquista do Estado: Ação Política, Poder e Golpe 
de Classe. Tradução: Else Ribeiro Pires Vieira e outros. Petrópolis: Editora Vozes, 1981. 
Além das obras citadas, uma explanação direta e precisa sobre a conjuntura das “reformas de base” pode ser 
encontrada em BANDEIRA, Moniz. O Governo João Goulart: As Lutas Sociais no Brasil (1961-1964). 5ª 
edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. Em especial páginas 163 a 173. 
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presente e no futuro, os interesses particulares dos proprietários nacionais e 

estrangeiros. [...] O temor mais profundo sentido pelos ideólogos do capital atrófico 

era a possibilidade da instauração de uma república democrática, que consumasse as 

pretendidas reformas de base abraçadas pelos trabalhadores do campo e da cidade.”18 

 

Plinio assumia essa perspectiva. E essa luta com a “cruz e terço na mão” foi renhida e 

perdurou por todo o governo Jango. Em seus estertores, um grupo de senhoras afinadas à 

instituição – a TFP só admitia membros do sexo masculino – conseguiu mais uma vitória 

para o grupo: em Belo Horizonte, uma sessão pública de debates sobre as “reformas de 

base”, marcada para 25 de fevereiro de 1963, não pode ocorrer quando essas senhoras 

sentaram-se na mesa dos debatedores e começaram a rezar o terço. Com o clima 

desfavorável os participantes optaram por desistir do evento instantes antes de seu início.19 

 Em março do mesmo ano a TFP – embora não participasse diretamente de sua 

organização – terá papel de destaque nas “Marchas da Família com Deus pela Liberdade”20. 

A síntese desse esforço será assim definida no livro-apologia sobre os 50 anos do grupo 

“Legionário/Catolicismo/TFP”:  

 

“Quando, a partir de 19 de março, as grandes e memoráveis Marchas da Família com 

Deus pela Liberdade começaram, delas participaram com entusiasmo os elementos 

da TFP, alegres por terem dado um peculiar contributo para a criação desse clima 

ideológico e psicológico que se traduziu em manifestações de patriótico 

                                                 
18 RAGO FILHO, Antonio. Sob este signo vencerás! A estrutura ideológica da autocracia burguesa 
bonapartista. Cadernos AEL – Tempo de Ditadura. Vol 8, nº 14/15.2001. p. 153-203. Campinas: Unicamp. 
p. 157 e 160. 
19 MACHADO. Op. Cit. p. 118. O grupo de debatedores era formado, entre outros, por Leonel Brizola e os 
deputados democrata-cristãos Paulo de Tarso e Plinio de Arruda Sampaio. 
20 OLIVEIRA, Tiago de Paula. A Evolução da Contra-Revolução: O discurso da TFP até os Arautos. São 
Paulo: Factash, 2007. p. 30. 
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inconformismo. Com o suceder das Marchas, ficava tão claro o sentir do povo 

brasileiro, que ninguém mais deteria o curso dos acontecimentos”21 

 

 Após o golpe, Plinio saudou o novo regime, promovendo inclusive certo “esforço 

léxico” para conferir a sua aprovação a um grupo que se auto-intitulava “revolucionário”. 

Mas também com esses novos mandatários houve dissensos. No horizonte pliniano até o 

“Estatuto da Terra”22 proposto pela ditadura comportava características janguistas e deveria 

ser combatido.23 Embora perdesse gradualmente força, o discurso contra o agro-reformismo 

foi uma constante na atuação da instituição. 

 A maior projeção da TFP também esteve fortemente ligada à organização de vultosos 

abaixo-assinados contra aqueles que Plinio julgava serem males a espreita na sociedade 

brasileira, como a introdução do divórcio no ordenamento jurídico da nação e a “infiltração 

esquerdista nos meios católicos”.24 

                                                 
21 MACHADO. Op. Cit. p. 122. 
22 Posteriormente a proposta se transformou em lei. Na década de 1990, analisando os trinta anos de 
promulgação da dita lei, Marcos Coelho a definiu da seguinte forma: “O Estatuto da Terra foi criado pela lei 
4.504, de 30/11/1964, sendo portanto uma obra do regime militar que acabava de ser instalado no país através 
do golpe militar de 31/3/1964. Sua criação estará intimamente ligada ao clima de insatisfação reinante no meio 
rural brasileiro e ao temor do governo e da elite conservadora pela eclosão de uma revolução camponesa. 
Afinal, os espectros da Revolução Cubana (1959) e da implantação de reformas agrárias em vários países da 
América Latina (México, Bolívia, etc.) estavam presentes e bem vivos na memória dos governantes e das elites. 
A criação do Estatuto da Terra e a promessa de uma reforma agrária foi a estratégia utilizada pelos governantes 
para apaziguar, os camponeses e tranqüilizar os grandes proprietários de terra. As metas estabelecidas pelo 
Estatuto da Terra eram basicamente duas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da 
agricultura. Três décadas depois, podemos constatar que a primeira meta ficou apenas no papel, enquanto a 
segunda recebeu grande atenção do governo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento capitalista 
ou empresarial da agricultura.” COELHO, Marcos A. O Estatuto da Terra de 1964. Disponível em: 
http://www.frigoletto.com.br/GeoRural/estatutoterra.htm. Acesso em 01/03/2013. 
23 Esse combate redundou na publicação do Manifesto ao povo brasileiro sobre a Reforma Agrária em mais 
de três dezenas de jornais. Apesar disso, as relações entre o novo governo e a TFP eram muito mais amistosas 
do que as do período anterior. Exemplo disso é o apoio da instituição quando da aprovação da “Lei de 
Impressa” em 1967. Plinio – que havia dirigido uma carta ao Marechal Castelo Branco sobre o tema – e o 
conselho da TFP chegaram a ser convidados para uma audiência com o presidente. Na sequência, a carta 
mereceu elogios públicos do governante que, por sua vez, encaminhou as sugestões desta ao Ministério da 
Justiça. Cf. MACHADO. Op. Cit. p. 131- 132 e 162. 
24 Em junho de 1966 será organizado um abaixo-assinado contra o ante-projeto do novo Código Civil que abria 
a possibilidade para o divórcio. Em cinquenta dias o documento chegou a cifra de 1.042.357 assinaturas. Já 
entre julho e setembro de 1968 será a vez do abaixo-assinado contra a “infiltração comunista nos meios 
católicos” que contou com 1.600.368 assinaturas, além de pouco mais outras 400 mil coletadas entre Argentina, 
Chile e Uruguai. Sobre o primeiro abaixo assinado ver OLIVEIRA. Dizei uma só palavra. 21 de fevereiro de 
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Essa constante exposição – associada evidentemente às propostas por ele defendidas 

– resultou em uma conversa entre o Serviço de Imprensa da TFP e o Secretário-geral do 

jornal Folha de São Paulo no final de 1967.25 A intenção desse último era criar uma “página 

de debates” no periódico que contaria, entre outras, com contribuições semanais de Plinio 

Corrêa de Oliveira.26 Em 7 de agosto de 1968 ele fez a sua estréia como colunista fixo do 

diário.27 

Interessante notar como, no começo de 1969, Plinio buscará operar uma síntese do 

percurso de sua militância (e da TFP) desde a década de 1940 até aquela data. Em um 

conjunto de três artigos ele irá interpretar os acontecimentos desse período à luz do que 

considerava uma questão de fundo: a séria crise pela qual passava a Igreja Católica, 

notadamente (no caso destes artigos) no Brasil. O atual estado seria de um “incêndio na 

Igreja”, o qual “começou [...] a deitar seus primeiros fogachos por volta de 1940”28 

                                                                                                                                                       
1971.  Já sobre o documento de 1968 ver OLIVEIRA. SOS de milhões – A mala pequena – "Tudo normal". 
30 de novembro de 1969. 
25 O ano de 1967 marca a transição da administração do jornal de José Reis para Claudio Abramo, não sendo 
possível identificar qual desses jornalistas iniciou o contato. O fato é que a entrada de Plinio para o rol de 
colunistas se encaixava na nova linha que o periódico buscava adotar no período. Vale aqui reproduzir as 
palavras de Beatriz Kushnir sobre o assunto: “O início da década dc 1960 foi o grande palco das mudanças 
internas do grupo [Folha]. Com a substituição de Nabantino Ramos por Octavio Frias de Oliveira e Carlos 
Caldeira Filho, em 1962, a linha editorial a partir de então, tornou-se francamente antijanguista. Como outros 
jornais, os do grupo também apoiaram as mobilizações e os acontecimentos que culminaram na ação de 31 dc 
março/1º de abril de 1964. 
Quanto às transformações na forma e no conteúdo do jornal o cargo de diretor de redação do ‘Folhão’ foi 
ocupado por José Reis, homem do jornal desde 1948, que esteve à frente da Folha até 1967. Para Capelato e 
Mota, ‘nesse período o jornal procurará atuar com extrema imparcialidade – na perspectiva liberal tradicional – 
abrigando e ouvindo as opiniões contrárias, mas evitando se posicionar claramente. Imaginava-se buscar 
"neutralidade"’ 
O papel do ‘transformador editorial’ do jornal, contudo, apresenta controvérsias. Para uns, o crédito é de José 
Reis; já outros sentenciam que a grande personalidade da Folha até 1977 foi Cláudio Abramo.” KUSHNIR, 
Beatriz. Cães de Guarda – jornalistas e censores do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: Boitempo. 
2004. p. 220.  
26 MACHADO. Op. Cit. p. 184. 
27 Alguns anos mais tarde o então desafeto de Oliveira, Alceu Amoroso Lima, viria a integrar a mesma seção.  
28 OLIVEIRA. Como ruiu a pirâmide de Quéops? 8 de fevereiro de 1969.  
A partir deste momento a grande maioria dos escritos de Oliveira referidos nesta dissertação serão provenientes 
de sua coluna semanal no jornal Folha de São Paulo. Para todos será adotado o mesmo modelo de citação 
simplificada (conforme indicação acima) composta pelo sobrenome do autor, título do artigo em negrito e data 
de sua publicação. Quando houver diversos excertos de apenas um artigo citados ao longo de um parágrafo a 
referência será feita apenas ao final deste e cobrirá – salvo indicação em contrário – todas as citações.  
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A premissa adotada é a de que o grande público estaria ciente da crise existente na 

Igreja desde a atuação de figuras de destaque do clero e do laicato durante o ano de 1964, 

quando estas teriam oferecido suporte ao presidente João Goulart em sua atuação contrária 

aos princípios católicos. Sendo assim, para essa parcela dos leitores existiria uma crise 

profunda, mas sua gênese estaria em eventos imediatamente anteriores e visíveis. Frente a 

isso, questiona-se o autor: “Diante de tal cataclismo, que por certo mataria a Igreja se Ela 

fosse mortal, a pergunta vem, espontânea: como puderam as coisas chegar tão rapidamente a 

esse estado?”29 

No intuito de responder a essa pergunta, Oliveira acaba por esbarrar em diversas 

questões que interessam à nossa análise do percurso militante da organização por ele 

fundada. Isso na medida em que mostram como essas ações se articulam com todo aquele 

conjunto propositivo que expusemos até o momento, bem como balizam o estado em que se 

encontrava o combate pliniano em um contexto de sucessivos conflitos dentro da sociedade 

brasileira. 

Em primeiro lugar, Plinio afirma que a Igreja Católica é um “edifício todo espiritual, 

todo sobrenatural, imortal por desígnio e promessa de Deus” e portanto seria absurdo pensar 

que em um pequeno lapso de tempo, por questões de menor profundidade, pudesse ter sido 

tão gravemente solapada. Assim, um ponto de inflexão é encontrado entre os anos de 1937 e 

1943, onde teria ocorrido a transposição de diversos focos “modernistas” surgidos na Europa 

para o Brasil. Tal processo seria marcado pela relação conflituosa com parcelas do laicato e 

pela obsessão desses “modernos” em “resolver o conflito entre a igreja e o século mediante 

uma capitulação completa [da Igreja]”30. 

Mais uma vez os “perigos do moderno” são invocados de forma a parâmetrar o 

caminho a ser seguido pelo católico. Embora indique que a palavra “moderno” possa ter uma 

                                                 
29 Idem. 
30 Idem. 
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acepção positiva31, ela estaria associada ao mal por entender que um avanço dentro de sua 

própria lógica seria sempre um salto qualitativo, especialmente em se tratando do 

desenvolvimento dos costumes e da ruptura com o passado. Em suas palavras “segundo tal 

sentido, a moça de mini-saia é mais moderna que a de saia de comprimento normal. A 

seminua seria mais moderna que a de mini-saia, e assim por diante. Em arte, quanto mais 

extravagante, tanto mais ‘moderno’”32 

Os arautos dessa modernidade no período por ele invocado seriam dois: A Ação 

Católica e o Movimento Litúrgico. Esse último identificado como um solapador do princípio 

de autoridade ao nivelar celebrantes/sacerdotes e fiéis. Já Ação Católica é definida em uma 

curiosa assimetria com o que encontramos em seu escrito sobre o tema datado de 1943 – e 

analisado no capítulo anterior. 

Se lá ainda havia a perspectiva de combate dentro daquela organização o quadro em 

1969 será de completo estranhamento, sendo a mesma definida como uma  

 

“tendência a solapar o princípio de autoridade, tornando os leigos virtualmente 

independentes do Clero; freqüentação habitual de locais que todos os moralistas 

reprovavam, sob pretexto de ali levar ‘o Cristo’; negação da desigualdade harmônica 

entre as classes sociais; favorecimento da luta de classes.”  

 

Em comum entre os dois movimentos – turbinados ainda pelos ideais maritanistas – estaria a 

subestimação da “ascese, do sacrifício, do combate às paixões desordenadas por meio da 

                                                 
31 “A palavra ‘moderno’ é viscosa. De um lado, tem ela um sentido bom. Assim, quando se fala da astronomia 
moderna, indica-se o acervo dos conhecimentos do passado acrescidos e retificados pelo imenso tesouro de 
aquisições devidos à investigação contemporânea. Todo este cabedal resulta do impulso vindo das gerações 
anteriores, o qual nos trouxe ao ápice presente, e com nosso esforço ruma para ápices sempre mais altos. Uma 
tal modernidade só pode ser bem vista pela Igreja. E, nesta perspectiva, a atualização de alguns tantos aspectos 
secundários e contingentes da vida da Igreja pode ser um bem.” Idem. 
32 Idem. 
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vontade humana fortalecida pela graça” 33. Contra essas tendências teria Plinio Corrêa de 

Oliveira se insurgido. O produto máximo disso seria o já citado Em Defesa da Ação 

Católica, na difusão do qual se empenhou o grupo que viria a fundar a TFP. Todo esse 

processo de publicação e propaganda será apontado como um gesto “kamikaze”. 

 Plinio explica a referência fazendo um apanhado seu próprio percurso de vida. Para 

isso ele resgata as suas origens no movimento mariano em meados da década de 1920. Não 

retomaremos aqui tudo aquilo que já apresentamos em nosso primeiro capítulo. Destacamos 

apenas duas observações de fundo presentes nesse apanhado biográfico. A primeira é a 

definição das Congregações Marianas como um movimento que prestara à Igreja “o 

incomparável serviço de – num país como o nosso, em que a religião só era praticada pelo 

sexo feminino e por uma minoria de homens de idade madura – atrair para a vida de piedade 

e para o apostolado legiões inteiras de jovens de todas as classes sociais.” Esse movimento 

“caminhava para a frente unido filialmente a um clero no qual eram numerosas as 

personalidades de valor e prestígio, e a um episcopado coeso e profundamente 

venerado”.34 

 Estabelecem-se aqui novamente as premissas de que a Igreja Católica deve estar 

conformada como um corpo hierárquico e no qual os leigos se subordinam ao Clero, e este 

se comporta dentro do respeito aos seus níveis internos; além disso, a convivência harmônica 

entre as classes vem mais uma vez à baila. 

 O mais importante, no entanto, aparece sub-repticiamente: se até a década de 1950 o 

clero (e o episcopado) era, por definição, “venerável”, agora será necessário destacar que, na 

década de 1930 ele era formado por “personalidades de valor e prestígio”, bem como apontar 

para o fato de que a hierarquia católica se mostrava “coesa”. Ou seja, em 1969, no quadrante 

histórico da escritura deste texto esses qualificadores já não estariam presentes apenas pelo 

                                                 
33 Idem. 
34 OLIVEIRA. Kamikaze. 15 de fevereiro de 1969. Grifos nossos. 
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fato de se tratar de um membro da “Esposa mística de Cristo”. No próximo capítulo veremos 

inclusive como será o processo de aprofundamento da ruptura que aqui se nota em 

florescimento. 

 Outra observação importante é sobre a posição do autor e seu grupo (futuros 

membros da TFP) frente ao nazi-fascismo. Segundo ele, antes da publicação de sua obra 

sobre a Ação Católica, a única oposição importante dentro do meio católico enfrentada pelo 

grupo provinha “de leitores fascistizantes, irritados com a campanha sem tréguas que o 

‘Legionário’ movia contra o nazismo e o fascismo”35. 

 Realmente é verificável que o fascismo foi combatido pelo grupo em questão nas 

páginas do Legionário. Associado ao comunismo desde logo, teria tido essa simetria 

confirmada com a celebração do pacto Molotov-Ribbentrop36 em agosto de 1939. Ambos 

eram vistos como inimigos figadais da Igreja Católica, conforme é possível observar em 

artigo publicado em meados de 1941 onde se lê que “na realidade a política nazista ou 

comunista são irmãs gêmeas, e uma estará afinal disposta até a se sacrificar pela outra, para a 

consecução do fim comum: a destruição da civilização cristã no mundo”.37 

 O combate explícito ao nazismo também estará preconizado nos estatutos da TFP, 

onde esse aparece no rol de “princípios anticristãos e revolucionários”38 formado também 

pelo comunismo e pelo socialismo. Esse distanciamento de Plinio frente aos ideais hitleristas 

                                                 
35 Idem. 
36 Pacto de não-agressão firmado entre a União Soviética e a Alemanha, em Moscou, no dia 23 de agosto de 
1939. Ditava que nenhuma das partes iniciaria atos de agressão militar contra a outra nos dez anos seguintes. 
Além disso, repartia e Europa do leste em “zonas de influência” de cada uma das partes. Com essa garantia, 
Hitler invadiria a Polônia apenas nove dias depois, detonando o que viria a ser a 2ª Guerra Mundial. Por sua 
vez Stalin invadiria a Finlândia e a Romênia e anexaria os países bálticos. O pacto perduraria até junho de 
1941, quando a Alemanha atacaria a União Soviética. O nome pelo qual ficou conhecido o acordo – 
inicialmente secreto – faz referência aos negociantes (e signatários) de cada uma das partes:  Vyacheslav 
Molotov, Ministro do Exterior soviético e  Joachim von Ribbentrop, sua contra parte alemã. 
37 OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. As relações entre o Nazismo e o Comunismo. Legionário, N.º 460, 6 de julho 
de 1941. Disponível em http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG%20410706_Asrela%C3%A7%C3%B5 
esentreoNazismoeoComunismo.htm. Acesso em 11/09/2012. 
38 Conforme os estatutos da TFP, citados por ZANOTTO, Gizele. Tradição, Família e Propriedade (TFP): as 
idiossincrasias de um movimento católico (1960-1995). Florianópolis: Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2007. Tese de doutorado em História defendida junto Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Santa Catarina. p. 77. 
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será ainda apontado por estudiosos como Caldeira39 e dissidentes “raivosos” como Folena. 

Também esse último insistindo na identificação dessas ideias com o comunismo e, além 

desses, com grupos maçônicos judeus.40 

 Mas, se a rejeição ao fascismo é certa, é importante entender exatamente quais pontos 

desse motivam essa postura. Como vimos demonstrando, a ditadura não era um fator que 

desagradasse Oliveira. Do mesmo modo, embora contrário ao “moderno” ele era capaz de 

conviver com a modernização tecnológica desde que essa não afetasse os significados mais 

profundos da “cultura”. Assim – e embora não tenhamos condição de nos aprofundarmos na 

temática dentro deste trabalho – nos parece que a grande ruptura com o nazi-fascismo se 

dava não exatamente pelos seus princípios de fundo41. O que desagradava Plinio 

profundamente era a similitude por ele enxergada entre a capacidade de mobilização das 

“massas” no comunismo e no fascismo.42 O componente “plebeu” e “massivo” dos dois 

movimentos fazia com que em sua visão eles pudessem ser agrupados em um mesmo 

diapasão. 

                                                 
39 CALDEIRA Rodrigo Coppe. O influxo ultramontano no Brasil e o pensamento de Plinio Corrêa de 
Oliveira.  Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora. 2005. Dissertação de mestrado em Ciências de 
Religião defendida junto Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, p., 
111. 
40 FOLENA, Giulio. Escravos do Profeta. São Paulo: EMW Editores, 1987. p. 71 e ss. Folena demonstra 
como, intramuros, reinava a convicção – consistente com a ideia de universalidade e totalidade da “Revolução” 
defendida por Oliveira – de que a “judeu-maçonaria” dirigiria grande parte dos “processos revolucionários” 
sendo parte de praticamente todos os movimentos “modernos” que pareciam se opor ao ideal civilizatório 
pliniano. 
41 Entendemos – no essencial – o nazismo em consonância com o conceito explicativo de “modernismo 
reacionário” conforme definido por Jeffrey Herf. Para esse autor “uma das correntes importantes dentro da 
ideologia conservadora e subseqüentemente nazista era aquela que buscava conciliar as idéias antimodernistas, 
românticas e irracionalistas existentes no nacionalismo alemão com a mais óbvia manifestação de racionalidade 
de meios-e-fins, isto é, com a tecnologia moderna”. HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, 
cultura e política na República de Weimar e no Terceiro Reich. São Paulo/Campinas: Ensaio/Editora da 
Universidade Estadual de Campinas, 1993. p. 13.  
42 Essa aversão à participação das “massas” na mobilização nazista – acima de qualquer outro condicionante – 
pode ser sentida em diversos artigos publicados por oliveira em o Legionário. Além do citado anteriormente 
ver: OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. 7 dias em revista. Legionário, N.º 415, 25 de agosto de 1940. Disponível 
em http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG7%20400825_Engregaavioesfrancesesaosnazis.htm. Acesso em 
11/09/2012; OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. O mais odioso dos despotismos. Legionário, N.º 394, 31 de março 
de 1940. Disponível em http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG%20400331_Omaisodiosodosdespotismos. 
htm. Acesso em 11/09/2012. 
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 Voltemos ao “gesto kamikaze” de Oliveira. Ele é assim definido, pois, em sua visão 

Em Defesa da Ação Católica era um “livro-bomba” e lançá-lo significaria o “estouro” do 

“progressismo” ou o seu próprio. Conforme o seu diagnóstico, o estouro veio para si 

próprio.43 Todavia, ele teria tido um poderoso efeito inibidor sobre as tendências 

denunciadas: 

 

“Se o progressismo não passa hoje, no Brasil católico, de uma algazarra infernal 

promovida por uma minoria influente e de grande cobertura publicitária, se a massa 

católica dele está arredia, deve-se isto, em grande parte, ao brado de alarma precoce 

do ‘Em Defesa da Ação Católica’. O sacrifício do kamikaze valeu o muito que 

custou.”44 

 

 Esse episódio parece ter cristalizado em Plinio Corrêa de Oliveira a concepção de que 

era necessário estruturar um grupo militante que propugnasse pela “Contra-Revolução”. 

Como já apontado, estaria reservada para ele a posição de cabeça do núcleo pensante desse 

grupo. Grupo esse que, em função dos obstáculos vencidos juntos, teria desenvolvido 

elevado grau de coesão. Como ele mesmo descreve, “Veio daí um tal enrijamento de nossa 

coesão no pensar, no sentir e no agir, como mais seria difícil imaginar. Escondida em terra, a 

semente germinava.”45 

 O que é narrado em seguida reconstitui a história de como a posição do grupo acabou 

por triunfar junto à alta hierarquia da Igreja Católica: a volta de Plinio do periodismo 

católico, a nomeação de eclesiásticos próximos para postos de importância no Brasil, a 

aprovação explícita de Pio XII à sua obra sobre a Ação Católica. 

                                                 
43 Fazemos referência a esse processo no capítulo anterior. 
44 OLIVEIRA. Kamikaze. 15 de fevereiro de 1969. 
45 OLIVEIRA. Nasce a TFP. 22 de fevereiro de 1969. 
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 Julgamos conveniente abrir a segunda parte deste trabalho re-situando nosso objeto 

de estudo por dois motivos básicos: em primeiro lugar importa fortemente indicar em que 

medida o contexto social de produção e difusão de suas idéias estava em um ponto de virada 

histórico que o separava do lócus anterior de sua militância. Cremos que assim será possível 

analisar com o devido rigor as diversas “batalhas” travadas por ele e pela TFP que serão o 

foco de nosso terceiro capítulo e – mais imediatamente – constituirão o chão social das 

proposituras que passaremos a analisar logo na sequência. 

 O segundo motivo é situar a própria TFP em relação à pessoa de seu fundador. Como 

vimos insistindo, o modelo de organização que se constituiu era inteiramente dependente da 

figura do fundador. Tal assertiva parece ser uma unânime tanto entre militantes46 quanto 

dissidentes47, respaldada inda pela produção acadêmica sobre o tema48. Junte-se como 

elemento probatório a profunda crise enfrentada quando do falecimento de Oliveira e virtual 

impossibilidade de se estabelecer um processo sucessório.49 

 Entendemos assim que, com um imbricamento tão profundo, é correto apontar a 

centralidade dos conceitos de “Tradição”, “Família” e “Propriedade” como pano de fundo 

                                                 
46 João Clá Dias – membro de inegável destaque e prestígio na organização desde a década de 1970 – chegará a 
afirmar impossibilidade de se manter na TFP (e no caminho reto para a salvação) fora de uma comunhão plena 
e inquestionável com Plinio Corrêa de Oliveira. Ver para tanto o seu depoimento (excerto de intervenção sua 
em uma palestra a militantes da entidade) disponível em http://www.youtube.com/watch?v=qKTB87zGT34. 
Acesso em 12/09/2012. 
47 O dissidente José Antônio Pedriali (que militou em seus quadros em meados da década de 1970) narra um 
considerável número de “explicações” oferecidas aos novatos sobre a figura de Plinio Corrêa de Oliveira – ou 
Dominus Plinius como era chamando intramuros. Ilustremos com a citação de uma delas: “nós [...] devemos 
entregar a nossa alma a Dominus Plinius, nosso intermediário até Nossa Senhora, o elo entre nós e Ela. Ele é o 
escravo perfeito de Maria, o homem escolhido por Ela – e por Deus, portanto – para aniquilar a Revolução e 
implantar o Reino de Maria. É ele – somente ele – quem entendeu toda a profundidade e perversidade do 
processo revolucionário; é ele quem iniciou a Contra-Revolução; é ele quem concebeu, em toda a sua grandeza, 
o Reino de Maria. Por isso, podemos dizer que Dominus Plinius é, em toda a extensão da palavra, o profeta 
enviado por Deus para combater e vencer o Mal”. PEDRIALI, José Antônio. Guerreiros da Virgem: a vida 
secreta na TFP. São Paulo: EMW Editores, 1985. p. 86. 
48 Partindo de diferentes pressupostos, diversos pesquisadores apontam exatamente nessa direção, concordando 
com a simbiose entre ambos. Como exemplo ver os já citados ZANOTTO, CALDEIRA, OLIVEIRA e 
FERNANDES. 
49 Sobre o fracasso de manter a TFP sobre as mesmas bases depois da morte de Oliveira ver o trabalho de 
ALTOÉ, André Pizetta. Tradição, Família e Propriedade (TFP): uma instituição em movimento. Niterói: 
Universidade Fluminense. 2006. Dissertação de mestrado em Ciência Política defendida junto Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense.  
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para toda a produção jornalística e literária de Plinio Corrêa de Oliveira durante as décadas 

de 1960 e 1970. Desta forma analisando essa tríade estaremos dentro do núcleo duro de seu 

pensamento. 

 Comecemos pela relação entre a “Tradição” e o “avanço”. 

 

 

Tradição e avanço 

 

 No capítulo anterior já tivemos a oportunidade de analisar em que sentido o conceito 

de “Tradição” foi apresentado em duas obras fundamentais de Oliveira. Na sequência, ao 

abordarmos o percurso de fundação da TFP e de seu estabelecimento na década de 1960, 

pudemos observar em mais de uma ocasião a centralidade deste para a sua intervenção 

social. Cuidaremos agora de verificar como essa idéia é apresentada para os seus leitores na 

Folha de São Paulo. Essa análise tem pelo menos dois diferenciais importantes em relação 

às obras que mereceram comentários mais detidos: o primeiro deles é o incremento do 

público leitor ao qual já nos referimos mais acima. 

 Além disso, nesse momento Plinio – escrevendo artigos de periodicidade e tamanho 

pré-definidos e padronizados – assumirá o papel de comentador do cotidiano. As suas 

elucubrações sobre a vida no “vale de lágrimas” estarão na maior parte do tempo diretamente 

ligadas aos acontecimentos de proximidade mais imediata. A conceituação generalizante 

encontrada em largos segmentos de suas obras anteriores estará muito mais circunscrita ao 

nível do específico.50 

                                                 
50 Não sugerimos aqui que Oliveira tenha sido levado modular seu discurso e/ou temas de interesse em função 
da linha editorial do jornal. Como ele mesmo deixa claro em diversas ocasiões, a escolha temática era de sua 
inteira responsabilidade e ele se sentia muito a vontade em desempenhar essa função de comentador dos “fatos 
da atualidade”. A única “formatação” que, pelos seus comentários, exigiu-lhe mais esforço de adaptação foi 
quanto ao tamanho padronizado (limitado) dos textos. Isso pois, ao que ele deixa perceber, esse limite seria 
mais fluido por exemplo em Catolicismo.  
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 Buscamos aqui entender duas questões fundamentais – e interligadas: a primeira 

delas é verificar até que ponto é esposada uma ideia puramente passadista (como a já 

propalada volta ao medievo) ou se, e em que medida, avanços são possíveis nessa tradição. 

Derivando disso, deverá ser encarado o próprio entendimento sobre a constituição de uma 

“tradição”. Apresentado esse quadro elucidativo, adicionaremos mais um elemento de relevo 

em nossa busca pela compreensão da articulação de Plinio com as classes dirigentes da 

sociedade e qual a função ideológica desempenhada pela sua produção de “colunista”. 

 Em um artigo publicado em 1968 Plinio polemiza com um suposto leitor51 que teria 

lhe dirigido uma carta acusando-o de ser um extremista, e, portanto de se apartar das 

“melhores tradições” brasileiras que teriam como mote a conciliação. Ainda segundo o 

missivista todo extremismo seria “mau” pois seria apenas a posição invertida de outro erro: 

no caso, a TFP seria o comunismo de “sinal trocado”. Além disso, são encontradas 

observações elogiosas à manutenção de “tradições russas” por parte dos soviéticos. 

 Frente a isso o colunista enumera uma série de observações importantes sobre esses 

pontos. Ele argumentará que  

 

“A tradição é um legado do passado, que se articula com o presente para dar 

significado e rumo ao futuro. A pretensa tradição soviética, como v. sa. a descreve 

(e tenho reservas a este respeito), trancada em museus e sem nenhuma relação com a 

vida, não é tradição. Quando os museus lembram um passado que o presente 

rejeita e odeia, são meros necrotérios da História.”52 

 

                                                 
51 Dizemos “suposto leitor” pois, embora a sua carta seja publicada como parte do artigo, em mais de uma 
oportunidade Plinio confessou ter se servido do expediente de inventar antagonistas para demonstrar as suas 
posições. Segundo ele, essas personagens surgiriam como síntese das idéias combatidas.  
52 OLIVEIRA. 2+2 ainda é igual a 4? 16 de outubro de 1968. Grifo nosso 
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 A “tradição” é aqui apontada, a princípio, como algo que deve ter relação com o 

presente, tendo o legado do passado que ser ressignificado para que tenha reverberação no 

futuro. Essa concepção de tradição como um diálogo com o passado é, no entanto, logo 

matizada por um óbice importante. A possibilidade de “rejeitar” ou mesmo “odiar” esse 

passado é vista como uma transgressão. Assim, resta na verdade uma impossibilidade de 

ruptura ou de mudança qualitativa nas relações humanas tomadas em um sentido amplo. 

Nisso podemos incluir qualquer tentativa de mudança nas relações de dominação pois, 

embora o excerto não desça a esses pormenores, a constante indicação do medievo53 pelo 

autor nos informa sobre o passado para com o qual ele desautoriza rupturas. 

 Essa ligação com a “tradição” também afastaria da TFP a pecha de “extremista”. 

Embora reconheça que o “extremismo” só possa levar ao erro, ele alega que se opor 

“inteiramente a um mal extremo” não faria de ninguém mau ou, o que é central em sua 

argumentação, colocaria essa pessoa em um pólo da luta social. Isso é elucidado com o 

seguinte exemplo:  

 

“Então, os bombeiros, que querem extinguir um incêndio, são tão odiosos e tão de se 

temer quanto o próprio incêndio? Ou uma campanha, que visa a supressão total do 

analfabetismo, é tão má quanto o próprio analfabetismo? 

Não, esta formulação de que o contrário de um mal extremo é outro mal extremo, 

não passa de um jogo de palavras. Assim, por exemplo, o contrário de uma mentira 

não é outra mentira oposta, mas a verdade.”54 

 

 Por esse raciocínio, oposição (por mais diametral que fosse) não configuraria um 

“comportamento extremo”. Esse seria dado, segundo Oliveira, pela adesão a quaisquer 

                                                 
53 Nunca é demais lembrar: o medievo na interpretação que Oliveira e a TFP lhes dão. 
54 OLIVEIRA. 2+2 ainda é igual a 4? 16 de outubro de 1968. 



 111 

princípios capazes de solapar as estruturas de caráter milenar e metafísico que se projetam na 

sociedade desde o começo dos tempos. Em suas palavras, nazismo e comunismo seriam 

“extremistas” pois por seu “dirigismo” ou por seu ataque à propriedade privada se 

insurgiriam contra o “que naturalmente deveria ser”.55 

 Esse apego à tradição como um enquistamento do passado é mais uma vez revelado 

quando ao autor escreve que “atentamente analisada a realidade, encontram-se sérios 

motivos para aplaudir certos aspectos do mundo de hoje. Trata-se sobretudo dos aspectos em 

que hoje o mundo não é inteiramente o que se convencionou chamar ‘mundo de hoje’”. Essa 

assertiva ganha peso quando, linhas abaixo, é acrescida de um veredito taxativo: “Não, neste 

mundo moderno nada tenho que elogiar. As poucas e tênues qualidades que nele existam, 

sobrevivem à maneira de vestígios de um legado tradicional que cada qual esconde, sufoca, 

extingue em si, o mais depressa possível.”56 

 Reforçando o que disse acima ele insiste no fato de que o afastamento da “tradição” é 

deletério para a vida em sociedade. Só recuperando os valores do passado é que o ser 

humano poderia viver em harmonia no “mundo moderno”. Esses valores do passado, no 

entanto, se situam em um momento preciso do desenvolvimento da “civilização”. Discutindo 

com mais um de seus antagonistas imaginários ele sustentará a importância da tradição 

dizendo que não seria saudável (ou mesmo viável) que “cada nova geração” tivesse que 

começar “no estado de barbárie, que é a estaca zero da qual todas a civilizações atuais 

partiram”57.  

 Embora em diversos momentos Plinio justifique suas proposições pelo seu apego ao 

que é “naturalmente” correto, não será no primitivismo que ele encontrará essa aproximação 

                                                 
55 Idem. 
56 OLIVEIRA. Elogio aos silenciosos do Ocidente. 7 de outubro de 1973. 
57 OLIVEIRA. No avião, com Gogó. 20 de junho de 1971. 
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com a “natureza”. Nesse estado, o homem, ainda afastado da figura de Deus58 não seria 

capaz de desenvolver os valores e comportamentos essenciais para a sua vida: “rezar, pensar, 

trabalhar, cumprir o dever”59. Sem esses valores seria impossível que uma “verdadeira 

tradição” prosperasse. Destrinchemos então o entendimento que Oliveira tem de cada uma 

dessas palavras. 

 A começar pela reza, temos o elogio a uma atitude reverente e contemplativa frente à 

divindade. Essa contemplação deve se consubstanciar em uma obediência irrestrita aos seus 

desígnios.60 Discorrendo sobre a vida de Frei Galvão, ele exaltará essas qualidades 

começando pelo fato de que só é possível uma verdadeira comunhão com o divino se se 

abandonar quaisquer rigores científicos e necessidade de prova concreta de um fato. Por esse 

motivo ele advertirá: 

 

“Quem é afeito a duvidar e zombar de quanto é sobrenatural, sublime, ou gracioso, 

pare aqui a leitura. Pois, terminada esta, dirá que perdeu seu tempo. Quem, pelo 

contrário é firme no rationabile obsequium da Fé, e ávido das certezas que ela 

proporciona quem é sedento de sublime e de gracioso, encontrará, nos fatos que 

narrarei, alento, repouso e esperança. Quão oportuno seja isto em meio à ofensiva 

geral das poluições materiais e morais de nossos dias, não preciso dizê-lo.”61 

 

                                                 
58 Pela mitologia católica os homens teriam sido criados em comunhão com Deus por obra de sua graça. Por 
seus atos porém, teriam logo se afastado dessa figura. Dessa forma, o “começo” da história se daria em um 
estado de “exílio” onde o homem buscaria se religar com Deus. Na visão pliniana essa re-ligação se daria por 
meio de completa submissão como buscamos esclarecer ao longo deste texto. Para o mitologia sobre a criação e 
queda dos seres humanos ver GENESIS, 2 e 3. 
59 OLIVEIRA. Com Gogó, de volta no avião. 27 de junho de 1971. 
60 No capítulo anterior já tivemos a oportunidade de nos referirmos ao fato de que, estando estes desígnios a 
cargo de um ser mítico, tentará o autor reivindicar para o grupo que representa a condição de interprete 
autorizado das verdades celestes. Em um primeiro momento esse será a Igreja Católica. Com o seu progressivo 
afastamento dessa, a TFP (da qual Plinio era o ideólogo e porta-voz) assumirá esse lugar.  
61 OLIVEIRA. A nuvem, a onça e o mancebo. 28 de julho de 1974. 
 



 113 

 A reza – forma de comunhão com o divino – está circunscrita a uma atitude que tem 

muito pouco de ativa. E nisso ela se articula com o que Oliveira entendia por “pensamento”. 

 Consonante com sua concepção elitista de mundo, a interpretação deste (bem como a 

sua condução) estaria reservada a um pequeno grupo socialmente dominante. Se tivermos 

em conta o excerto acima, veremos como essa interpretação do mundo tem de estar 

circunscrita às conclusões que não abalem as explicações formuladas pelos agentes 

autorizados. Mais do que isso, recorrendo ao maravilhoso como forma superior de 

compreensão da condição do homem no mundo ficam virtualmente obstaculizados os juízos 

críticos capazes de subverter a ordem vigente.  

De outro modo: ao elevar a fé acima da razão, dentro do escopo da tradição, o que 

temos é essa última – a tradição – atuando não apenas como uma força que favoreceria o 

imobilismo inercial (ou o retorno desproblematizado ao passado). Antes disso, a constante 

invocação da primazia dessa fé serve como elemento ativo de conservação de uma ordem. 

Essa tênue diferença ficará mais clara com o avançar dessa exposição. 

Da noção e posição do trabalho/trabalhador em Oliveira falaremos no final do 

capítulo. Quanto ao dever, esse sempre deve ser entendido como uma forma de obediência 

irrestrita a uma autoridade real (ainda que investida de poderes míticos) que tenha 

ascendência sobre o sujeito em função de sua posição no corpo social. Esse caráter de 

sujeição total é reforçado quando ele cita Frei Galvão como modelo de santidade. Essa seria 

calcada em seu “espírito de penitência” que no afã de demonstrar seu dever de sujeição a 

Deus teria feito com que o religioso “por espaço de anos inteiros” usasse “cilícios sobre a 

carne” e dormisse “com eles sobre a terra fria, macerando seu corpo com jejuns quase não 

interrompidos, rasgando suas carnes com disciplinas de ferro”62. 

                                                 
62 Idem. 
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E Plinio é assertivo ao dizer onde podem ser encontrados esses valores em sua forma 

mais desenvolvida, e que restauração eles devem conhecer no tempo presente: 

 

“Certamente essas virtudes tiveram na Idade Média uma irradiação que entrou em 

ocaso nos séculos seguintes. Mas elas não são próprias só para a Idade Média. São 

para todos os tempos. Foi o declínio delas que causou a catástrofe atual. E é só 

restaurando-a, que uma nova era cristã poderá nascer.”63 

 

 Outro aspecto da tradição defendida por Oliveira é a diferenciação natural entre 

aqueles tidos como excepcionais (e, portanto aptos a dirigir os destinos do mundo) e a 

grande massa de “homens médios”. Veja-se a distinção feita no excerto abaixo: 

 

“Em nossos dias, a opinião dos homens medianos tem por vezes mais importância 

que a de quantos, a qualquer título, podem ser qualificados de exponenciais. Estes 

últimos dispõem pela própria natureza das coisas, de alguma facilidade para formar 

um pensamento que escape à padronização geral das mentalidades. Assim, não raras 

vezes, se tornam pessoas isoladas, e pouco capazes de influenciar os acontecimentos. 

Pelo contrário, a maior parte dos homens medianos se defende mal da padronização e 

do bitolamento. Por isto mesmo, tem com os outros um modo de pensar comum, uma 

linguagem comum, o que lhes dá sérias possibilidades de obter o consenso de muitos 

outros. E também lhes confere uma importância que o homem isolado não tem.”64 

 

Na sequência, essa fala ainda é seguida por uma série de qualificativos pejorativos à figura 

do “homem médio”. 

                                                 
63 OLIVEIRA. Com Gogó, de volta no avião. 27 de junho de 1971. 
64 OLIVEIRA. Conversa com um homem mediano. 29 de abril de 1973. Grifo nosso. 
 



 115 

 Fica claro aqui que opinião que deve ser valorizada é aquela que escapa do 

conhecimento médio, visto ser esse sempre mais vulnerável à “padronização” e ao 

“bitolamento” (i.é, ao erro). Por via de consequência, as únicas pessoas capazes de fazer as 

mediações da “tradição” com o mundo coetâneo seriam os “qualificados de exponenciais”. 

 Vários lineamentos do pensamento de Oliveira surgem aqui com clareza, a começar 

pela distinção entre os médios e os excepcionais como dado de natureza. Ou seja, o processo 

de autoconstrução do humano como ser social é supra-sumindo frente ao a priori da 

“natureza das coisas”. E essa, por sua vez, graças a mais um truque de prestidigitação com a 

concretude das coisas é amalgamada à posição ocupada por cada um no processo produtivo. 

Em outras palavras, as “elites intelectuais” não se distanciam da “aristocracia”, e essa por 

sua vez não se separa daqueles que dirigem essa sociedade.65  

 Coerente com isso teremos uma ideia de indivíduo despersonalizada, uma vez que 

será apartada de toda a sua construção histórico-social – afinal, tudo já estará dado pela 

“natureza das coisas”. Sem essa possibilidade de constituição também lhe será vedada a sua 

própria constituição como indivíduo, uma vez que essa singularidade absoluta só pode existir 

em uma relação com o corpo social.  

 Para tornar claro qual é exatamente o alcance desse ponto – que pode parecer 

acessório na concepção de Plinio Corrêa – nos permitimos uma pequena digressão 

reproduzido um trecho relativamente longo de Lessa sobre o tema. Diz o estudioso que  

 

“todo processo de individuação – isto é, o processo de desenvolvimento de cada 

pessoa enquanto personalidade socialmente efetivada – é rigorosa e necessariamente 

único. Jamais, no passado ou no futuro, a personalidade de uma pessoa será repetida: 

estamos tratando da singularidade a mais radical. O indivíduo é distinto de todos os 

                                                 
65 A esse respeito será interessante notar como Plinio se refere à burguesia. Isso, pois o tema flagra – e 
esclarece – uma contradição essencial de seu pensamento. Abordaremos a questão logo a frente. 
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outros e, também, distinto da sociedade – do gênero – ao qual pertence. Sua 

personalidade é uma síntese irrepetível de elementos sociogenéricos e elementos 

pessoais – e isto em nada é esmaecido pelo fato de que a singularidade de tal síntese 

é fortemente determinada pelas necessidades e possibilidades sociogenéricas que dão 

a ela o suporte histórico imprescindível. Entre um Santos Dumont e Ícaro – entre o 

mesmo desejo de voar – a diferença está na possibilidade de cada época histórica. O 

mesmo, com as devidas considerações, aplica-se a toda e qualquer 

individualidade.”66 

 

 Profundo conhecedor da obra de Lukács ele adentrará por essa perspectiva 

investigando com precisão o tema para afirmar que 

 

“A pessoa humana, portanto, é uma singularização das possibilidades e necessidades 

sociogenéricas da qual é contemporânea. A personalidade de cada um de nós apenas 

existe na, e em relação, com o gênero humano do qual somos partícipes e, todavia, 

nenhuma identidade pessoa-gênero é possível porque cada indivíduo é um ente 

rigorosamente singular. Nenhum indivíduo pode ser portador da totalidade das 

possibilidades e necessidades humano-genéricas de um dado momento e, do mesmo 

modo, nenhuma configuração histórica do gênero humano seria capaz de conter em 

si todas as necessidades e possibilidades que brotam de todos os processos de 

individuação. Entre os indivíduos e o gênero humano, para utilizar uma expressão 

cara a Lukács, desdobra-se uma autêntica determinação reflexiva: não há indivíduo 

sem gênero, nem gênero sem indivíduos, mas isto não significa que possa haver uma 

identidade entre eles.”67 

 

                                                 
66 LESSA, Sérgio. Identidade e individuação. Katálysis. Vol. 7, nº 2. Jul/dez 2004. Florianópolis: Universidade 
Federal de Santa Catarina. p. 150. Disponível em http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/ 
view/6843/6324. Acesso em 27/09/2012. 
67 Idem. 
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Ou seja, pretender que um ser tenha a sua individualidade formada sem essas 

determinações mútuas é um absurdo que, no raciocínio em tela é potencializado pelo fato de 

isso ser entendido como uma vantagem frente à interpretação da realidade. 

 Decorrendo de tudo isso, outro complexo problemático é o entendimento do 

fenômeno do estranhamento por parte do “homem médio”. A questão é colocada por meio 

de um raciocínio tautológico: o “homem médio” não seria capaz de se defender da 

“padronização e do bitolamento”; sendo assim estaria em comunhão com uma massa de 

pessoas que lhes seriam análogas por pensarem de um “modo comum”; essas pessoas, por 

sua vez, pensariam assim devido unicamente à sua proveniência deste extrato médio. Ou 

seja, não há nexo explicativo que nos permita entender a “alienação” do “homem médio”, e 

sim a auto referenciação dessa condição pelo seu estatuto de “mediano”68. 

 Assim, um fenômeno social, concretamente existente, é mais uma vez transportado 

para fora do campo conflitivo do social e, ao fim e ao cabo, entendido como mais um dado 

de natureza. Tem-se aqui a justificativa ideológica para uma dada entificação social que 

julga só ser possível a existência humana dentro de uma divisão hierarquizada de lugares. 

                                                 
68 Não é possível aqui adentrar na densa problemática dos fenômenos da “alienação” e do “estranhamento”. De 
maneira instrumental seguimos aqui as definições apresentadas em COSTA, Mônica Hallak Martins da. As 
categorias Lebensäusserung, Entäusserung, Entfremdung e Veräusserung nos Manuscritos 
Econômicofilosóficos de Karl Marx de 1844. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. 1999. 
Dissertação de mestrado em Filosofia defendida junto Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.  
Como indica o título do trabalho, seguindo Marx (de quem são as citações contidas no excerto apresentado a 
seguir), essa estudiosa definirá assim o complexo temático: “Desse modo, a produção não tem conexão efetiva 
com a vida do trabalhador e, segundo Marx, isso se deve ao seguinte fato: ‘o trabalhador se relaciona com o 
produto de seu trabalho como a um objeto estranho. Por isso a hipótese evidente: quanto mais o trabalhador se 
exterioriza (ausarbeitet) em seu trabalho, mais o mundo estranho, objetivo, que ele criou, torna-se poderoso 
diante dele, tanto mais empobrece a si e a seu mundo interior, tanto menos é dono de si próprio’. Marx parte, 
portanto, da relação direta do homem que produz atualmente com o produto de sua produção. E encontra uma 
inversão na qual o trabalhador se desapropria de si enquanto homem ao produzir o mundo como objetividade 
estranha a ele. Mas esta relação é apenas a manifestação objetiva da forma como se processa o próprio 
trabalho: ‘o produto é, de fato, a síntese da atividade, da produção, se por conseguinte, o produto do trabalho é 
alienação (Entäusserung), a própria produção deve ser alienação (Entäusserung) em ato, a alienação 
(Entäusserung) da atividade, a atividade da alienação (Entäusserung), o estranhamento (Entfremdung) do 
objeto do trabalho que  é somente a síntese do estranhamento (Entfremdung), da alienação (Entäusserung) da 
própria atividade do trabalho’”. A citação encontra-se nas páginas 77 e 78 da obra já referida. 
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 Um ponto importante no qual seriam flagrados esses ataques às tradições é o dos 

costumes. Exemplar da atuação de Plinio contra isso é o artigo publicado em junho de 1972 

criticando duramente a figura de um “Cristo modernizado” que teria sido impressa em um 

pôster de divulgação de uma missa especial 

 Em síntese, o episódio seria o seguinte: Uma missa campal teria sido organizada por 

um grupo de católicos (leigos e sacerdotes) no Automóvel Club de Campos. Para a 

divulgação do evento teria sido elaborado um cartaz com uma representação pictórica 

“modernizada” da figura de Jesus Cristo. O texto que acompanhava a imagem explicava a 

mesma como um retrato de um Cristo que teria saído de seu ambiente “familiar” (o templo) 

para estar novamente no meio do povo. Isto pois, todo o percurso histórico de 

institucionalização de sua figura é narrado como um progressivo afastamento de suas origens 

humildes e mundanas.69 Por fim Oliveira enfatiza a reação do conservador bispo de Campos 

– o já citado Castro Mayer – em sua condenação veemente à missa, bem como as sanções 

eclesiásticas impostas por este aos envolvidos. 

 Em sua “réplica” Plinio é em tudo contrário a esse “Cristo popular”. Ele já começa 

sua exposição dizendo que “nesse texto se juntam a confusão, a demagogia e a irreverência. 

                                                 
69 Não nos foi possível localizar o cartaz em questão para que se pudesse fazer um cotejamento dessa fonte com 
o texto do artigo. De todo modo, para o que nos compete (expor a analisar o discurso pliniano) isso é de 
importância secundária. Reproduzimos então o texto do cartaz segundo consta no artigo em questão 
(OLIVEIRA. Shorts e comunhões sacrílegas. 4 de junho de 1972.): “Decididamente, é interessante. Cristo se 
arrancou de seu ambiente familiar, onde O encontrávamos normalmente e resolveu se democratizar. Saiu das 
igrejas, das sacristias, e resolveu andar por aí. Hoje a gente O encontra entre hippies, entre toxicômanos, entre 
os de ‘cabelos longos iguais aos dele’. Hoje pode estar tanto em uma favela como nas paradas de sucesso, 
cantado por Roberto Carlos ou Antônio Marcos. Bom isto, muito bom! A gente começa a topar com Ele onde 
menos se espera. E Ele se sente muito à vontade em seu ambiente. Aliás Ele sempre foi homem do povo. 
Gostava de se misturar com a massa, estar com ela. E sem dúvida agora Ele começa a sentir-se novamente em 
seu meio. De uma maneira ou de outra, em long-plays ou slogans, em pôsteres ou em comunidades hippies, Ele 
volta a ser povo. Nós O fomos encurralando, apertando-O e acabamos por encerrá-lo entre quatro paredes das 
igrejas de pedra. Vestido em ouro, um Deus distante, difícil de encontrar. Mas a gritos de ‘volte logo’ Ele 
começa a se manifestar, como Ele é. Um dos nossos, da nossa raça, um Deus que se mistura com a gente e vive 
conosco. Vem dizer tudo de novo porque a gente esqueceu. Ou então acabamos por adaptar o que Ele disse ao 
nosso comodismo (a covardia dos que escutam só o que convém). A nós só resta não estragarmos mais sua 
figura. Ele já se cansou de carregar cordeirinho nas costas”. 
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Uma irreverência que tem o sabor amargo da blasfêmia”, para em seguida manifestar a 

intenção de desmontar o “aranzel” ponto a ponto.70 

 O primeiro deles seria a ideia de um Cristo mais “democrático”. Conforme seu 

procedimento usual, o autor evita um ataque frontal à democracia. Ao invés disso, ele 

prefere traçar um paralelo entre essa noção de um deus mais próximo de humano e o 

comportamento de padres e freiras que, sob o pretexto de estar perto do povo, estariam 

abandonando as suas vocações religiosas “afundando” na “vida profana”. Mais do que isso, 

pretender que ele pudesse frequentar lugares como fora dos templos sagrados (como “em 

uma favela”) ou andar entre “hippies, entre toxicômanos, entre os de ‘cabelos longos iguais 

aos dele’” seria uma forma de figurá-lo com um deus que distribui “com parcimônia o pão 

que mata a fome, e a mancheias, o alimento espiritual ácido e envenenado da pregação 

revolucionária.” Esse contato com ao mundo seria ainda uma 

 

“justificativa jeitosa para o sacerdote prevaricador, que leva a indelével dignidade do 

sacramento da Ordem por todos os lugares em que as leis da Igreja, o bom senso, o 

decoro, pediriam que ele jamais pusesse o pé.”71 

  

 Outra afronta à tradição seria a acusação contida no texto de que a Igreja Católica 

teria promovido – ao longo de sua história – uma deturpação da mensagem cristã original 

(mais igualitária) em benefício de uma forma hierarquizada de fé.  

 A primeira forma de responder a isso será retirando a historicidade do processo. O 

pôster faria então um “ataque [...] às leis, modos e estilos que a Igreja sempre adotou”, ao 

que Oliveira responderia que “vinte séculos de vida, em que a Igreja se dilatou por toda a 

terra, instituiu a Civilização Cristã, e levou ao fastígio da virtude, do saber e da força as 

                                                 
70 OLIVEIRA. Shorts e comunhões sacrílegas. 4 de junho de 1972. 
71 Idem. 
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nações por Ela influenciadas” não poderiam ter “sido vinte séculos de desvio”. Concluído 

pela improcedência assentará ainda o seguinte: 

 

“Como se nesses vinte séculos, gerações contínuas de sacerdotes, de religiosos, e de 

apóstolos leigos não tivessem levado Nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ambientes 

em que fosse lícito e decoroso levá-lo. Como se Ele não tivesse sido levado 

progressivamente a todos os confins da terra.”72 

 

 Esse raciocínio é sintético da forma com que Plinio Corrêa de Oliveira encara a 

tradição e demonstra bem o seu alinhamento frente aos conflitos sociais de seu tempo. 

Analisando-o vemos que em um primeiro momento – como afirmamos acima – a dimensão 

histórica da constituição da Igreja Católica é obnubilada pala afirmação que os costumes e 

regras da instituição estariam postos desde “sempre”. Em seguida, uma linha harmônica e 

ascendente é traçada até o estabelecimento “universal” da cristandade. E já sabemos pelo que 

vimos anteriormente que o desvio desse momento de pleno desenvolvimento desta estaria 

fortemente imbricado com “golpes” sofridos pela tradição.73 

 Em suas famosas “Teses” Walter Benjamin é prodigioso em flagrar – através de sua 

escrita quase poética – o lugar social deste tipo de comportamento. Para o filosofo alemão, 

entender o progresso histórico como um “cortejo triunfal” que ao avançar “espezinha” e não 

toma conhecimento (em sua auto-imagem) dos “corpos prostrados” (ou seja, já derrotados) é 

estabelecer uma ligação com a história dos “vencedores”. E “os que num momento dado 

dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes”74. Ou, em nosso caso específico: 

ao adotar esse discurso Plinio se coloca como um defensor da ordem existente. Pois é 

                                                 
72 Idem. Grifo nosso. 
73 É interessante notar que, para fazer o ataque ao mundo contemporâneo até a sempre citada decadência 
vivenciada desde o final do período medieval é posta de lado. 
74 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história” In: Magia e Técnica, Arte e Política (Obras escolhidas 
Volume I). Tradução: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense. 1994. p. 225 
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exatamente nessa ordem de dominação do homem pelo homem que se torna interessante 

uma mensagem religiosa de um deus dominador (e não humanizado). A ordem extraterrena 

deveria ser o modelo para o mundo, e esse modelo seria o da divisão entre os que mandam e 

os que obedecem. Cristo jamais poderia estar em pé de igualdade com o homem.75 

 Um reflexo dessa deterioração da tradição também seria sentido no campo da 

estética. Assim dirá ele que  

 

“Nesta ordem de idéias, tudo quanto – por exemplo – concorre para a deterioração do 

senso do belo prepara as almas para receberem a inoculação ideológica do 

comunismo. Pois o gosto do belo traz consigo a aspiração para o mais belo, e em 

última instância para o sublime. Medularmente impregnado de senso igualitário, 

avesso portanto a tudo quanto é nobre e elevado, o comunismo não pode deixar de 

odiar o belo, e mais ainda o sublime. O admirador de uma catedral gótica ou de um 

castelo encontra em sua alma naturais resistências a ser comunista. É que as torres 

sobem para o alto, e o comunismo tende para baixo. A esta luz, ganha especial 

sentido a catedral de Brasília, ávida por se afundar nas entranhas da terra, e não para 

galgar os céus.”76 

 

Embora o excerto faça referência especificamente ao comunismo, ele pode ser extrapolado 

para todos aqueles comportamentos tidos como “revolucionários”. 

Não é possível aqui entrar em uma apreciação da arte gótica (para ficarmos no 

exemplo dado pelo autor), mas importa flagrarmos a visão estabelecida no texto sobre ela e 

sobre o conceito de belo. Se levarmos em conta a visão teocêntrica de Oliveira fica patente 
                                                 
75 Não teríamos tempo, espaço ou competência para realizar aqui uma exegese bíblica que verificasse o 
desacerto do proposto por Plinio com a mensagem cristã original. Quase como uma provocação recordamos 
apenas a definição de um cientista social ateu insuspeito: “A história do cristianismo primitivo oferece curiosos 
pontos de contato com o movimento operário moderno. Como este, o cristianismo era, na origem, o movimento 
dos oprimidos” In: ENGELS, Friederich. Contribuição Para a História do Cristianismo Primitivo. (1895). 
Disponível em http://www.marxists.org/portugues/marx/1895/mes/cristianismo.htm. Acesso em 30/09/2012. 
76 OLIVEIRA. Como já dizia Maquiavel... 3 de março de 1974 
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que – por um raciocínio reverso – a manutenção dos padrões não deteriorados sobre o belo 

facilitaria a sujeição dos seres humanos ao divino por meio da adoração a uma força 

“sublime” que mostraria a sua superioridade também no reflexo estético. E mesmo essa 

noção seria bastante relativa quando posta em um universo que contemplaria toda a forma de 

construção da realidade como subordinada a desígnios extra-mundanos. 

A grandiosidade de uma catedral gótica, elevando-se ao céu e demonstrando a 

pequenez e a impotência dos que estavam em seu interior seria o parâmetro da real medida 

do ser e da magnitude de sua diferença (quantitativa e qualitativa) frente à força 

sobrenatural. Como ele mesmo diz, o igualitarismo não poderia conviver com essa visão 

uma vez que se oporia a uma concepção de uma sociedade naturalmente hierarquizada. A 

catedral de Brasília77 justificaria o fato com sua arquitetura menos voltada à diferenciação 

entre os homens e Deus, priorizando o sentido de comunhão entre eles, uma vez que elevaria 

o sujeito ao divino, e não o contrário78. 

 O caráter anti-humanista dessa perspectiva é realçado se tivermos em conta a 

definição de Lukács para a função da arte no fazer-se homem do homem. Ao falar sobre a 

arte humanista o filósofo húngaro mostrará como esta  

 

“cria, por um lado, reproduções da realidade nas quais o ser em-si da objetividade é 

transformado em um ser para-nós do mundo representado na individualidade da obra 

de arte; por outro lado, na eficácia exercida por tais obras desperta e se eleva a 

autoconsciência humana; quando o sujeito receptivo experimenta [...] uma tal 

realidade em si, nasce nele um para-si do sujeito, uma autoconsciência, a qual não 

está separada de maneira hostil do mundo exterior, mas antes significa uma relação 

                                                 
77 Não se pode esquecer o que exemplo escolhido tem um agravante. A catedral de Brasília foi projetada pelo 
notório comunista e ateu Oscar Niemeyer. Para Plinio poucas coisas poderiam ser uma ofensa mais flagrante ao 
caráter sacramental de um templo católico.   
78 Sobre as concepções que informam o projeto arquitetônico da Catedral de Brasília ver o depoimento do 
próprio Niemeyer no documentário Niemeyer: o traço e o tempo. Disponível em 
http://youtu.be/wtBFgmvhSGM. Acesso em 01/10/2012. 
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mais rica e mais profunda de um mundo externo concebido como riqueza e 

profundidade, ao homem enquanto membro da sociedade, da classe, da nação, 

enquanto microcosmos autoconsciente no macrocosmos do desenvolvimento da 

humanidade”79 

  

Um último ponto que deve ser destacado quanto à questão da “tradição” é o 

concernente à visão pliniana sobre o progresso técnico-científico. Embora de maneira 

fragmentária, a opinião do autor sobre esse ponto será exposta em diversos artigos sobre 

variados assuntos. Reunindo esses indícios nos é possível montar um quadro coerente de 

suas posições. 

 Como não poderia deixar de ser, a primeira premissa a ser assentada é a de que o 

progresso técnico deve acontecer com “respeito a Deus”. Desta forma,  

 

“No plano técnico, o reflexo destes princípios [os dez mandamentos] é possante. Um 

homem que observa integralmente a lei de Deus emprega ‘ipso facto’ todos os seus 

recursos no trabalho que lhe compete realizar. E, se tal homem for um técnico, 

produzirá tanto mais no seu campo, quanto mais fiel for à lei de Deus. De onde se 

segue que a fidelidade à lei trás consigo a plenitude do êxito no terreno técnico, como 

aliás em todos os outros terrenos da atividade humana. 

A contrário ‘sensu’, o homem mais dotado que se possa imaginar, se violar 

integralmente a lei de Deus, não produzirá coisa alguma.”80 

 

Ou seja, contrariamente ao que poderia se esperar de um defensor da volta dos tempos 

medievais, Plinio Corrêa de Oliveira não se coloca como um opositor por princípio desses 

                                                 
79 LUKÁCS. Georg. Introdução a uma estética marxista. Tradução: Carlos Nelson Coutinho e Leandro 
Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1978. p. 274-275. 
80 OLIVEIRA. Os ene-a-ene-é. 05 de abril de 1970 
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avanços técnico científicos. Mais do que isso, chegará ele a louvar esses progressos em 

certas ocasiões. 

 Nessa exaltação poderão ser encontradas as premissas que impulsionam esse apoio, 

bem como a amplitude que ele terá. Flagrante preciso disso será a apreciação do autor sobre 

a “corrida espacial”. De partida deve se ter claro que – contrariando a forma argumentativa 

frequentemente utilizada por ele – esse conjunto de episódios marcantes de século XX não 

será abordado pela perspectiva da “guerra fria”. Embora ocasionalmente seja mencionada a 

rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, esse não será o elemento de fundo de 

suas análises. 

 Antes, o que estará em jogo serão dois fatores: a coragem e o espírito de sacrifício 

patriótico dos astronautas norte americanos81 e a representatividade das missões espaciais no 

espectro de possibilidades tecnológicas desenvolvidas pelas modernas ciências aplicadas. No 

que toca ao primeiro ponto cremos que ele já foi – ao se comentar outros assuntos – 

suficientemente explorado (pelo menos dentro dos limites do presente trabalho). 

 Enfatizamos então que na primeira vez que faz referencia às missões Apollo, depois 

de uma longa digressão sobre “feitos heróicos” acima citados, entrará em foco a apreciação 

do que significa para a humanidade esse feito “sensacional”. O diagnóstico será de que o 

“evidente é que o êxito dessa missão abre – pelo menos em certa ordem de realidades – vias 

inteiramente novas para o futuro dos homens!”82 

 Esse “entusiasmo” inicial pelas conquistas astronáuticas aparecerá matizado em outro 

artigo escrito ainda no mesmo ano quando surgirá a seguinte interrogação:  

                                                 
81 Os cosmonautas soviéticos não são citados por Oliveira. Além do evidente desprezo que este nutria pelos 
comunistas esse fato também pode estar ligado à “desistência” destes em alcançar a Lua já no final da década 
de 1960. 1968, o ano de estréia do “colunista” Plinio, é aquele que marca os maiores reveses dos soviéticos 
nessa área, como o trágico acidente da Soyuz 1 e o virtual abandono do projeto Lunar L1 após o sucesso da 
Apollo 8 norte-americana. 
82 OLIVEIRA. Questão trabalhista... astronáutica. 1° de janeiro de 1969. O autor se refere particularmente 
ao sucesso da missão Apollo 8, primeira missão tripulada a orbitar a Lua. Simbolicamente esse fato acorreu 
entre os dias 24 e 25 de dezembro de 1968. 
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“não seria mais interessante para o gênero humano aproveitar urgentemente as 

proteínas do mar ou dos microrganismos do petróleo, do que conquistar a Lua? E não 

valeria mais a pena inverter, para matar a fome dos homens, todo o dinheiro que foi e 

será aplicado em viagens à Lua?”83 

 

 Para que a citação se torne inteligível é necessário explicar em que contexto ela foi 

escrita: Plinio comentava sobre alguns artigos que lera a revista A Saúde do Mundo, editada 

pela Organização Mundial da Saúde. No primeiro deles um cientista ocidental discorria 

sobre a possibilidade de obtenção de proteínas (em nível abundante) de microorganismos 

tidos como subproduto da exploração do petróleo. Já o outro artigo, escrito por especialistas 

soviéticos, ressaltaria que se as possibilidades produtivas dos oceanos fossem totalmente 

exploradas a safra anual de alimentos dessa origem seria o suficiente para alimentar a 

espantosa cifra de 290 bilhões de pessoas. 

 Sem levar em conta as análises geopolíticas feitas por Oliveira (irrelevantes para o 

que aqui analisamos, ainda mais se tivermos em conta que ela dá igual crédito aos dois 

estudos) o que importa destacar é que ele louva e defende esse tipo de progresso produtivo. 

Mais do que isso, quanto aos custos financeiros ele ressalta que,  

 

“presumivelmente, à medida que se forem aplicando recursos nesses novos campos 

de produção alimentar — o petróleo e o mar — também irão aparecendo processos 

mais rápidos e menos custosos, de sorte que a solução está em começar já, e na maior 

escala possível.”84 

 

                                                 
83 OLIVEIRA. Duas grandes esperanças e três perguntas incômodas. 20 de agosto de 1969. 
84 Idem. 



 126 

Ou seja, aqui não só há a crença de que esses avanços podem ser qualitativamente 

bons, como também a ideia de que é necessária a sua continuidade e que o progressivo 

trabalho nessas tecnologias (representado no caso pelo investimento financeiro) deverá 

propiciar um incremento sistemático das mesmas. 

 A validade do saber técnico-científico é também encontrada quando da diferenciação 

entre o “curandeiro e o cientista”. Fazendo uso daquilo que Marilena Chauí denominou de 

“discurso competente”85 Plinio enaltecerá o saber institucionalizado capaz de produzir uma 

intervenção no mundo mediada pela técnica objetivamente verificável. Indo mais longe, ele 

igualará o curandeiro ao bárbaro.86 E sabemos que no linguajar do autor isso sempre 

aparecerá como negação antitética dos princípios por ele amparados. 

 Outro “ícone” do progresso tecnológico será também defendido. Em plena década de 

1970, onde o pânico de uma guerra nuclear era algo sempre presente87, e Estados Unidos e 

União Soviética começavam a ensaiar uma forma de entendimento que assegurasse a 

impossibilidade de uma destruição mútua que levaria junto o restante da humanidade, nosso 

autor se colocará na defesa da pesquisa e do desenvolvimento de armas nucleares. 

                                                 
85 Nas palavras da filósofa “O discurso competente é o discurso instituído. É aquele no qual a linguagem sofre 
uma restrição que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer 
coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. O discurso competente confunde-se, pois, com a 
linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já 
foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já 
foram predeterminados para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram 
autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria competência” CHAUÍ, Marilena. Cultura e 
Democracia: o discurso competente e outras falas. 2ª Edição. São Paulo: Editora Moderna, 1981. p. 7. 
86 OLIVEIRA. O bom rapaz. 07 de novembro de 1971. 
87 Sobre o tema é categórico o diagnóstico de Hobsbawm: “Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas 
nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento, e devastar a 
humanidade. Na verdade, mesmo os que não acreditavam que qualquer um dos lados pretendia atacar o outro 
achavam difícil não ser pessimistas, pois a Lei de Murphy é uma das mais poderosas generalizações sobre as 
questões humanas (‘Se algo pode dar errado, mais cedo ou mais tarde vai dar’). À medida que o tempo passava, 
mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado 
na suposição de que só o medo da "destruição mútua inevitável" (adequadamente expresso na sigla MAD, das 
iniciais da expressão em inglês – mutually assured destruction) impediria um lado ou outro de dar o sempre 
pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não aconteceu, mas por cerca de quarenta anos pareceu 
uma possibilidade diária.” In: HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX (1914-1991). 
Tradução: Marcos Santarrita. 2ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 224. 
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 Quando dos testes de armas nucleares francesas no atol de Moruroa, o diretor de 

redação do jornal oficioso do Vaticano afirmou que as armas nucleares não eram condenadas 

pela Igreja Católica. Até porque essa instituição julgava possível que uma guerra fosse justa 

e, mais do que isso, que esse tipo de arma pudesse evitar guerras. Prontamente Oliveira se 

perfilará a essa defesa. Indo além disso, ele deixará antever que, além da necessidade de 

dissuadir os soviéticos pelo “equilíbrio do terror”, em caso de guerra seria evidentemente 

uma vantagem contar com a mais avançada tecnologia bélica. 

 Em uma premira leitura da defesa acima podemos reforçar aquilo que já dissemos 

quando citamos acima Walter Benjamin. Seguindo aqui Marcuse, é possível entender que, 

no estágio de desenvolvimento da sociedade em que se encontrava o nosso autor “a 

tecnologia não pode, com tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é 

um sistema de dominação que já opera no conceito e na elaboração das técnicas”88. Destarte, 

a defesa de uma tecnologia bélica, na mão sempre das classes dominante da sociedade e em 

seus pólos mais desenvolvidos, seria per si uma forma de empatia com esses “vencedores”. 

Mas há mais do que isso. 

 Surge nesse momento novamente a questão da função do discurso pliniano. E aqui 

queremos fazer uma breve ponderação que retomaremos mais a frente. Ao longo desse 

tópico vimos demonstrando que o imobilismo da tradição e a possibilidade de avanço ficam 

demarcadas em campos bastante reconhecíveis. No caso desse último, a possibilidade de 

alteração dentro do campo que genericamente identificamos como “técnico-científico” é a 

mais bem definida. Façamos aqui uma pausa. 

 Plinio, ao longo de toda a sua produção madura defendeu um retorno – dentro dos 

moldes já explicitados – à Idade Média. Já deixamos claro que o momento histórico 
                                                 
88 MARCUSE, Herbert. A Ideologia da Sociedade Industrial: O Homem Unidimensional. Tradução: 
Giasone Rebuá. 6ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. p. 19. Importante ressaltar que, ainda que 
tenhamos algumas ressalvas à visão de Marcuse, a acuidade de suas análises faz com que ele apareça como um 
referencial para o tema. Além disso, o fato de Plinio ter declarado sua oposição especificamente a esse 
pensador torna interessante que se atente às suas opiniões. 
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objetivamente existente que atende por essa nomenclatura apresenta diferenças significativas 

frente ao construto TFPista. Sem embargo, não se pode abstrair por completo essa 

concretude. E nem os modos de produção existentes no período que possibilitaram a 

existências das estruturas e instituições que lhes são típicas. 

 Como aponta Alain Guerreau falando do ocaso destes, sua “fase terminal foi o 

momento de aparecimento de uma série de fenômenos de bloqueio e de involução, visando a 

conservação das formas de dominação que se tornavam obsoletas”.89 Em outras palavras, o 

fim de um dado modo de produzir e reproduzir a vida – e aqui não vem ao caso o apurado 

debate contido no texto sobre a(s) natureza(s) e interpretações do feudalismo – não tem 

como não ocasionar mudanças no restante da estrutura social. 

 Voltemos à argumentação pliniana: ao fazer concessões ao avanço em algo tão 

essencial, nosso objeto de estudo não criaria um elo fraco em sua argumentação? Como 

pretender a volta ao medievo se, nesse ponto, haveria uma afinação com o modo de 

produção capitalista que, por sua própria forma constitutiva deve se manter “em 

movimento”, em permanente revolução de seus instrumentos e relações de produção?90 

 Continuemos nossa análise por outro dos pilares que nos propusemos a estudar. 

 

 

 

 

 

                                                 
89 GUERREAU, Alain. Feudalismo. Tradução Eliana Magnani. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-
Claude. Dicionário Temático do Ocidente Medieval (Volume I). Bauru: Edusc, 2006. p. 453. 
90 Ver a esse respeito a argumentação que apresentamos em nosso capítulo precedente citando MARX, Karl; 
ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Tradução: Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo Editorial, 1998. p. 
43. Além disso, é também interessante a análise de Marshall Berman quando ele afirma que a burguesia “é 
sujeito por força de suas atividades econômicas responsáveis pelas grandes mudanças”. Nessa interação, os 
seres sociais, de todas as classes, vêem as suas relações sempre transformadas. BERMAN, Marshall. Tudo que 
é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução: Carlos Felipe Moisés, Ana Maria L. 
Ioriatti e Marcelo Macca. São Paulo: Companhia das Letras. 2007. p.130. 



 129 

Família e Moralidade 

 

A questão da configuração familiar será chave para explorarmos o noção de “moral” 

(e moralidade) presente nas formulações do líder TFPista. Muito ligada à tradicional visão 

católica de defesa dos “bons costumes”91 suas intervenções focarão sempre em combater o 

que ele percebia como comportamentos “desviantes” que de uma ou outra forma 

interfeririam na preservação da “pedra fundamental” da sociedade. 

 Ou seja, desde logo é importante observar que quando a “moral” aparece nas 

formulações plinianas tem-se em foco códigos de comportamento. Estamos então distante 

de uma percepção de moral que funciona como motu da ação humana – similar, por exemplo 

a aquela identificada por Mészáros em Sartre92. A moral será, na maior parte das 

ocorrências, um reflexo dessas ações que teriam como princípio gerador outras forças 

sociais; via de regra de origem metafísica.  

Um bom exemplo disso será um artigo escrito em 1969, quando as mudanças 

comportamentais ocorridas no mundo como reflexo das erupções do ano anterior ainda 

assombravam os conservadores. Nesse escrito Plinio analisará a conduta sexual “comunista” 

– e por via de consequência a conduta oposta, tida como correta – através de uma tradução 

resumida de um artigo publicado por uma revista soviética chamada Agitador . Essa 

publicação analisaria os efeitos do “casamento de experiência” na vida principalmente dos 

jovens, e como esse instituto estaria de acordo com as propostas comunistas. 

A primeira coisa que é importante notar é o recurso do autor às adjetivações como 

forma de demarcar o que seria um campo válido de ação. Falando da “moral sexual 

marxista” que estaria em vigor na URSS, ele lança mão de contrapontos como a ideia de 

                                                 
91AQUINI, Felipe. A diminuição do número de católicos. Disponível em http://blog.cancaonova.com/ 
felipeaquino/2012/07/10/a-diminuicao-do-numero-de-catolicos/. Acesso em 03/10/2012.  
92 MÉSZÁROS, István. A obra de Sartre: busca da liberdade e desafio da história. Tradução: Rogério 
Bettoni. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 324-326. 
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civilização e barbárie. Assim, quando fala que a revista Agitador legitima esse “casamento 

de experiência”, Plinio afirma que também são justificadas “outras barbaridades 

congêneres”. Já no que toca ao casamento, ele dirá que “O que esta [a legislação soviética] 

chama de ‘casamento’ nada tem de comum com o que, nos povos civilizados, se entende por 

tal”.93 

Destarte, aqui se observa o recurso já visto anteriormente de, antes mesmo de entrar 

no mérito do tema analisado, promover um desnivelamento das ideias em conflito. Deste 

modo o debate será trazido para um campo com referenciais mais próximos ao senso 

comum. Em outras palavras, como veremos a seguir, Oliveira aproxima a sua concepção 

moral de indissolubilidade do matrimônio com a própria sustentação do status quo social. 

Ocupa grande parte do artigo em tela uma apresentação das ideias contidas em 

Agitador . Não parece ser necessário pormenorizar os comentários. Registro apenas que em 

linhas gerais essa publicação estava a defender uma moral sexual baseada no afeto entre as 

partes. Nessa linha, o casamento seria não uma instituição de porte religioso, e sim, uma 

declaração civil de uma situação desenvolvida pelo intercâmbio das subjetividades em 

questão. É precisamente a isso que Plinio se opõe. 

Aqui cabe um exercício: Embora a argumentação do autor não trate de definir 

exatamente como esse veria o casamento, as suas reprovações ao modelo apresentado são 

bastante úteis para que se comece a delimitar o quadro de seu ideário. Ou seja, não aparece 

explícito no texto, por exemplo, a ideia de indissolubilidade. Todavia, o seu ataque ao 

“casamento de experiência” nos dá ocasião de ver claramente de que lado se insere o 

polemista. Na mesma linha, quando fala de “efeitos civis secundários” sem “conteúdo 

moral”, fica claro que o autor entende que não é no campo do ordenamento jurídico civil – 

ou não é apenas nele – que o casamento deve produzir efeitos. Ainda um último exemplo: 

                                                 
93 OLIVEIRA. Para os anticomunistas pró-comunismo. 04 de junho de 1969. 
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mesmo sem, neste artigo, apresentar a ideia do homem como ser destinado a sofrer em um 

“vale de lágrimas”, essa propositura pode ser localizada quando nos deparamos com a 

condenação da frase de Lênin sobre o comunismo dever conduzir ao gozo da vida.94  

Voltando à estratégia de aproximar suas concepções do público leitor, notemos como 

para não ficar apenas no campo moral, Plínio indica que a instituição do matrimônio 

necessita ser preservada também como sustentáculo do regime da propriedade e por via de 

consequência – embora não explicite tal – da própria sociedade capitalista. 

E aqui destacamos um último ponto presente neste escrito e que retomaremos ao final 

deste capítulo. Diz Plinio:  

 

“Quem é a favor da comunidade de bens e, portanto, não aceita que o homem possa 

dizer minhas economias, meu patrimônio, minha casa, é coerente ao se opor a que ele 

possa dizer meu lar, minha esposa, meus filhos. O direito pessoal a qualquer coisa 

tida como própria, seja a poupança de um trabalho, a inquebrantável fidelidade do 

cônjuge, o afeto cálido de um filho, eis do que o comunismo quer privar o homem 

‘evoluído’ do século XX”.95 

 

Mais uma vez se nota como a concepção pliniana de ordenamento social é altamente 

patriarcal e machista. Vários indícios apontam para isso. O primeiro deles é o próprio 

referencial do autor ao falar da posição do cônjuge masculino em lugar de ascendência sobre 

os demais membros de uma unidade familiar. Mas não somente isso. Ainda que tal pudesse 

ser uma sobrevivência de um vício de linguagem, o horizonte categorial acaba claramente 

delimitado quando é dada a equivalência da esposa ou filhos ao status de propriedade, 

igualando-os à condição de res. De outra forma: só é possível pensar, por exemplo, a 

                                                 
94 Plinio cita – e execra – a seguinte frase de Lênin: "o comunismo não deve levar ao ascetismo, mas sim ao 
gozo da vida". In: Idem. 
95 Idem. 
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situação da mulher, dentro dessa perspectiva, se a visão global do social esposada pelo 

sujeito em questão lhe conferir a ela, a priori, uma posição subordinada dentro da sociedade. 

Em consonância com isso será colocada a questão da “naturalidade” do casamento. 

Falando sobre o divórcio Oliveira apresentará um conjunto de proposições que ilustra com 

altissonante clareza suas posições quanto ao tema. Julgamos conveniente reproduzir o longo 

excerto abaixo, onde dirá ele que 

 

“De si, o casamento é um contrato pelo qual os cônjuges se unem tendo em vista a 

perpetuação da espécie, à educação dos filhos e o mútuo auxílio nas necessidades da 

vida. 

Esse contrato é indissolúvel por natureza. Pois nenhuma de suas nobilíssimas 

finalidades pode ser adequadamente alcançada se ficar ao arbítrio dos cônjuges 

dissolvê-lo. 

Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de realçar a dignidade do contrato matrimonial, e 

de lhe acrescer a estabilidade, elevou-o à dignidade de sacramento. Assim, fechou 

Ele, para todos os homens e para todo o sempre, o caminho para o divórcio. 

Em conseqüência do seu duplo caráter sacral e indissolúvel, o matrimônio cristão 

dotou a instituição da família de uma estabilidade e de uma pujança que a 

distinguiram, de modo excelente, da família pagã, ligada às superstições idolátricas, 

maculada pela prática da poligamia e debilitada pela instabilidade inerente ao 

divórcio. 

Sendo a família a base da sociedade, é fácil avaliar quanto se beneficiou, assim, com 

a sacralidade e a indissolubilidade do matrimônio, todo o corpo social. Um dos 

principais fatores pelos quais a civilização cristã se elevou de muito sobre todas as 

outras modalidades de matrimônio e família.”96 

 

                                                 
96 OLIVEIRA. Corcovado ou formiga? 25 de abril de 1971. Grifo nosso. 
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 Vários pontos podem ser compreendidos nesse trecho. Em primeiro lugar, como 

sublinhamos, a ideia de que o casamento é um dado de natureza. A forma de conduta moral 

(no sentido que Plinio usa) estaria condicionada por um dado primário que não poderia ser 

mudado. No máximo poderia se operar uma subversão dessa ordem adotando-se 

comportamentos que conflitariam como a própria forma de ser da criação.97 

 Mais ainda, quando se esboça uma justificativa “prática” dos motivos da 

indissolubilidade desse tipo de união temos apenas uma frase taxativa que nada explica. As 

“nobilíssimas finalidades” podem ser deduzidas do restante da exposição, mas mesmo assim 

constituem-se como construtos sociais claramente identificáveis e que nada tem de 

“necessários” à vida humana. Nessa linha, é convocada mais uma vez uma figura divina para 

emprestar sacralidade a algo “natural”. 

 Seria essa combinação que tornaria o vínculo indissolúvel. Condição que guindaria o 

casamento católico a uma posição de proeminência frente a qualquer outro tipo de união 

realizada fora da “verdadeira religião”. E aqui deve se fazer um esclarecimento: Poderia se 

imaginar que Plinio reconhece como dado de natureza apenas a necessidade de união 

conjugal para, por exemplo, a manutenção da espécie, sendo necessária sacralização desta 

para que se atingisse um “nível ótimo” do matrimônio. Sendo assim, a condição ideal não 

seria a de “natureza”, mas sim o desenvolvimento cristão/católico da mesma. 

 Esse argumento encontra óbice no conjunto da argumentação do autor. Da forma 

como este expõe a história humana haveria uma diferença. Embora ele reconheça que, até se 

atingir a Idade Média, não existia a plena objetivação da vontade divina na Terra, essa 

vontade já tinha demarcado seus pressupostos desde o começo dos tempos. Se os homens 

eram incapazes de ascender a tal nível de conformidade isso se devia ao “pecado original” 

que os afastou de Deus. Como expusemos no capítulo anterior, a evolução histórica jamais 

                                                 
97 Para maior clareza disso ver a nossa exposição sobre o “natural” na visão de Plinio feita no capítulo 
precedente.  
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estará separada da ideia de “graça”. Em outras palavras, reencontrar o caminho ideal 

requereria esforço dos homens, mas o arbítrio final dessa situação estaria em mãos divinas. 

No caso concreto: as uniões pagãs não seriam “estágios anteriores” de evolução humana até 

se atingir o prescrito por Deus. Seriam formas de subversão dessa lei divina uma vez que 

está seria a mesma desde o começo dos tempos. 

 O código moral do casamento seria então o responsável por emprestar a estabilidade 

necessária às uniões, para a consecução de seus objetivos. E quais seriam estes? É possível 

deduzir pelo final da citação. Uma vez que essa estabilidade teria propiciado a elevação da 

sociedade cristã em relação às outras, e uma vez que essa deve ser mantida, a função 

principal do casamento, o seu objetivo máximo, seria a conservação da estrutura social 

“correta”. E já demonstramos o que isso quer dizer para Plinio: uma família hierarquizada, 

patriarcal, com relações verticais de dominação e perfeitamente ajustada à ordem também 

hierarquizada da sociedade. 

 Dispensado dizer dado a clareza da citação, mas também é de se ressaltar – mais uma 

vez – o completo desprezo por entificações sociais distintas daquelas “catolicamente” 

aprovadas. Desprezo, uma vez que todas elas são identificadas ao erro. E nesse caso o maior 

dos erros: o de afrontar a própria prescrição da divindade. 

 O tema do divórcio será pauta de Plinio em outros inúmeros artigos, onde ele atacará 

a iniciativa por praticamente todos os pontos de que a sua forma de ver o mundo permitia. 

Em dados momentos ele não se furtará inclusive em “jogar para a platéia”, abraçando 

concepções que não se coadunam com o núcleo duro de seu pensamento. De maneira similar 

ao que ele fez em Revolução e Contra-Revolução ao contemporizar com a democracia, ele 

recorrerá a “opinião popular” para se contrapor à dissolução do casamento. 
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 Expliquemos: em 1959 (e mesmo antes) Plinio chegava a modular seu discurso 

monarquista para não se apresentar de maneira taxativa contra a democracia.98 Na década de 

1970, ele usará o argumento de que o povo era contrário ao divórcio para mostrar o seu 

descompasso com as tradições cristãs do país. E isso se levando em conta o histórico 

destaque das elites em seu pensamento. 

  Essa obstinação conduzirá a situações que beiram o cômico. Uma delas ocorrerá em 

1971 quando ele tentará explicar a eleição do senador Nelson Carneiro. Embora 

unanimemente reconhecido – inclusive por Plinio – como um defensor ferrenho da 

introdução do divórcio no Código Civil brasileiro ele dirá que ele só obteve a aprovação dos 

eleitores fluminenses por ser um “divorcista” que tentava aprovar a mudança legal “às 

escondidas”.99 

 A importância da moral como código definidor de posturas será ainda realçada 

quando o assunto for a homossexualidade. Usando o exemplo do “mito sueco”, Oliveira irá 

apontar para o perigo de se aferir o nível de desenvolvimento de uma sociedade apenas por 

seu desenvolvimento econômico. O argumento para tanto é bastante interessante: quando o 

desenvolvimento não vem acompanhado do respectivo senso moral, teremos uma sociedade 

em que se aproveitam os prazeres que o incremento material é capaz de propiciar a vida 

humana, mas de uma forma degenerada, sem o devido temor a Deus. Para ele essa sociedade 

é o comunismo.100 E esse seria sub-repticiamente defendido por aqueles que ele identifica 

como “sapos”.101 Sintetizando esse pensamento ele dirá que 

                                                 
98 Essa questão foi explicada com maiores detalhes ao final do primeiro capítulo deste trabalho. 
99 OLIVEIRA. Dizei uma só palavra. 21 de fevereiro de 1971. 
100 Normalmente, ao tentar atacar o comunismo Plinio buscará demonstrar a sua impossibilidade prática de 
realização. Desta forma é interessante ver como neste momento ele acaba se traindo ao apresentar (ainda que de 
maneira simplificada e superficial) uma visão deste que poderia ser compartilhada por alguns de seus mais 
notórios defensores. Ou seja, um mundo onde os homens alcançassem um desenvolvimento técnico-social 
capaz de promover ao máximo o “recuo dos limites naturais” que podam a sua existência plena, ao mesmo 
tempo em que se emancipariam de condicionantes de ordem moral, religiosa e etc. que os limitariam na 
constituição de sua própria humanidade e na fruição de suas vidas. 
101 Para Plinio o “sapo” será o “burguês” que, não obstante a sua posição social, nutre simpatias por ideias 
“progressistas” de maneira mais ou menos velada. Nessa linha eles seriam uma ponta de lança para a 



 136 

“Se se objetasse contra a autenticidade desse paraíso [a Suécia], que a imoralidade 

atingiu nele índices escandalosos – admite-se ali, por exemplo, o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo – muitos ‘sapos’ deslizariam sobre o argumento, sem com 

ele se impressionarem. É que no fundo da mentalidade ‘sapa’ está a convicção de que 

os problemas morais são irrelevantes. Esteja bem organizada a economia, e o mundo 

será um paraíso.”102 

 

 E arrematando o seu ataque contra os homossexuais mais uma vez o argumento 

moralista terá como “comprovação” uma exegese bíblica que assentará a sua condição de 

“pecado”. Aliás, “pecado” presente não só nos “adeptos” mas em todo aquele que por 

ventura incentivasse/permitisse tais práticas: 

 

“não pode haver ordem humana verdadeira, nem estável, nem feliz, se a Providência 

de Deus não a proteger. Ora, foi precisamente a homossexualidade a causa do castigo 

das cidades malditas de Sodoma e Gomorra. Deus fez de ambas claros exemplos, 

para prevenir em todos os tempos e lugares, contra a cólera de Deus, as nações em 

que este pecado, o qual – segundo ensina a Igreja – ‘brada ao Céu e clama por 

vingança’, se transforma num hábito admitido por todos.”103 

 

 Além da homossexualidade, outros “pecados mortais” para o qual nosso autor 

apontará o seu dedo serão o do controle de natalidade e o do aborto. Elogiando um discurso 

do ilustre deputado João Alves104 da Arena da Bahia sobre o “absurdo” do controle de 

                                                                                                                                                       
implantação do comunismo no Brasil. Importante notar que, no entendimento do autor, o termo burguês 
aparece de forma pouco precisa, significando na maioria das vezes não o seu lugar na cadeia produtiva, mas 
sim a sua riqueza. 
102 OLIVEIRA. Argumentos, esse presente de Natal... 24 de dezembro de 1972. 
103 Idem. 
104 Ilustre e sortudo. O exemplo de retidão moral citado por Plinio é João Alves de Almeida (1919 - 2004), 
deputado federal de 1963 a 1994 que, anos depois, justificaria o desmedido aumento de seu patrimônio pessoal 
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natalidade ele dirá que qualquer campanha que incentivasse tais práticas só poderia ter 

“raízes materialistas e anticristãs”, atentando contra o “livre desenvolvimento da espécie 

humana”. Sem considerar qualquer forma de autodeterminação (notadamente da mulher) ele 

reduzirá toda a situação a um condicionante econômico. Para ele, a restrição da natalidade 

estava ligada ao problema da fome. Essa por sua vez encontraria os maiores obstáculos para 

sua superação exatamente no comunismo que solapando as bases da sociedade (a família e o 

trabalho livre) contribuiria para que não houvesse qualquer incremento na produção.105  

 Mais uma vez essa linha de pensamento só encontra apoio na própria ideologia 

defendida pelo autor. O controle de natalidade106 é rejeitado de pronto e para isso em 

primeiro lugar o assunto é examinado por apenas por um prisma (evidentemente o por ele 

escolhido). Na sequência, sem qualquer comprovação, ele aduz uma explicação que mais 

uma vez só se referência nela mesma. Procedimento semelhante ele usa para falar do aborto. 

 Nesse caso teremos um elogio rasgado ao bispo de Müsnter, na Alemanha, que 

segundo Plinio teria declarado preferir “cerrar nossos hospitais, a tolerar uma lei contrária à 

ética”. A lei em questão seria aquela que poderia introduzir a possibilidade de interrupção 

voluntária da gravidez no ordenamento jurídico da Alemanha Ocidental. O apoio ao prelado 

é revelador de dois pontos do pensamento analisado. Inicialmente, ao classificar o aborto 

como “assassinato” temos, como já havíamos adiantado, o mesmo procedimento usado 

acima e, mais do que isso, forma recorrente de argumentação nos escritos ao autor. No 

contexto específico, para classificar como assassinato qualquer forma de interrupção da 

gravidez o único referencial válido é o religioso. E já demonstramos em nosso primeiro 

capítulo os modos de constituição deste.  

                                                                                                                                                       
pelo “fato” de ter ganhado mais de duzentas vezes na loteria. Seu nome foi destaque esquema de corrupção 
descoberto em 1993 e que ficou conhecido como o dos “anões do orçamento”. 
105 OLIVEIRA. Vozes e sinos que emudecem. 28 de outubro de 1973. 
106 É conveniente adiantar um ponto: embora ele estivesse em contínua rota de colisão com Paulo VI, um ponto 
de contato que sempre se manterá entre Oliveira e o pontífice será a firme condenação de ambos às tentativas 
de “controle artificial” de natalidade. Tanto que versará sobre esse tema a última e mais conhecida encíclica 
deste bispo de Roma, Humanae Vitae, publicada em de julho 1968. 
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 O segundo ponto de interesse é a junção das noções de Ética e de Moral. Não 

entraremos aqui na discussão feita por diversos autores no intuito de diferenciar e traçar 

limites precisos entre os dois termos. Coerente com o nosso trabalho até aqui, o que 

queremos é apenas entender o que nosso objeto de estudo busca significar com tais noções e, 

por via de consequência, que significado elas tem para a sua prática de escritor. Ao utilizar 

os dois termos de forma intercambiável a dimensão da Ética é enquadrada não como uma 

forma de generalização sobre os problemas e valores da vida humana107 ou como um estudo 

destes. A “Ética” é aqui entendida como um código de conduta embasado naqueles mesmos 

pressupostos metafisicamente validados de comportamento social.  

 Um último exemplo clarifica até que ponto essa regulamentação deveria chegar para 

que se desse em respeito aos “preceitos divinos”. Plinio mostra-se chocado com a notícia de 

que religiosos de Salvador permitiram a instalação de uma pequena loja em uma sala 

contígua à igreja onde se vendiam roupas para ambos os sexos, entre as quais biquínis. O 

absurdo estaria no fato de que, permitido a venda destas peças, os religiosos estariam 

incentivando o nudismo.108 E desse modo abrindo caminho para o descumprimento do 6º e 

do 9º mandamento católico. Isto é, não cometer adultério e não cobiçar a mulher do 

próximo.109 

 O machismo da afirmação é evidente. Assim, a mulher tratada como coisa é mais 

uma vez posta em posição de inferioridade frente ao homem110. E a configuração familiar 

defendida por esse entendimento de moral só reforça esse rebaixamento. Mas a reflexão 

                                                 
107 Para uma apreciação sobre o uso desses conceitos ver SÁNCHEZ VÀSQUEZ, Adolfo. Ética. Tradução: 
João Dell’Anna. 14ª Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. p. 5-12. 
108 Plinio se opunha a qualquer expressão de beleza e sensualidade dos corpos femininos ou masculinos. 
Coerentemente com a sua percepção de um ser humano sofredor, a ideia desse corpo fosse veículo para a 
obtenção de um prazer não contemplativo era vista como altamente pecaminosa.   
109 OLIVEIRA. Quem ainda é católico na Igreja Católica? 5 de janeiro de 1975. 
110 O entendimento da mulher como “coisa”, como propriedade do homem é, literalmente, bíblico. No trecho 
em que os “Dez Mandamentos” seriam ditados encontramos essa singela passagem: “Não cobiçaras a casa do 
próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa 
alguma que lhe pertence” ÊXODO 20: 17. 
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pliniana revela mais do que isso. É a afirmação da moral que rebaixa o humano – não 

importando sua definição de gênero – ao retirar completamente a sua possibilidade e 

autodeterminação. 

 Para tornar esse ponto mais claro: ao dizer que “usar biquíni é pecado contra o 6º ou 

o 9º Mandamento”111 também o homem (e aqui nos referimos ao masculino)112 é atacado em 

sua condição de ser racional. Ou seja – e aqui o paralelo bíblico com o mito de Adão e Eva 

não pode deixar de ser notado – se a mulher seria pérfida por usar um traje “imoral” o 

homem se vê bestializado ao se afirmar sub-repticiamente que, frente a estes artifícios, ele 

não seria capaz de outro comportamento que não aqueles que o autor condena e dos quais só 

poderia escapar com a graça divina e a condução terrena necessária a sua obtenção. 

 Essa condução demandaria o respeito à tradição e o proceder moral apropriado dentro 

do modelo familiar/social aqui exposto. Fechando as portas para o pecado a sociedade 

deveria abraçar ainda o modelo correto de organização. E nesse resplandeceria a propriedade 

privada. 

 

 

Propriedade de organização social 

 

 Logo em 1968 Plinio publicará um artigo esclarecendo o motivo de a defesa da 

propriedade figurar como uma bandeira central para a TFP. Segundo sua narrativa, a 

reflexão se daria em resposta a um questionamento formulado por “Dona Cesarina”. Não foi 

possível, em nossa pesquisa, apurar até que ponto essa personagem tem existência real, mas 

algumas evidências nos levam a pensar que, ainda que ela tenha, a “versão” utilizada por ele 

                                                 
111 OLIVEIRA. Quem ainda é católico na Igreja Católica? 5 de janeiro de 1975. 
112 Pelo que expusemos acima seria até dispensável relembrar que Oliveira reconhece “homens” e “mulheres” 
como as únicas orientações sexuais válidas. 
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em seus textos é algo modificada. Isso pois, essa senhora aparece sempre em momentos em 

que o autor necessita de um contraponto que, dando-lhe a deixa, o permite adentrar os 

assuntos que lhe são caros. Ademais, em outros artigos, sempre que é narrado um embate de 

ideias entre ambos, Dona Cesariana acaba vencida pela argumentação do colunista. Em 

outras palavras, tomando emprestada a terminologia do mundo cênico, é possível dizer que 

ela é uma “personagem escada”. E como já dissemos antes, ela não é a única utilizada pelo 

autor. 

 Como vimos destacando isso aponta para um artifício retórico utilizado largamente 

por ele: o de redigir um texto em forma de “debate” onde, verdadeiramente, apenas um lado 

controla a apresentação dos argumentos. 

 Mas voltemos ao texto. Logo no início, usando como referendo as palavras de Leão 

XIII 113, ele argumenta que liberdade, trabalho e propriedade formam um “todo harmônico e 

indissociável. De sorte que nega simultaneamente estes três valores, quem nega um só 

deles”114, sendo assim, quando ele fala em propriedade estaria, a um só tempo, defendendo 

as três bandeiras. Dito isso ele usa os parágrafos seguintes para apresentar argumentos que 

corroborariam essa linha de pensamento.  

 O primeiro argumento é o de que a propriedade está ligada a uma lei natural. 

Destarte, qualquer animal teria necessidades básicas a serem supridas, sendo a sua própria 

disposição biológica voltada para tanto. 

 Interessante notar como, de uma constatação verificável (o homem como um ser que 

tem carências a serem supridas, sob o risco de perecer), Oliveira deriva três “direitos” que 

ele coloca na esfera do natural: ser livre, trabalhar e se tornar proprietário. Disso decorrem 

                                                 
113 Embora não haja reprodução textual dos escritos do dito pontífice católico, é de se notar que Plínio é, neste 
texto, bastante fiel às suas palavras. Embora vá muito além disso, a famosa encíclica Rerum Novarum (1891) – 
que tratava da situação do operariado e de temas correlatos como a propriedade, a luta de classes, o socialismo, 
o valor do trabalho, e o direto à propriedade – sanciona a ideia de equivalência possível do valor produzido 
pelo trabalho do assalariado com o que ele perceberia enquanto salário. Na mesma linha, entendia a 
propriedade como acumulação desse trabalho por meio da troca por um equivalente.    
114 OLIVEIRA. Liberdade, trabalho ou propriedade? 02 de outubro de 1968. 
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duas conclusões: a primeira é a de que tal disposição de coisas seria a-histórica. A segunda 

de que ela seria própria do gênero humano, sendo qualquer ofensa a essa uma ofensa à 

própria condição de existência deste. 

Essas conclusões se tornam mais consequentes se se tem em conta todo o universo 

categorial de Plinio que já buscamos expor em momentos anteriores desse trabalho. 

Retomando o raciocínio vemos que ele defende a ideia criacionista de surgimento do mundo 

(e consequentemente dos humanos). Sendo assim, uma disposição natural só pode ser uma 

disposição ensejada pelo próprio Deus in illo tempore. Considerando esse criador e pai de 

todos os viventes – e na visão do autor um ser metafísico dotado de rigor punitivo – qualquer 

ataque a uma sua disposição vai do inútil ao moralmente condenável. 

 Nessa linha de argumentação, um novo elemento é inserido. Trata-se da derivação da 

ideia de “direito de propriedade” para a da propriedade do salário como fruto de um trabalho 

desempenhado. É interessante notar que aqui, embora não de forma explícita, aparece a ideia 

de Leão XIII do salário como – desde que livre da fraude e da usura – uma equivalência justa 

para o trabalho de quem o recebe. O uso deste sem constrangimentos, somado ao esforço 

pessoal facultaria a qualquer um o acesso à condição de proprietário. Diz ele que 

 

“Porque o homem é dono de si mesmo, é dono de suas aptidões, e do trabalho 

mediante o qual exercita suas aptidões. E, porque o homem é dono de seu trabalho, é 

dono do fruto de seu trabalho. Isto é, o homem é proprietário de seu salário. A 

propriedade nasce, pois, da liberdade e do trabalho.”115 

 

                                                 
115 Idem. 
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 Como assenta o autor, “porque o homem é dono de seu trabalho e de seu salário, 

pode trabalhar mais ou menos, e economizar mais ou menos”. Feito isso, a propriedade seria 

o “trabalho condensado e acumulado”.116 

 Ressalte-se nisso que mais uma vez o autor deriva conclusões de argumentos que não 

as provam. O cerne de sua propositura já havia sido largamente refutado – tanto na 

equivalência do salário do trabalhador, como na origem da propriedade privada – por 

Marx117 mais de um século antes. Sem querer me deter nesse ponto (que não cabe aqui na 

extensão necessária), é salutar notar como estamos diante de uma concepção que era, e ainda 

é, socialmente dominante. Aqui se opera aquilo que Mészáros118 aponta como sendo uma 

capacidade da ideologia dominante de se apresentar como “desideologizada”, sendo o seu 

discurso auto-referenciador de suas proposituras. 

 Encerrando o texto, Plínio recorre mais uma vez ao monopólio da fala para 

apresentar objeções aos seus argumentos, respondendo-as em sequência. Nessa toada, ele 

pergunta se “não é injusto que uns se tornem proprietários, enquanto outros, por doença, 

infortúnio ou preguiça, não conseguem para si tal resultado?”. A resposta, na escolha das 

palavras, é bastante reveladora. Depois de fazer uma correlação com os casos de 

enfermidades e infortúnios ele assevera que “aos que estão em situação de inferioridade, 

ajuda-se. Porém não se corta o curso normal das coisas por causa de situações anormais, 

culposas ou não.”119 

 Note-se que mais uma vez Plinio faz uso do artifício explicado por Mészáros. Aqui, 

os que não conseguem ascender à situação de proprietários – ao menos em potência – são 

entendidos como em situação anormal. Plinio foi, o longo de sua vida, um grande defensor 

                                                 
116 Idem. 
117 MARX, Karl. O Capital - Volume I: O Processo de Produção do Capital. Tradução: Regis Barbosa e 
Flávio R. Kothe. São Paulo: Nova Cultural. 1988. Em especial capítulos 5, 8 e 24. 
118 MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. Tradução: Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo 
Editorial. 2004. p 57 a 66. 
119 OLIVEIRA. Liberdade, trabalho ou propriedade? 2 de outubro de 1968. Grifo nosso. 



 143 

das elites, não comungando de todo – no plano expositivo – com a ideia liberal de que a 

ascensão social esteja, em princípio, ao alcance de todos. Todavia, escrevendo em um jornal 

de grande circulação, parece que seu discurso estará em condições de cumprir outras 

funções. Notadamente a defesa da ordem constituída.  

 Um belo exemplo disso esta no esquema exposto por ele quando fala dos “frutos do 

trabalho” – que abririam como dito acima a possibilidade de ascender à condição de 

proprietário. Vejamos o seu raciocínio: 

 

“Como todos sabem, cada homem é dono de si mesmo. E, portanto, é dono de sua 

própria capacidade de trabalho. Em conseqüência, também o é do fruto dessa 

capacidade, ou seja, do fruto do seu trabalho. Assim, cada homem tem um direito 

natural imediato sobre o que produz. E a violação desse direito é designada por 

uma palavra muito conhecida: roubo.”120 

 

 Com exceção de pontos como a naturalização e a “essêncialização” das ações 

humanas, esse raciocínio poderia ser referendado pela realidade em pontos fundamentais. 

Mas é exatamente aí que Plinio opera uma inversão na linha do que já apresentamos acima. 

Além de desconhecer que o salário, no modo de produção capitalista, não é o equivalente do 

trabalho realizado, ele ainda opera outro truque que não se sustenta. 

 O “roubo” a que ele se refere seria a apropriação por parte do Estado (no caso ele 

fala da Geórgia soviética) desse produto do trabalho de seus cidadãos. E a fuga desse 

“roubo” teria sido o surgimento de uma classe empresarial no país que começava “driblar” 

essa situação e construir suntuosas moradias “com o produto de seu trabalho” que tinha 

conseguido acumular. Não faz ele referência ao fato de que essa “acumulação” proveria do 

                                                 
120 OLIVEIRA. Os auto-indulgentes. 13 de janeiro de 1974. Grifo nosso. O autor fará referência ainda à 
flagrante desobediência ao “7º mandamento” que isso representava. 
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quantum não pago aos trabalhadores. Ou seja, o “roubo” é sancionado apenas quando 

praticado pelas classes dominantes que agem à maneira capitalista. 

 A defesa desses preceitos buscará se fundamentar de maneira recorrente nos 

pronunciamentos pontifícios. Até papas vistos com reserva por Oliveira (como João XXIII e 

principalmente Paulo VI) serão citados em mais de uma ocasião – e não só nos artigos para 

Folha de São Paulo – para referendar essas formulações. Prova disso pode ser encontrada 

quando ele afirma que a “propriedade individual — com estas ou aquelas modificações 

acidentais — é apontada pelos documentos pontifícios como uma instituição decorrente da 

própria ordem natural das coisas, no que esta tem de fixo e invariável.”121. E para validar 

esse ponto transcreve na sequência uma passagem da encíclica Mater et Magistra onde João 

XXIII afirma que 

 

“o direito de propriedade privada, mesmo em relação a bens empregados na 

produção, vale para todos os tempos. Pois depende da própria natureza das coisas, 

que nos diz ser o indivíduo anterior à sociedade civil, e, por este motivo, ter a 

sociedade civil por finalidade o homem. De resto, a nenhum indivíduo se 

reconheceria o direito de agir livremente em matéria econômica se não lhe fosse 

igualmente concedida a faculdade de escolher e de empregar os meios necessários ao 

exercício deste direito. Além disto, a experiência e a História atestam que, onde os 

regimes políticos não reconhecem aos particulares a posse mesmo de bens de 

produção, aí é violado ou completamente destruído o uso da liberdade humana em 

questões fundamentais. De onde se patenteia, certamente, que a liberdade encontra 

no direito de propriedade proteção e incentivo”122 

                                                 
121 OLIVEIRA. O Coelho. 4 de abril de 1971. 
122 JOÃO XXIII. Mater et Magistra. Apud: OLIVEIRA. O Coelho. 4 de abril de 1971. O presente trabalho não 
tem a intenção de (e nem teríamos condição para) analisar os escritos de João XXIII. Cumpre notar todavia 
que, especificamente para o trecho citado, valem as observações que fizemos acima sobre a propriedade, as 
formas “a-históricas” de sua justificação e a ideologia dominante. 
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 Em se tratando de Paulo VI, podemos colher pronunciamento semelhante do autor 

ainda em Catolicismo. Logo após a edição da encíclica Populorum Progressio em uma 

entrevista ao mensário ele defenderá que 

 

“Ninguém poderá provar, em rigor de lógica, que o tópico referente à propriedade 

privada esteja em contradição com a doutrina tradicional da Igreja, como vem sendo 

exposta há mais de cem anos pelos Documentos pontifícios e pelos tratadistas 

ortodoxos. [...] 

É bem verdade que o Santo padre afirma que o direito de propriedade não pode ser 

concebido com tal extensão, que prevaleça até contra o bem comum. E que neste 

caso deve sofrer as indispensáveis limitações. É precisamente o que está em 

‘Reforma Agrária - Questão de Consciência’. Este princípio, aliás, não vale apenas 

para o direito de propriedade, mas até para o próprio direito à vida, que é ainda mais 

fundamental: o Estado pode convocar para a guerra todos os indivíduos válidos, 

desde que o exija o bem comum. Nada de mais normal, tradicional e conhecido, do 

que isto.”123 

  

Por fim, em dois outros artigos escritos em 1971 sugestivamente intitulados de 

Propriedade privada (30 de maio) e Papas e propriedade privada (6 de junho) e ele ainda 

cuidará de coligir citações de Leão XIII, Pio X, Pio XI e Pio XII124 em favor do caráter 

“natural e imutável” desta instituição. Além disso, buscando se defender da acusação de que 

não considerava as mudanças ocorridas no magistério da Igreja Católica nos últimos anos ele 

se sairá com a seguinte fórmula: 

 
                                                 
123 Limitação de filhos e propriedade na "Populorum Progressio" – Entrevista ao Professor Plinio Corrêa de 
Oliveira. Catolicismo. Nº 197. Maio de 1967. Disponível em http://www.pliniocorreadeoliveira.info/ 
1967_197_CAT_Limita%C3%A7%C3%A3o_de_filhos_e_%20propriedade.htm. Acesso em 20/10/2012. 
124 Destacamos que aqui mencionamos apenas algumas das ocorrências dessas citações para efeito explicativo. 
Em artigos de todos os anos cobertos por nossa pesquisa poderíamos encontrar exemplos análogos. 
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“1) Os ensinamentos dos Pontífices anteriores a João XXIII citados em meu último 

artigo, são em sua essência iguais aos de todos os Papas anteriores que trataram da 

matéria; 

2) Ora, quando uma longa sucessão de Papas, em Documentos do magistério 

ordinário (cada um dos quais não tem, portanto, o caráter de ensinamento infalível), 

afirmam a mesma doutrina, esta sucessão confere caráter dogmático a tal doutrina; 

3) Sendo este o caso concreto quanto ao essencial dos textos sobre propriedade 

privada que citei, tais textos contêm verdades dogmáticas; 

4) E se algum Papa ensinasse o contrário em documento, não deveria ser seguido 

pelos fiéis. Pois um ensinamento não-infalível e ordinário não poderia prevalecer 

contra um ensinamento dogmático”125 

 

Aqui cabe um parêntesis: Embora não se possa restringir os determinantes e fechar 

questão sobre o motivo desse comportamento, algumas especulações podem ser feitas. Em 

um primeiro momento pode se pensar que essa união buscava aproximá-lo da Igreja em um 

ponto onde ainda tinham convergência de ideias e, assim, atenuar frente ao público suas 

divergências. Em um segundo momento – quando os “desacatos” a Paulo VI assumiram uma 

posição de frontal oposição – a sua invocação pode ser entendida ainda como um modo de 

fazer crer o leitor que tais pontos eram pacíficos. Ou seja, mesmo o pontífice que mais se 

afastava da TFP seria um ferrenho defensor da propriedade privada, sendo a sua contestação 

inadmissível para qualquer católico (conservador ou progressista). 

Indo além disso, um outro fato deve ser apontado. Na quadratura histórica da 

escritura desses artigos o mundo, e a América Latina em particular, viviam em um período 

de particular fertilidade. O triunfante slogan “There is no alternative” que Margaret Thatcher 

apresentaria ao planeta como verdade insofismável na década de 1980 ainda estava longe de 

                                                 
125 OLIVEIRA. Papas e propriedade privada. 6 de junho de 1971. 
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ser aceito desta maneira.126 A mera existência do “mundo socialista” parecia ser uma prova 

de que outros modos de viver estavam postos no tabuleiro. No Brasil, como aponta Ridenti, 

a presença da esquerda no campo da cultura se fazia sentir de modo intenso. Mesmo com o 

advento da ditadura surgida com o golpe de 1964 esse campo encontrava-se prenhe de outras 

ideias.127 

No ceio da Igreja Católica uma nova teologia liberal surgia na Europa e na América 

do Norte. Em alguns anos a América Latina veria o florescimento da Teologia da Libertação, 

já presente in gérmen nas formulações e ações de clérigos e leigos pelo continente.128 Alguns 

desses, como os núcleos da Ação Católica ligados à Ação Popular e alguns setores da 

Democracia Cristã tinham inclusive apoiado as “Reformas de Base” de João Goulart que 

alterariam a questão da distribuição das terras rurais e urbanas.129 

 Em síntese: nesse contexto social a defesa intransigente da propriedade encontrava a 

antipatia de diversos setores. E ainda que fossem mais numerosos os defensores, a 

intransigência de Plinio quanto ao absolutismo desse direito o punha em rota de colisão até 

com grupos distantes do “comunismo-ateu” que ele se propunha a combater com a própria 

vida. 

 Completando esse quadro, teremos diversas manifestações do autor sobre como se 

deveria dar a convivência entre as classes na sociedade. Como exporemos em seguida, Plinio 

pregava uma harmoniosa convivência entre os grupos sociais, submetidas as classes 

                                                 
126 WOLFF. Richard. Yes, there is an alternative to capitalism. The Guardian.com. Disponível em 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/24/alternative-capitalism-mondragon. Acesso em 
22/10/2012. 
127 RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 12. Note-se de 
passagem que, neste momento quando falamos de “esquerda”, temos presente a definição que o próprio autor 
fornece na obra ao usar o termo “para designar as forças políticas críticas da ordem capitalista estabelecida, 
identificadas com as lutas dos trabalhadores pela transformação social” (p. 17). Como aponta o próprio Ridenti 
esse amplo espectro comporta em sua concretude diferentes “cores e matizes”.   
128 COMBLIN, José. Teologia da Libertação, Teologia Neoconservadora e Teologia Liberal. Petrópolis: 
Vozes, 1985. p. 61 
129 CORBISIER, Roland. Lógica e cronologia das reformas. In: MUNTEAL, Oswaldo; VENTAPANE, 
Jacqueline; FREIXO, Adriano de. (orgs.). O Brasil de João Goulart: um projeto de nação. Rio de Janeiro: 
PUC-Rio/Contraponto, 2006. p. 147 e ss. 
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subalternas às dominantes. Todavia, em diversas ocasiões os seus escritos deixarão 

transparecer o reconhecimento da luta de classes (e ele usará precisamente esses termos) 

presente na sociedade.130 

 Um bom exemplo do modelo de organização social por ele defendido está no 

seguinte trecho: 

 

“De minha parte, é de todo o coração que me associo aos votos de Mons. Boza 

Masvidal, de que por caminhos não marxistas cheguemos à justiça social cristã, que 

difere per diametrum do marxismo, e só se pode realizar numa sociedade 

harmoniosamente hierárquica e equilibrada, na qual grandes, médios e pequenos 

tenham o necessário para uma vida digna, abastada e segura.”131 

  

Como sugere o título do artigo, esse comentário foi feito quando mais uma vez era 

analisada a situação de Cuba. Tendo Plinio publicado, no ano anterior, um artigo sobre a 

“adesão” da cúpula da Igreja cubana a Fidel Castro – com a aprovação tácita do Vaticano – 

acabou por ter suas palavras reproduzidas pelo “conceituado órgão ‘Diário de las Américas’, 

de Miami”132 o que fez com que a suas palavras chegassem ao prelado citado acima, Mons. 

Boza Masvidal, bispo de Havana à época da revolução e então exilado nos Estados Unidos. 

Este então respondeu por carta a Oliveira se congratulando com o mesmo e fornecendo mais 

informações que deram origem ao artigo em questão. 

                                                 
130 Enumeremos três ocasiões a guisa de exemplo: no já citado artigo Como ruiu a pirâmide de Quéops? de 8 
de fevereiro de 1969 ele dirá que a Ação Católica “degenerada” competia para o “favorecimento da luta de 
classes”.  Em outro artigo que já tivemos a oportunidade de nos referir (Corcovado ou formigas? de 25 de 
abril de 1971) ele lamentará as iniciativas de setores do clero que “se dedicavam a acirrar a luta de classes”. Por 
fim, em O porquê da insistência de 7 de agosto de 1969, falando do governo Jango e das reformas de base 
teremos a menção dos “planos socialistas e confiscatórios com os quais pretendia ele introduzir a luta de 
classes em nosso ‘hinterland’”. Ora, para ser favorecida, acirrada ou introduzida em um novo lugar essa 
situação teria que, antes de tudo, existir.  
131 OLIVEIRA. Cuba. 09 de dezembro de 1973. 
132 Idem. Na verdade, o periódico em questão é o Diário Las Américas, jornal ferrenhamente anti-castrista 
editado em Miami pela dissidência cubana através de fundos de origem duvidosa. Para mais informações ver 
MORAIS, Fernando. Os últimos soldados da Guerra Fria. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
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 O destaque dessa situação é interessante pois, além de trazer mais um elemento para 

reconstituição do ideário pliniano, flagra parte dos grupos com os quais ele conseguia 

articulação em função de suas ideias. No caso os setores mais conservadores da Igreja 

Católica no mundo e o braço terrorista da dissidência cubana em Miami.133  

Como veremos, no plano caseiro também abundam exemplos de convergentes com a 

sua pregação. Eram fartos, por exemplo, os grupos defensores do tutelamento das mudanças 

sociais. Apoiando-se em um discurso do comandante do II Exército, General Humberto de 

Souza Mello, Plinio pregará a necessidade de “lentidão” nas mudanças sociais. Enumerado 

os pontos da argumentação do militar ele assentará que o  

 

“O General se refere também a um reformismo tumultuoso e inconsiderado, que visa 

impulsionar ‘a transformação das estruturas sociais de forma acelerada, sem atender 

ao equilíbrio interior, que requer, através de algumas gerações, necessária adaptação 

psicológica e ajustes em termos econômicos, para suportar as mudanças influentes na 

sociedade de hoje’. Esta observação — com dor o digo enquanto católico — me 

parece especialmente merecida pelos Hélderes e Comblins, bem conhecidos por seu 

programa truculento e açodadamente reformista.”134 

 

 Visto que, em diversas ocasiões, foi possível ver como o líder da TFP se posiciona 

contra as mudanças sociais o trecho ganha destaque. Uma vez que Plinio pretendia na 

verdade uma restauração de um passado idealizado a concordância com essa indefinida 

“transformação das estruturas sociais” soa incoerente. Por um lado, poderíamos mais uma 

vez entender essa adesão à opinião de um prócer do Exército como adesão tática ao poder 

governante constituído. Pode-se, no entanto ir mais fundo: Ao defender a lentidão desse 

                                                 
133 Um retrato detalhado do perfil dessa dissidência, inclusive quanto ao conservadorismo religioso, é traçado 
por Fernando Morais na obra já referida na nota anterior. 
134 OLIVEIRA. “Revolução comunista invisível”. 9 de janeiro de 1972. 
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movimento – e invocar a tutela do Estado policial para isso – na verdade se milita em favor 

da restrição também da profundidade desse movimento transformador. Em outros termos, as 

mudanças sociais, caso ocorressem, deveriam ser lentas para que se contivesse qualquer 

possibilidade de alteração que ultrapassasse os marcos da ordem instituída.  

 Outros exemplos poderiam ser enumerados ainda em nossa discussão sobre o 

entendimento de Plinio Corrêa de Oliveira quanto aos temas da propriedade de da 

organização da sociedade. Cingimo-nos de momento a apresentar apenas mais três breves 

amostras para, por fim, apresentar a própria síntese do autor sobre este núcleo problemático. 

 A existência dos “ricos” será apontada como essencial em um artigo de 1976. 

Coerente com a visão de necessidade de hierarquia social e harmonia entre as classes ele 

contará uma “parábola” para identificar quem era “louco” em uma sociedade. E a conclusão 

será sintomática: o pobre que ataca o rico (visto aqui em uma figura similar à do 

empregador). No texto “ele odiava o homem porque este era rico. E ele pobre. O homem lhe 

dá meios de deixar de ser pobre, e ele, em lugar de tirar proveito do gesto, ataca o 

benfeitor.”135  

 Em um pequeno trecho tem-se de tudo. O ódio do pobre é rebaixado apenas à 

condição de inveja. O rico dá ao pobre os meios de sair dessa condição, e dessa forma as 

relações de trabalho são reduzidas à benemerência dos proprietários que 

“desinteressadamente” proporciona ao trabalhador um emprego. E toda essa construção 

social é legitimada pela lógica já muito invocada da justiça e normalidade dessa divisão. A 

tentativa de mudança – como diz o título do artigo – é enquadrada da condição de loucura. 

   Até porque, contrapor-se a existência de privilégios seria um ataque aos próprios 

trabalhadores. Depois de afirmar que qualquer pessoa esclarecida entende a compatibilidade 

                                                 
135 OLIVEIRA. Quem é o louco? 10 de dezembro de 1976. 
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destes como o “bem comum”136, será nesse tipo de instituto que ele buscará as origens 

mesmo das legislações trabalhistas, oram vejam só, na Idade Média, ao dizer que “Nem o 

direito laboral haveria germinado e florescido, não fossem os privilégios de que fruíam as 

corporações na Idade Média”137. 

 A necessidade dos privilégios para a sociedade seria demonstrada pelo fato de nem os 

“privilegiados” terem o arbítrio de abrir mão deles. Nem os mais singelos. Não será por 

outro motivo que Oliveira censurará duramente a princesa inglesa Anne por, em uma ocasião 

diplomática, ter “adotado as maneiras comunistas” e feito uma refeição “não em 

companhia dos oficiais, como seria normal, mas ainda com os marinheiros. E afirmando 

assim sua desanuviada simpatia para com os representantes do mais revolucionário dos 

regimes [União Soviética]”138. 

 As “maneiras comunistas” darão ensejo a uma explanação pliniana que serve bem 

como conclusão dos temas que estamos abordando. Como já expusemos no capítulo anterior, 

o comunismo era visto por Oliveira como o ponto mais desenvolvido da “Revolução” até 

aquele momento. Por via de consequência, será esse a antítese maior de seu pensamento ou, 

antes disso, a conjunção de quase todos os fatores que ele considerava deletérios no mundo 

contemporâneo. Como ele mesmo a definia, a “ideologia comunista” seria 

 

“obviamente falsa, cabalmente antinatural, monstruosa, absolutamente ruinosa, uma 

ideologia feita de irreligião, de promiscuidade sexual, de comunidade de bens, e da 

negação de todas as soberanias nacionais.”139 

 

                                                 
136 “De passagem, apenas faço notar que os homens de verdadeira cultura admitem a possibilidade de existir 
privilégios justos, perfeitamente consentâneos com o bem comum. Privilégios indispensáveis até para a boa 
ordenação das coisas terrenas, e, inclusive, das celestes” In: OLIVEIRA. Os privilegiados. 23 de setembro de 
1973. 
137 Idem. 
138 OLIVEIRA. Algoz-mor, Princesa e abstrusas Clarissas! 12 de agosto de 1973. Grifo nosso. 
139 OLIVEIRA. Enquanto Brejnev e Nixon se abraçam. 24 de junho de 1973. 
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 Embora entendesse que o “mundo livre” não comungava com esses valores em 

bloco, ele via a penetração de diversos deles em vários lugares e ocasiões. E a disseminação 

dos ideais comunistas na parte capitalista do globo. Isso, pois os últimos anos tinham 

vivenciado uma série de fatores que possibilitaria essa investida. Como ele afirma, há vinte 

anos,  

 

“os povos do Ocidente bem percebiam que somente um fanatismo posto a serviço da 

negação de todas as verdades e todos os princípios de ordem, poderia levar alguém a 

dedicar sua vida à implantação do comunismo. Materialista, carrancudo, brutal, 

sanguinário, o comunista era visto como a própria personificação do mal. É preciso 

acrescentar que a figura desgrenhada de Marx, o olhar felino de Lenine, os ares de 

urso desleal e cruel de Stalin favoreciam muito a formação deste perfil moral do 

comunista, deduzido dos próprios princípios comunistas pelo bom senso universal. 

Fator a mais, e fator possante, da constituição da barreira de horror contra a seita que 

imergira a Rússia em um sem fim de perseguições religiosas e políticas sangrentas, 

que se estenderam gradualmente por todas as terras em que se fincava vitoriosa a 

bandeira vermelha.”140 

 

 Esse intervalo de tempo teria observado duas alterações importantes. Em primeiro 

lugar uma mudança da “postura vermelha” que agora se apresentava como mais dócil e 

dissimulada. Além disso, em seu entendimento  

 

“Há vinte anos atrás, a Igreja e a Norte-América, eram nos respectivos planos, as 

duas maiores potências anticomunistas. Hoje, cada qual está engajada num 

misterioso processo de autodemolição. E é porque ambas se autodemolem, que o 

                                                 
140 Idem. 
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mundo comunista, embora desunido, faminto, esfarrapado, toma ares de vencedor. 

Como se iniciaram ambos esses processos de autodemolição? Que parte tem neles o 

grande beneficiário, que é o comunismo internacional?”141 

 

 Ou seja, por conta da política de diálogo do Vaticano (e também da Casa Branca) o 

mundo se encaminharia para uma vitória dos valores que ele abominava. A Tradição se 

perdia e a moral ficava a mercê dos avanços “revolucionários”. Mais o que isso, o próprio 

ordenamento social corria o risco de embarcar em um igualitarismo que não reconheceria 

privilégios – mormente o da propriedade privada. A defesa do status quo já não podia ser 

confiada nem mesmo aos Estados Unidos, baluarte do capitalismo no século XX. Apenas 

uma força era vista como capaz de deter o monstro: 

 

“Pois que nenhuma doutrina constituiu mais exatamente o extremo oposto do 

comunismo, do que a Boa-Nova pregada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Entre as 

nações cristãs, a integridade absoluta da fidelidade à Boa-Nova pertence 

exclusivamente às católicas. De onde, dentro do mundo cristão, ser o mundo católico 

a ponta de lança na luta contra o comunismo.”142 

 

 Mas, se a própria Igreja estava nas mãos de um grupo que se afastava daquilo que ele 

julgava a sua legítima tradição, quem poderia assumir esse papel na luta entre bem e mal? 

Plinio Corrêa de Oliveira cada vez fará menos mistério sobre isso: seria ele o profeta que, 

junto com a sua TFP, deveria guiar o mundo no caminho da ordem.143 

 

                                                 
141 OLIVEIRA. Enquanto Brejnev e Nixon se abraçam. 24 de junho de 1973. 
142 Idem. 
143 ZANOTTO. Tradição, Família e Propriedade (TFP). Op. cit. p. 215. 
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Capítulo III 

Plinio Corrêa de Oliveira e as batalhas no século: 

comunistas, “padres de passeata” e a Ostpolitik 

 

 

 

 

 

 Nos capítulos precedentes historicizamos o percurso constitutivo das ideias 

conservadoras de Plínio Corrêa de Oliveira de seu nascedouro até a sua maturidade. Em um 

primeiro momento abordamos sua produção entre os anos de 1930 até o final da década de 

1950. Demos ênfase aqui a duas obras que – como justificamos então – são marcos dessa 

caminhada: Em defesa da Ação Católica (1943) e Revolução e Contra-Revolução (1959). 

A última dessas tida como sua obra principal e manifesto de fundação da TFP.1 

Na sequência investigamos o seu posicionamento e a sua atividade no contexto 

imediatamente anterior ao golpe que instaurou no Brasil a ditadura iniciada em 1964 indo até 

o ano de 1968, onde Oliveira fará a sua estréia como colunista do jornal Folha de São 

Paulo, tendo também nestas linhas explicado o significado dessa nova fase. Sendo assim, 

nos debruçamos com mais vagar sobre a explicação da tríade conceitual “Tradição, Família e 

Propriedade” conforme exposta na coluna semanal de Plinio Corrêa de Oliveira no 

periódico.2  

                                                 
1 Ver o primeiro capítulo deste trabalho. 
2 Ver o segundo capítulo deste trabalho. 
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No último capítulo desta dissertação enfocaremos as “batalhas” travadas pelo 

colunista contra aquelas que ele julgava serem as manifestações mais claras da “Revolução” 

no contexto histórico que é abrangido pela balizas cronológicas deste estudo (1968-1976): A 

“esquerdização” do clero e a consequente guinada “progressista” da Igreja católica; o avanço 

“marxista” em diversas partes do mundo, notadamente com seus focos na América Latina; e, 

por fim, a política “vacilante” do “Mundo Ocidental” e da Igreja para combater esses 

“perigos”.  

 

 

O clero vermelho e outros subversivos: contra o avanço comunista 

 

 Como apontamos logo no começo deste trabalho, a relação de Oliveira com a Igreja 

Católica sofrerá um progressivo afastamento desde o início de sua militância até as décadas 

de 1960 e 1970.3 Já mostramos como, desde a década de 1930, existiam conflitos entre 

grupos dentro da Igreja (tanto leigos como religiosos) que podem ser tachados 

genericamente de mais “progressistas” (por pregar mudanças ou reinterpretações de algumas 

posturas e dogmas da instituição) e os conservadores como Plinio. No entanto, até o final dos 

anos 1950, a linha oficial ditada pelo comando católico se coadunava no essencial como o 

pensamento do futuro líder TFPista. 

                                                 
3 Foge ao escopo desse trabalho mas, apenas para registro, é de se notar que, o final do pontificado de Paulo VI 
e a subsequente ascensão de João Paulo II (após o brevíssimo período de João Paulo I) trouxeram novas 
inflexões para o ideário católico. Em menos de dez anos, significativas mudanças tinham se operado em pontos 
fundamentais da orientação pós Concílio Vaticano II. Um exemplo disso é a mudança da política “tolerante” 
com o “comunismo”– tão criticado por Plinio – para o anticomunismo militante de João Paulo II. Essa nova 
linha contribuiu para que se iniciasse – pelo menos publicamente – uma “reaproximação” entre a TFP e a 
Igreja. 
Outro movimento de destaque foi a firme e pública condenação à Teologia da Libertação ordenada pelo papa e 
comandada pelo Cardeal Joseph Ratzinger, prefeito por quase 24 anos da Congregação para a Doutrina de Fé 
(antiga Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício) e futuro papa Bento XVI. Como veremos na sequência, 
Plinio dedicará considerável energia ao combate desse movimento (muito forte na América Latina no período) 
e em especial para o seu nome mais “perigoso” no Brasil: Dom Pedro Casaldáliga. 
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 Essa situação começará a mudar com a eleição de João XXIII e, posteriormente, 

Paulo VI para o magistério supremo da Igreja. Marco dessas mudanças será a realização do 

já referido Concílio Vaticano II. Tivemos a oportunidade de esmiuçar esse processo, bem 

como a compreensão do mesmo, em escala nacional e mundial, na ótica de Plinio de 

Oliveira. 

 Cuidaremos agora de detalhar – em consonância direta com o capítulo anterior – a 

configuração desses conflitos nas páginas de sua coluna em Folha de São Paulo, bem como 

em sua obra A Igreja ante a escalada da ameaça comunista: Apelo aos Bispos 

silenciosos4, publicada em 1976, e que tenta sintetizar a evolução da “ameaça” desde os anos 

do governo de João Goulart. Além disso, como não poderia deixar de ser, analisaremos a 

“Declaração de resistência”5 ao papa Paulo VI publicada com grande estardalhaço6 em 1974. 

 Já o primeiro artigo publicado por Plinio em Folha de São Paulo será sobre o tema. 

Em agosto de 1968 estava em curso a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado 

promovido pela TFP com a intenção de denunciar a “infiltração esquerdista em meios 

católicos”7 e ele parece ter achado nesse tema o gancho que lhe permitiria traçar um perfil da 

sociedade ocidental e, mais especificamente, da recepção do comunismo na sociedade 

brasileira. 

                                                 
4 OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. A Igreja ante a escalada da ameaça comunista: Apelo aos Bispos 
silenciosos. 4ª Edição. São Paulo: Vera Cruz, 1977. A primeira edição do livro data de junho de 1976. 
5 TFP. A política de distensão do Vaticano com os governos comunistas – Para a TFP: omitir-se? ou 
resistir? Folha de São Paulo, 10 de abril de 1974. Embora esse texto não seja assinado por Plinio podemos 
considerá-lo como tal por pelo menos dois motivos: Em primeiro lugar, tudo aquilo que já expusemos acerca da 
organização nos autoriza a afirmar a impossibilidade de uma publicação mesmo que levemente discordante do 
entendimento de seu líder. Além disso, o estilo do texto sugere que o seu redator – ou pelo menos o seu redator 
final – foi o próprio Oliveira.  
6 Importante destacar que embora citemos a versão publicada na Folha de São Paulo esse documento foi 
publicada também em Catolicismo e reproduzido (gratuitamente ou de forma paga) em mais de 70 órgãos de 
comunicação nacionais de internacionais durante o restante do ano de 1974 e, internacionalmente, até o início 
de 1975. A lista completa e a data das publicações pode ser encontrada em TFP (Sociedade Brasileira de 
Defesa da Tradição, Família e Propriedade). Um Homem, uma Obra, uma Gesta: Homenagem das TFPs a 
Plinio Corrêa de Oliveira. São Paulo: Edições Brasil de Amanhã, 1988. p. 259 e 260 (nota 4). 
7 OLIVEIRA. 6 lições dos 600 mil. 7 de agosto de 1968. 
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 O pretexto para o lançamento do abaixo assinado foi a descoberta do chamando 

“Documento Comblin”8. Elaborado pelo padre belga José Comblin9 tratar-se-ia de um 

diagnóstico sobre a sociedade brasileira e latino-americana preparado para a discussão que 

ocorreria naquele ano na II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que se 

realizaria na cidade de Medellín (Colômbia). 

 O documento defendia que o Brasil (e a América Latina em geral) não estava “em 

desenvolvimento”. Ao reverso, argumentava que apenas alguns setores conheciam esse 

desenvolvimento e que essa disparidade, longe de ser um componente acidental do processo, 

era ponto chave e intencional da mecânica de domínio e exploração das classes subalternas 

pelas dominantes. Além disso, defendia que a saída para essa situação estaria muito 

provavelmente em uma revolução social violenta, uma vez que não seria possível imaginar 

que esses grupos dominantes abdicassem de sua condição de forma pacífica.10 

 De fato, esse posicionamento colocava o sacerdote como um arquétipo de tudo aquilo 

que Plinio via como “infiltração esquerdista” na Igreja. E ele teve oportunidade de deixar 

isso claro em Folha de São Paulo imediatamente após os acontecimentos. No dia 23 de 

                                                 
8 A existência do documento em questão veio a público no início de junho de 1968, quando o vereador 
recifense Wandernkolk Wanderley denunciou à imprensa a sua existência, sem no entanto revelar como o 
obtivera. No dia 19 de junho a Folha de São Paulo publicou uma matéria (que nunca foi desmentida) 
afirmando que o Serviço Secreto do Exercito já tinha conhecimento do texto há pelo menos dois meses, mas, ao 
invés de agir diretamente contra o sacerdote, preferiu que o texto “vazasse” para a imprensa como forma de 
provocar uma polêmica que mobilizasse setores conservadores contra o padre. Ver: Exército já conhecia o 
documento de Comblin. Folha de São Paulo, 19 de junho de 1968.  
9 Já tivemos a oportunidade de nos referirmos a esse personagem em nosso primeiro capítulo. Joseph (José) 
Comblin (1923-2011) foi um sacerdote belga radicado no Brasil, com passagens posteriores pelo Chile, desde a 
década de 1950. Sociólogo e teólogo foi um dos expoentes da Teologia da Libertação no continente. Depois de 
ter sido professor na Escola Teológica dos Dominicanos em São Paulo entre o final da década de 1950 até o 
início dos anos 1960 foi, em 1962, para o Chile, onde lecionou na Faculdade de Teologia do Chile. No final 
dessa década foi convidado por Dom Helder Câmara para assumir uma cátedra no recém criado Instituto de 
Teologia do Recife. Organizou também seminários rurais em outros pontos de Pernambuco e na Paraíba, onde 
difundiu a sua “Teologia da enxada”. Por suas posições socialistas (e nas décadas de 1960 e 1970 muito 
próximas ao marxismo) e sua amizade com Dom Helder esteve constantemente vigiado pelo aparato repressivo 
da Ditadura. Além disso, sofreu constante pressão de diversos setores conservadores, com amplo destaque para 
a TFP, sendo finalmente expulso do país em 1971, retornado apenas em 1980. Veremos ao longo deste tópico 
alguns lances desse conflito. 
10 D. Helder explica documento de Comblin. Folha de São Paulo, 13 de junho de 1968. 
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junho – antes, portanto de sua estréia como colunista – o jornal deu destaque a carta enviada 

por ele à Dom Helder solicitando que o bispo tomasse medidas contra o padre.11 

 O conteúdo dessa carta é revelador sobre a postura que a TFP adotava naquele 

momento. Usando um tom protocolarmente respeitoso para o trato com Dom Helder (tom 

esse que seria paulatinamente abolido nos anos seguintes) Plinio começa por fazer, a seu 

modo, um arrazoado dos argumentos expostos por Comblin, afirmando que esse “visa 

implantar no Brasil a tríplice reforma urbana, agrária e empresarial”. Essa seria eivada de 

ideais comunistas que levariam a uma “revolução no Estado” (de caráter “político-social”) e 

outra na Igreja. Para isso se propugnaria inclusive a “dissolução do Exército Nacional e a 

distribuição de armas ao povo”.12 Feito isso ele cobrará de Dom Helder que  

 

“expulse do Instituto Teológico de Recife, e da ilustre Arquidiocese em que ainda 

refulge a gloriosa recordação de Dom Vital, o agitador que se aproveita do 

sacerdócio para apunhalar a Igreja, e abusa da hospitalidade brasileira para pregar o 

comunismo, a ditadura e a violência no Brasil.”13 

 

 Essa punição tinha, na ótica pliniana, pelo menos três fundamentos lógicos. O 

primeiro – como se entrevê acima – é que o missivista espera que as autoridades nacionais 

tomem enérgicas providências contra Comblin e, sendo assim, não se poderia esperar 

contemporização, ou mesmo a interposição de entraves, por parte das autoridades 

eclesiásticas. 

 Os outros fundamentos são mais reveladores. Para Plinio, o padre havia traído a 

Igreja por, além de criticá-la em suas estruturas, cogitar apresentar o documento para que 

                                                 
11 TFP pede a d. Helder Câmara que tome medidas contra o pe. Comblin. Folha de São Paulo, 23 de junho 
de 1968. Na matéria foi publicada a integra de carta enviada por Plinio como presidente da TFP. 
12 Idem. 
13 Idem. 
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fosse tomado como linha oficial na Conferência Geral do Episcopado. Isso era um absurdo 

uma vez que, como defende Oliveira, os padres “vermelhos” não eram sequer uma exceção 

dentro da Igreja. Antes, eles estavam mais para um perigoso “grupo infiltrado” que tentava 

perverter a “esposa mística de Cristo”. Ou seja, nesse momento histórico – e ainda que isso 

seja uma decisão política – a Igreja Católica é tratada como um corpo sadio que está sob 

ataque. É latente na carta a perspectiva de demonstrar ao público que a instituição continua 

defendendo os valores sob os quais a TFP foi fundada. 

 O último fator contra o sacerdote belga era a “falsificação” da realidade em seu 

diagnóstico. Essa “ridícula impostura” seria deliberada e teria fins eminentemente políticos. 

Segundo a carta,  

 

“Ele [o padre Comblin] qualifica a estrutura social hodierna do Brasil e da América 

Latina como ‘uma das mais aristocráticas que jamais houve na História’. Ela se 

constituiria de duas classes, uma de brancos opressores e exploradores, e outra de 

índios, negros e mestiços explorados e oprimidos. Qualquer brasileiro sabe a que 

ponto nesse quadro não existe nem uma imagem da realidade, nem sequer uma 

caricatura dela, mas uma invenção de todo em todo gratuita: uma inverdade 

integral que é impossível não qualificar de grosseira impostura.”14 

 

 Essa desqualificação é sintética da visão de mundo de Plinio e de sua perspectiva de 

intervenção social. Ideias como a “harmonia” entre as classes sociais e o encobrimento do 

caráter conflitivo das relações de produção já foram abordados anteriormente. Aqui interessa 

sobretudo destacar como a distorção da realidade social será peça fundamental em seus 

ataques às novas posturas católicas entre as décadas de 1960 e 1970. 

                                                 
14 Idem. Grifo nosso. 
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 Uma vez que não haveria opressão e conflito de classes (exceto quando incentivado 

pelos “revolucionários”), que o preconceito racial não estaria fortemente presente na 

dinâmica social latino-americana e que a situação de miserabilidade endêmica em diversos 

pontos do continente seria ignorada, todas as iniciativas que para sanar ou diminuir esses 

problemas seriam externas à própria realidade. 

 Dito de outro modo: se as populações latino-americanas não conviviam com essa 

situação, as tentativas de mudança – mais ou menos radicais – que surgiriam teriam que ser 

postas “de fora”. Assim, os sacerdotes definidos por ele como progressistas (partidários das 

reformas litúrgicas, da modernização dos costumes, da valorização dos leigos e das 

comunidades, das mulheres, dos pobres, das reformas nas estruturas sociais, etc) não 

estariam se pondo em consonância com os interesses de suas comunidades. Antes, estariam 

trazendo a elas, “pacíficas e tementes a Deus” o “vírus” da “Revolução”. E essas 

comunidades ficariam mais indefesas exatamente por essas ideias advirem daqueles que 

deveriam ser os bastiões da “Contra-Revolução”. Essa perspectiva – que se encaixa 

perfeitamente com o restante de sua visão de mundo – estará sempre como pano de fundo de 

seu combate ao “clero vermelho”, mesmo quando não for tão claramente referida em alguns 

textos. 

 Mas, voltemos ao primeiro artigo para Folha de São Paulo. Como dissemos, nele 

Plinio traça um perfil da sociedade atual que possibilitaria a “infiltração” já por ele 

denunciada na carta a Dom Helder. Aqui, sua principal preocupação parece ser destacar que 

“O esquerdismo é no Brasil, um fenômeno minúsculo e burguês. É o morbus de uma 

irrelevante minoria burguesa. Ou antes ‘clérico-burguesa’”15. Já expusemos como ele via o 

componente “clerical” logo acima. Já o componente “burguês” terá outra explicação. 

                                                 
15 OLIVEIRA. 6 lições dos 600 mil. 7 de agosto de 1968. 



 161 

 No capítulo anterior destacamos a definição de “burguesia” que se pode extrair dos 

textos plinianos, sendo esta predominantemente voltada para a riqueza monetária do grupo, e 

não para o seu lugar na produção social. Dessa forma, quando define essa “minoria 

burguesa” esquerdista ele está quase sempre se referindo a camadas médias da população 

(notadamente a juventude universitária) que se mostravam preocupadas com as 

desigualdades sociais do país e/ou, junto com extratos superiores, eram mais liberais em 

questões morais. Com isso, se compunha um quadro onde esse “progressismo” era apontado 

como uma criação intelectual de um grupo que, por um lado se afastava dos valores 

metafísicos cristãos em prol dos valores “modernos” e, por outro, não teria noção da 

realidade nacional. 

 A comprovação para isso estaria exatamente na não adesão dos “pobres”, uma vez 

que o comunismo seria prejudicial a sua situação. Assim, afirma ele, “É nos bairros de 

população mais pobre, que as manifestações de inconformidade contra a campanha da TFP 

são mais raras. [...] No Brasil o esquerdismo não tem por si as camadas populares.”16. Com 

isso ele pretende demonstrar (além da já referida ausência de conflitos sociais) que, afastado 

desses “modismos intelectuais” não haveria espaço para ideias “esquerdistas” nas “pessoas 

simples”. 

 E é aí que isso se articula com a situação dos “padres infiltrados”. Sua 

“esquerdização” seria uma decorrência da absorção de valores não apenas contrários aos da 

Igreja, mas efetivamente de outra ordem, uma vez que não guardariam qualquer relação, no 

âmbito formulativo, com os preceitos da “verdade revelada”. Por isso mesmo não poderiam 

sequer ser entendidos, a rigor, como uma “parcela” da Igreja, e sim como um elemento 

estranho (infiltrado). Desse modo, a sacralidade da instituição – ainda que com esforços 

léxicos – restava preservada.  

                                                 
16 Idem. 



 162 

 Já em 1969 uma inflexão importante pode ser observada. Por ocasião de sua 

eleição/indicação como presidente de fato da república, o General Médice fez um discurso 

“ao povo brasileiro” alguns dias antes de sua posse. Nele, segundo o relato do colunista, 

dizia ser chegada “a hora de fazermos o jogo da verdade”. Para Plinio isso era um indicativo 

alvissareiro, pois indicaria uma disposição do chefe de estado em não contemporizar com os 

“elementos subversivos” acobertados em diversas organizações respeitáveis. Diz ele que  

 

“O desejo generalizado de contemporizar, de ladear questões, de evitar 

desentendimentos, levou a isto. Mas, enfim, há limite para tudo. O general Médici 

teve o mérito de sentir que, no caso, o limite estava ultrapassado, e de o dizer com 

força. Eis o fato.”17 

 

Assim sendo, o general mandava uma mensagem direta para certo setor da Igreja Católica. 

 Para ilustrar isso são elencados exemplos de organizações que só escapariam de uma 

maior pressão estatal por conta de seus vínculos (diretos ou indiretos) com a Igreja. A Ação 

Popular, a JOC (Juventude Universitária Católica) e alguns sacerdotes especificamente 

citados seriam os elementos para a comprovação dessa teoria. 

 O que é interessante aqui é que segmentos da hierarquia começam a ser 

especificamente atacados. Servindo-se dos exemplos trazidos pelo escritor Gustavo Corção, 

ele dirá que um grupo de padres mineiros “com o apoio das autoridades eclesiásticas de 

Belo Horizonte, e da CNBB, difundiam o mais descarado marxismo”. Ainda no mesmo 

estado outro grupo de religiosos ligados a AP preconizaria a “tomada do poder com o 

emprego da luta armada”18. 

                                                 
17 OLIVEIRA. "O jogo da verdade" e a crise religiosa. 15 de outubro de 1969. 
18 Idem. Grifo nosso. 
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 Para reforçar esses argumentos Plinio recordará o caso do sempre citado padre 

Comblin. Referindo-se ao abaixo-assinado que mencionamos acima ele dirá que “Apesar de 

denunciado por uma petição com mais de 1.500.000 assinaturas, anda livre pelo Brasil o 

comunista belga. Os jovens que, persuadidos por ele, se ponham a conspirar, poderão ser 

punidos. Ele, o grande responsável, continuará incólume.”19. Isso pois, se valeria da 

“proteção da batina”. Assim, devido ao suporte da Igreja, as autoridades civis ficariam 

constrangidas a evitar providências enérgicas contra o “subversivo”. Providências essas que 

seriam tomadas no caso de um leigo. 

 Isso levará o autor a empregar um termo que seria inimaginável em um passado 

recente: “Esquerda católica”. Dizendo que o Partido Comunista (e organizações análogas) 

seriam incompetentes e antipáticas para conquistar a “opinião pública”, ele creditará o 

avanço socialista/progressista exatamente à inserção (indevida) desses ideais na mensagem 

cristã. Em suas próprias palavras: “O que dá ao comunismo condições para ir sensibilizando 

o País é a chamada esquerda católica”.20 

 Evidentemente que o uso da expressão é relativo. Por tudo que já indicamos, na visão 

do líder TFPista seria impossível a existência de uma autêntica “esquerda católica”, uma vez 

que qualquer tipo de “esquerdismo” seria a negação dos preceitos da Igreja. Por isso mesmo 

é relevante que a expressão seja usada. E o quê vem na sequência é igualmente revelador do 

tamanho da ruptura que vinha se operando. 

 O homem que em 1959 afirmava a impossibilidade da “Contra-Revolução” triunfar 

apartada da Igreja fará agora um apelo ao poder civil para que atue apesar da “inação” desta 

e – em virtude da conjuntura exposta pelo próprio Plinio – até mesmo contra ela. Assim, 

não vindo as respostas da Hierarquia católica, teria o Brasil o direito “à legitima defesa”. 

Isso “inspiraria aos detentores do Poder Público outros meios de ação: prudentes e 

                                                 
19 Idem. 
20 Idem. 
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respeitosos sempre, mas também inteiramente decisivos.”21. Se nesse momento a Igreja não 

perseguia os padres engajados nas lutas sociais, caberia à Ditadura fazê-lo.22 

 Procurando reforçar a incompatibilidade entre o socialismo e o catolicismo, o seu 

artigo da semana seguinte será um complemento ao que acabamos de analisar. Falando da 

“questão religiosa”23 do século XIX que acarretou uma disputa entre Estado e Igreja ele dirá 

que tal não corre o risco de se repetir caso o governo adote as medidas por ele preconizadas, 

uma vez que “a  esquerda católica não exprime o pensamento da Igreja. E como tal não 

merece o apoio, nem da hierarquia, nem do povo católico”.24 Ou seja, os bispos que 

apoiavam os “subversivos” faziam isso ao arrepio dos ditames da Igreja. E ainda dela podia 

se esperar a resposta – mesmo que provocada pela celeridade do poder civil.  

Embora seja fácil conjecturar que já nesse momento Plinio tinha sérias prevenções 

contra Paulo VI, publicamente ele ainda será invocado como uma esperança. Desse modo, 

                                                 
21 Idem. 
22 E fez. Além de exilar um bom número de religiosos a ditadura autocrático-burguesa iniciada em 1964 
também contou com estes para engrossar o seu rol de torturados, “desaparecidos” e assassinados. Já existe 
considerável bibliografia sobre o tema. A título de exemplo podemos citar FICO, Carlos. Como eles agiam: 
Os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política. Rio de Janeiro: Record. 2001. p. 192 a 
196, no qual temos um bom resumo das relações entre a Igreja e a Ditadura. Já Aluízio Palmar oferece uma boa 
reunião de documentos sobre atuação de religiosos contra a Ditadura e na defesa de justiça social, disponível 
em: http://www.documentosrevelados.com.br/categoria/imprensa-clandestina/participacao-de-religiosos/. 
Acesso em 04/06/2012. 
No entanto, possivelmente o mais correto é citar a reconstituição da prisão de dois frades dominicanos feita por 
Elio Gaspari. Ela mostra como o aparato repressivo que Plinio instava incessantemente a agir de maneira 
“decisiva” sabia ser “prudente” e “respeitoso”: “De cuecas, frei Fernando foi pendurado no pau-de-arara. 
Deram-lhe choques nas mãos e nos pés, molharem-lhe o corpo para aumentar a intensidade das descargas. 
Deslocaram-lhe o maxilar. Enfiaram-lhe um fio na uretra. [...] Nu, frei Ivo foi pendurado no pau-de-arara. 
Deram-lhe choques no corpo e na uretra. Lanharam-no com um cano de borracha, socos e chutes.” GASPARI, 
Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras. 2002. p. 151. 
23 Plinio faz referência ao episódio ocorrido no final do século XIX que opôs o governo monárquico e a Igreja 
Católica. Na ocasião os bispos de Olinda e Belém, Dom Vital Maria e Dom Antônio de Macedo Costa, 
proibiram que os membros de suas dioceses ingressassem na maçonaria ou de alguma forma tomassem parte 
em suas atividades. Além disso, puniram os religiosos dissidentes. Tal atitude conflitava com a orientação 
oficial do governo, bem como desagradava ilustres personagens maçons do império. A situação se desenvolveu 
e em 1874 os dois bispos acabaram por ser presos e condenados a quatro anos de prisão com trabalhos 
forçados. Embora tenham sido posteriormente anistiados pelo Imperador, a sua situação criou um grande 
desgaste diplomático com o Vaticano. Mais do que isso, a “capitulação” do monarca perante os religiosos foi 
encarada como uma demonstração de força da Igreja. Para tanto ver as a charge de Bordallo Pinheiro publicada 
em 1875 sobre o episódio e disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/charge-do-mes/a-
questao-religiosa. Acesso em: 31/01/2013. 
Para a participação de Dom Vital e a importância desse religioso para os conservadores católicos ver a nota 6 
no primeiro capítulo deste trabalho. 
24 OLIVEIRA. Carta a ministros ignotos. 26 de outubro de 1969. 
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embora não tivesse primado pela ação tempestiva, ele não se negaria a devolver a Igreja 

brasileira ao seu correto rumo. Nem tão pouco buscaria obstaculizar outras ações tomadas 

nesse sentido. Mais do que isso, 

 

“Seria algo como a quadratura do círculo, imaginar que Paulo VI se mantivesse 

insensível a tão justo pedido. A só considerar as coisas no plano diplomático, quão 

terrível seria, aos olhos do mundo, a situação do pontífice que se recusasse a tomar 

todas as medidas para salvar do colapso e do caos a mais populosa das nações 

católicas do globo? Verificada essa hipótese abstrusa poder-se-ia dizer que o mundo 

estaria rolando para o despenhadeiro final!”25 

 

 A década de 1970 marcará o afastamento até mesmo dessa posição. Ao longo de 

vários meses (e anos) Oliveira continuará insistindo sobre esses temas, porém com um grau 

cada vez maior de ceticismo quanto à possibilidade de uma mudança na orientação da Igreja 

brasileira, bem como de uma taxativa reprovação vinda do Vaticano. Falaremos mais adiante 

como essa “falta de fé” na política papal era reforçada pelas ações pontifícias no plano 

internacional. 

 Ao longo de 1970 e 1971 diversos artigos denunciaram os “pecados” dos padres 

“esquerdistas”. Querendo comprovar a tese de que, graças à sua imunidade, não raro eles 

levavam outras pessoas (normalmente jovens) à subversão, Plinio esteve sempre atento a 

enxergar exemplos nos pronunciamentos das autoridades eclesiásticas. Assim, quando Dom 

Vicente Scherer defendeu 17 bispos nordestinos que, junto com o arcebispo de Belo-

Horizonte, estavam sendo processados por “comprometimento com a subversão comuno-

                                                 
25 Idem. 
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progressista”26 ele não perdeu a oportunidade ver uma contradição – definida nas entrelinhas 

como mal intencionada – nas suas palavras. 

 Isso, pois o cardeal alegava que contra os prelados não existiam provas, ao mesmo 

tempo em que apoiava a atitude de Dom Helder na defesa do padre Comblin. E nesse caso 

Plinio não tinha dúvidas de que as provas da subversão abundavam. E perguntava, não sem 

ironia, “O que lhe impede, então, em nome dos mesmos princípios universais, declarar a 

culpabilidade do comuno-progressista notório?”27. 

 Já quando Dom Ivo Lorscheiter, então secretário-geral da CNBB, deu declarações ao 

jornal Última Hora  fazendo reprimendas à TFP, Plinio não teve dúvidas de, em sua defesa, 

construir uma linha de argumentação acusando o prelado de ser praticamente um militante 

comunista. Mais do que isso, sobre as acusações de que a TFP desgarrava-se da Igreja 

devido às suas ações ele se sairá com a seguinte resposta: “na Igreja, desune quem cai em 

erro. E une quem fica fiel à verdade. Quando a TFP polemiza — com um pe. Comblin, por 

exemplo — não divide, portanto, mas une.”28 

 Dessa forma, os que se contrapunham à organização por ele liderada é que se 

afastavam do caminho justo. Destrinchando esse argumento temos uma conclusão que Plinio 

não ousava apresentar com todas as letras: Naquele momento histórico, grande parte da 

hierarquia católica no Brasil se distanciava do que a TFP pregava e se batia por entificações 

mais progressistas da fé cristã. Logo, estariam entre aqueles que desuniriam a Igreja. Ocorre 

que, em larga medida, estavam afinados com os novos ares personificados por João XXIII e, 

a seu modo, por Paulo VI. Assim, também a cumeeira da Igreja estaria – paradoxalmente – 

apartada dela própria.  

                                                 
26 OLIVEIRA. E quando há provas? 3 de maio de 1970. 
27 Idem. 
28 OLIVEIRA. Comunismo não ateu: pergunta a um Bispo. 16 de maio de 1971. 
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 Esse paradoxo só não ocorreria se se recorresse a uma ideia de Igreja como emanada 

da comunidade dos fiéis. E já tivemos a oportunidade de observar como Oliveira refutava 

categoricamente essa concepção. A “Esposa mística de Cristo” seria uma realidade dada por 

um ser metafísico na qual não caberia papel de formulação ativa aos homens. Destarte, como 

não poderia deixar de ser, essa entidade só teria razão de ser por causa dos homens, uma vez 

que, em sua cosmogonia, Deus, per si, prescindiria de qualquer validação externa à sua 

condição de ser onipotente.  

 Assim sendo, a Igreja era do homem, mas esse seria apenas o intérprete da vontade 

divina. E, na visão pliniana, nem sequer o papa parecia fazê-lo a contento. Mas a TFP sim. O 

que Plinio não diz é que, já naquele momento, ele se considerava um ser com muito mais 

legitimidade “dentro” da Igreja do que a própria Igreja. Ele era o melhor interprete de Deus. 

Daí para a ruptura completa com o comando católico será um passo.29 

 Evidentemente que não deixavam de haver membros do episcopado que eram tidos 

como dignos de falar pela Igreja. O bispo Antonio Castro Mayer será um deles. Célebre por 

suas reprimendas aos padres progressistas e por suas cartas pastorais que condenavam de 

                                                 
29 Dissidentes da TFP e estudiosos como Gizele Zanotto chamaram a atenção para o fato de que, intramuros, já 
na época em questão havia uma acentuada ruptura, inclusive de caráter místico, entre a organização e o papado, 
com Plinio Corrêa sendo elevando a condição de médium único entre os fieis e a divindade. Já reproduzimos 
alguns excertos de dois desses dissidentes em nossos capítulos precedentes. Vejamos agora, por exemplo, a 
estudiosa citada:  
“A mística tefepista foi sendo forjada com a paulatina alteração ocorrida na própria TFP desde sua fundação e 
que, com o passar dos anos, consolidou uma visão ímpar sobre seu líder e sobre a missão que o mesmo teria a 
desempenhar neste mundo. Plínio demonstra um incrível carisma que foi consolidado ainda nos anos 30 e 40 
quando liderava setores do movimento católico leigo paulista. Esta liderança tornou-se mais efetiva para o 
grupo de congregados marianos que fundou a TFP em 1960, visto o relacionamento próximo e a admiração que 
os mesmos devotavam ao sistematizador da doutrina contra-revolucionaria e grande difusor da devoção 
mariana, especialmente da consagração montfortiana da ‘escravidão de amor’ à Santíssima Virgem. [...] 
Tornou-se corrente na TFP esta consideração de que se deveria acreditar na missão providencial delegada a 
Plínio, sentir enlevo pelo seu líder de maneira a abrir a alma para receber sua influência, ouvir suas palavras 
para deixar-se dominar e transformar por elas pois que qualquer membro só se tornaria um legítimo ‘apóstolo 
dos últimos tempos’ quando deixasse de ser ele mesmo para impregnar-se da personalidade de Plínio Corrêa de 
Oliveira o maior de todos os santos e profetas. Sendo também a Igreja desprezada pelas ‘heresias branca e 
negra’ que a teriam assolado desde o fim do pontificado de Pio X, Plínio legar-se-ia o papel de representante da 
verdadeira Igreja, da Igreja não corrompida pela modernidade.” ZANOTTO, Gizele. Tradição, Família e 
Propriedade (TFP): as idiossincrasias de um movimento católico (1960-1995). Florianópolis: Universidade 
Federal de Santa Catarina. 2007. Tese de doutorado em História defendida junto Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. p. 198, 199 e 200. 
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maneira contundente os males da “modernidade” ele será continuamente citado por Plinio 

como um exemplo a ser seguido. A extensão dos elogios, aliás, chama a atenção: 

 

“Por certo, D. Antônio de Castro Mayer passará para a História da Igreja em nosso 

século. Sua inteligência e sua cultura, seu arrojo em circunstâncias críticas da boa 

causa, lho asseguram de sobejo. – Haverá alguma faceta que, predominando sobre as 

demais, defina, para os contemporâneos e para a posteridade, a figura do Bispo de 

Campos? – Provavelmente. Uma delas poderia ser: ‘o Bispo das grandes 

Pastorais’.”30 

 

Porém, uma coisa chama mais atenção: frequentemente Mayer não tem a companhia 

de outros nomes brasileiros em sua dignidade. E mesmo os exemplos estrangeiros, quando 

aparecem, acabam ganhando destaque justamente em virtude de sua excepcionalidade. 

Assim, mesmo nas ocasiões em que ainda era conveniente apresentar a Igreja como 

“saudável” faltavam nomes a corroborar essa situação. 

O que não acontecia quando se invertia o sinal. Em meados de 1973 mais uma vez 

Plinio dirigirá uma carta aberta a Dom Helder, agora, na forma de um artigo de jornal. 

Usando o exemplo chileno31, Plinio cobrará do bispo coerência com um argumento que 

mostra muito à defesa de quais interesses ele estava atrelado. 

Dom Helder é apontado como um defensor intransigente da luta contra a pobreza e 

da defesa da paz entre os povos. A incoerência seria que, segundo Plinio, a situação do Chile 

seria a antítese disso. Com o advento de uma “república marxista” a pobreza grassaria – uma 

vez que esse sistema teria por finalidade nivelar todos na condição de “indigência”. Mais do 

                                                 
30 OLIVEIRA. A Pastoral sobre os Cursilhos. 3 de dezembro de 1972. 
31 Mostraremos mais a frente como Plinio considerava o governo do socialista Salvador Allende no Chile uma 
verdadeira catástrofe a ser evitada com todas as forças pelo Brasil. 
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que isso, ao fomentar a “luta de classes” impediria que a “paz social” fosse mantida, mesmo 

em um país católico. É interessante atentar para as suas palavras: 

 

“Verificada a sinistra catástrofe chilena, Senhor Arcebispo, a experiência dos fatos 

concretos não o mudou em nada? Por que o Senhor, que tem corrido mundo 

bradando contra a pobreza, até agora não fez ouvir uma só palavra de desaponto e de 

censura em relação ao descalabro que tomou conta do Chile?”32 

 

 Como apontamos acima, é uma característica da ideologia dominante buscar se 

mostrar como “desideologizada”. Assim, Oliveira buscará demonstrar que sua censura aos 

“esquerdistas” está, além de tudo, plenamente embasada na realidade verificável. Ao 

reverso, o arcebispo de Olinda e Recife, só manteria as suas posições por incapacidade de 

compreender a realidade ou, o que era pior, por deliberada má fé. 

 Incapacidade de compreender a realidade que corria o risco de ser acompanhada por 

largos setores da sociedade. E esse será um dos motivos que levará o nosso autor a escrever 

uma série de artigos, a partir de fevereiro de 1974, saudando o “o folheto intitulado ‘Como 

eles agem’, que a divisão de Segurança e Informações do Ministério da Educação e cultura 

(MEC) apresentou há pouco ao público”33. 

 A referida publicação tinha a função de explicar e alertar o “povo brasileiro” sobre as 

formas de ação dos “subversivos comunistas”. Entre os elementos de destaque estaria um 

combate contra a concepção corrente de “anticomunismo restrito”. Não nos é possível aqui 

adentrar a essa seara com detalhes. O que interessa notar é que o documento, na visão do 

colunista, combate uma perspectiva de luta contra o comunismo que se restringe a perceber 

                                                 
32 OLIVEIRA. Carta ao Arcebispo de Recife. 26 de agosto de 1973. Grifos nossos. 
33 OLIVEIRA. Proveitoso para brasileiros de escol. 17 de fevereiro de 1974. 
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as suas ações apenas quando estas estivessem ligadas ao Partido Comunista ou falassem 

claramente em suas bandeiras. 

 Em um dos artigos para Folha de São Paulo isso será resumido como “as cinco teses 

do anticomunismo restrito”34. Personificariam essas teses exatamente os cinco erros mais 

comuns nessa luta; todos eles capazes de por a perder o país e, se pensadas em escala 

mundial, toda a civilização ocidental. A quinta delas fala sobre a Igreja.35 O “erro” é assim 

enunciado: 

 

“A Religião nada tem que ver com o Estado ou a política. O esquerdismo católico 

talvez deva ser combatido enquanto forma de ingerência do Clero numa esfera que 

não é a sua. Porém, enquanto ele se limita a ser um fenômeno de sacristia, não 

interessa ao Estado. Admitamos a hipótese extrema de que, circunscrito aos meros 

meios religiosos, o esquerdismo católico venha a corroer e destruir por dentro a 

Igreja: isto de nada importa ao Estado brasileiro, que é laico.”36 

 

 A adesão a esses pressupostos, no conjunto do que vimos expondo, releva mais do 

que se pode ver em uma primeira leitura. Se pensarmos que, em todas as proposituras Plinio 

está a defender o seu completo reverso, veremos que aqui se prega que o Estado deve 

intervir para salvar a Igreja, sob o risco de ele mesmo perecer. Essa postura já vinha sendo 

enunciada desde a virada da década de 1970, mas a sua crescente intensificação levará a um 

ponto em se tornava impossível a composição entre os lados. Dificilmente a salvação da 

                                                 
34 OLIVEIRA. As cinco teses do anticomunismo restrito. 24 de fevereiro de 1974. 
35 Resumidamente, as outras teses/erros eram: “1) Ação comunista é a que se desenvolve através do PC. 
Socialismo e esquerdismo são posições ideológicas ou políticas inteiramente aceitáveis, que não tendem para o 
comunismo, nem o favorecem. 2) No Brasil, o terrorismo é a única forma de ação comunista capaz de êxito. O 
proselitismo meramente doutrinário não oferece risco. Liquidar o terrorismo é, pois, liquidar ipso facto o perigo 
comunista. 3) O teatro, o cinema, o radio, a televisão e a imprensa só são instrumentos de propaganda 
comunista quando expressamente pregam idéias comunistas. [...]. 4) Os comunistas são movidos por um 
sincero empenho em resolver os problemas econômicos, sociais e educacionais. [...].” Idem. 
36 Idem. 
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Igreja viria da Igreja. Mais do que isso, naquele momento ela punha a perigo a própria 

continuidade da “Contra-Revolução”. Aderindo ao progressismo ela minava não só os 

valores espirituais, como também a configuração terrena da sociedade.  

 O perigo era tal que, mesmo um histórico líder católico como Plinio julgava seu 

dever “resistir”. E ele declarará essa resistência de forma contundente em abril de 1974.37 

Dessa declaração trataremos com detalhes ao final desse capítulo. No momento 

adiantamos apenas que embora ela se dirigisse ao papa, censurava também, por via de 

consequência, o comportamento que então considerava majoritário no interior da Igreja. Ao 

dizer que a política do sumo pontífice de distensão com o mundo comunista tornava a 

instituição, no mínio, vulnerável à penetração do ideário socialista não se estava distante da 

censura que era feita – salvo as exceções já indicadas – ao episcopado brasileiro. 

E embora essa declaração de resistência fosse escrita de modo a tentar demonstrar 

que a TFP se mantinha fiel à Igreja – e mesmo ao papa – era inegável que a partir desse 

momento Plinio não via a instituição como capaz de impedir as transformações sociais e 

edificar no mundo uma sociedade como aquela por ele defendia em Revolução e Contra-

Revolução. Cabia, mais do que nunca, à TFP assumir esse posto. 

Três artigos escritos em 1976 dão bem a medida dessa ruptura. Em uma deles, 

sintomaticamente intitulado CNBB e a luta de classes a própria linguagem já será 

notoriamente diferente. O artigo é uma refutação a um documento produzido pela CNBB que 

tratava da “situação do país” tendo como foco as suas “desigualdades”. Redigido por uma 

“Comissão representativa [...] constituída por bispos” e dirigido à “gente simples, gente 

religiosa, gente das comunidades de base e dos grupos de reflexão”, a peça é desde logo 

achincalhada em todos os seus aspectos. Assim, Plinio afirmará que “o português do 

                                                 
37 TFP. A política de distensão do Vaticano com os governos comunistas – Para a TFP: omitir-se? ou 
resistir? Folha de São Paulo, 10 de abril de 1974. 



 172 

documento é primário”, logo antes de gracejar dizendo que “por distração, íamos escrevendo 

panfleto” ao invés de “folheto”.38 

No mérito, o estudo produzido pelos bispos e as conclusões apresentadas são 

definidas, entre outros, como: “infelizes”, com a verdade “clamorosamente distorcida”, 

permeadas de “demagogia episcopal”, construindo uma verdadeira “miséria” pela 

“enormidade” de todos esses elementos.39 Essas conclusões40 só serviriam para incentivar “a 

luta de classes [que] é uma dogma do marxismo” e para desviar a “gente simples” que 

“lendo isto, fica com a impressão difusa de que o Brasil contemporâneo é o inferno dos 

pobres honestos...”41. 

Mesmo a manifestação do Cardeal Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, 

afirmando que não reconhecia a totalidade da realidade descrita pelo documento no Rio 

Grande do Sul é descrita como “tímida é indecisa”, a léguas de distância da “contestação 

categórica e corajosa de tantas enormidades” que se esperaria de um príncipe da Igreja. A 

única distinção é feita – nominalmente – ao sempre citado Antonio de Castro Mayer, “cuja 

simples presença nas fileiras do Episcopado nacional” valeria “por um permanente protesto 

contra este e tantas outras enormidades”.42 

No âmbito civil, a falta de reações acaloradas é explicada pelo argumento de que 

essas declarações não mais feririam ninguém – e aqui a referência é ao governo e às “elites” 

                                                 
38 OLIVEIRA. CNBB e luta de classes. 20 de novembro de 1976. 
39 Idem. Todas as adjetivações são textualmente apresentadas por Plinio. 
40 Reproduzimos algumas das conclusões do documento, como transcritas no artigo de Plinio, para situar o 
leitor: “São os pobres, os indefesos que enchem as cadeias, as delegacias, onde as torturas são freqüentes em 
vítimas que aí se encontram sob a acusação de não trazerem documentos de identidade, ou presos durante o 
‘arrastão’. [...] Para os poderosos, a situação é bem diferente. Há criminosos que não são punidos, porque 
protegidos pelo poder do dinheiro, pelo prestígio e pela influência na sociedade que acoberta e, portanto, é 
cúmplice deste tipo de injustiça. [...] Esse duplo tratamento (para ricos e para pobres) parece sugerir que, em 
nossa sociedade, só, ou acima de tudo, o dinheiro, e não o ser gente, é fonte de direito”. CNBB, Apud 
OLIVEIRA. CNBB e luta de classes. 20 de novembro de 1976. 
41 Idem. 
42 Idem. 
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– devido ao “baixo prestígio” que a CNBB dispunha, “a ponto de as mais graves acusações, 

quando dela partidas, deixarem indiferentes os acusados!”.43 

Aqui cabe um pequeno esclarecimento: Per si, isso pode parecer pouco ou, no 

máximo, apenas uma variação de pronunciamentos já elencados neste trabalho. No entanto, é 

revelador em se tratando de um líder católico que até poucos anos antes não se furtava ao 

tratamento de “Excelência Reverendíssima” e “Eminência” até para os seus mais destacados 

desafetos dentro do episcopado. 

Recordemos aqui o que diz Bakhtin ao afirmar que “sem signos não existe 

ideologia”. As definições apresentadas até aqui neste trabalho mostram que, em se tratando 

dessa conceituação, temos diferenças com o ilustre teórico russo. Todavia, as suas indicações 

muito nos ajudam a compreender a especificidades do discurso pliniano. Assim, quando se 

afirma que “a realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo”, tem-se em 

mente que “os signos só podem aparecer em um terreno interindividual . [...] trata-se de um 

terreno que não pode ser chamado de ‘natural’ no sentido usual da palavra”44. Ou seja, é esse 

um terreno social de luta, de disputa.  

Ao promover o desnivelamento prévio dos argumentos ter-se-ia já um movimento de 

ataque nesse terreno. Mais do que isso, quando um defensor da “Tradição” passa a usar um 

arcabouço de termos que anteriormente estava reservado aos antagonistas da Igreja, o que 

se busca significar – ainda que não expresso textualmente – é que a própria configuração 

desse antagonismo foi redimensionada. Os dois lados em disputa (os transcendentes “bem” e 

“mal”) seguem hígidos, porém a assunção desses dentro da dinâmica terrena é que mudou. A 

TFP e Plinio seguem no “nobre” lugar onde sempre estiveram. A luta é para despojar a 

Igreja desse lugar. E nunca é demais lembrar. Como a Igreja – “esposa mística de Cristo” – 

                                                 
43 Idem. 
44 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem: Problemas Fundamentais do Método 
Sociológico na Ciência da Linguagem. Tradução: Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 12ª Edição. São 
Paulo: Hucitec. 2006. p. 35 e 36. 
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não poderia aderir ao “mal” pela sua própria realidade metafísica, a luta será sempre contra a 

Igreja que não é Igreja. 

Feita essa pequena digressão, voltemos ao que diz Plinio Corrêa de Oliveira na 

semana seguinte, quando ele irá mais longe ao declarar que “O Brasil continua católico 

apostólico romano, como sempre. Mas uma imensa sensação de orfandade espiritual se vai 

estendendo sobre ele”. Isso porque, com a disseminação do comunismo no clero, “qual a 

garantia de que o sacerdote da igreja mais próxima, a quem quero abrir-me, não seja um 

subversivo também?”.45 

Dessa maneira estaria o brasileiro privado daquele “que é, talvez, o mais sagrado dos 

direitos do católico, isto é, o de confiar no sacerdote a quem acusa suas faltas ou pede um 

conselho, esse direito fica dessa maneira [com a subversão] lesado”46. 

Voltando a carga contra a CNBB, em dezembro do mesmo ano ele dirá que, não 

bastando o “documento subversivo” lançado anteriormente e classificado como “documento 

eclesiástico pró-comunista” – sobre o qual acabamos de nos debruçar –, os bispos 

brasileiros, sob a batuta da “Comissão Pastoral da Terra”, lançava, nova “nota subversiva”. 

Nela, os clérigos denunciavam as “torturas físicas e psicológicas” a que tinham sido 

submetidos padres e bispos de Conceição do Araguaia e de Marabá. Expandindo a denúncia, 

diziam que era “assustadora a freqüência” com que “indivíduos eram presos em nome da 

segurança nacional” e obrigados a assinar “confissões” e “retratações”.47 

Frente a tudo isso Plinio reagirá com destacado cinismo. Dirá que “acusar é coisa 

muito séria. E ninguém tem o direito de fazer acusações sem produzir ao mesmo tempo as 

provas do que assevera. Sabe-o qualquer criança”48. E para o episcopado faltaria “coragem 

para pedir provas”. O motivo evidentemente não seria o fato de se lidar com o governo 

                                                 
45 OLIVEIRA. Imensa Orfandade sobre o Brasil. 27 de novembro de 1976. 
46 Idem. 
47 OLIVEIRA. Falta Coragem para Pedir Provas? 18 de dezembro de 1976. 
48 Idem. 
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ditatorial que sancionava a torturas, estupros, assassinatos e “desaparecimentos”. O que 

causaria a “covardia” dos padres era o fato que, excetuando-se um ou outro desviante dentro 

do aparato de segurança, essas provas não existiriam. E não existiriam porque isso não 

acontecia.49 

A sua empatia com a ordem estabelecida não poderia ser demonstrada de maneira 

mais clara. Mesmo assim vale reproduzir suas palavras quando ele diz que  

 

“em matéria de agressão moral — e é bem do que se trata no momento — não 

conheço meio mais injusto do que o emprego abusivo da credibilidade que, em certos 

ambientes, ainda se atribui à palavra do bispo e do padre, para fazer circular 

acusações sem provas.”50 

 

Além das “injustiças” de ordem pessoal isso ameaçava todo o ordenamento social, uma vez 

que 

 

“a saraivada de acusações, depois de atingir estes e aqueles, acaba se estendendo a 

toda a estrutura política, social e econômica vigente, e implicitamente a todos 

quantos dirigem, sustentam ou defendem esta ordem.”51 

 

 Também o seu “artigo natalino” será dedicado a demonstrar como, naquele momento, 

apenas as autoridades civis (não eclesiásticas) poderiam salvar o país. Não há inocentes. De 

                                                 
49 Sim, acontecia. E não como exceção, ou ao arrepio dos mandatários da nação. Para ficar apenas na mais “alta 
patente” da caterva de assassinos, o então “general-presidente”, Ernesto Geisel, diria, anos depois de terminado 
seu governo que a tortura ocorria e mais do que isso, “em certos casos, torna-se necessária”. GEISEL, Ernesto. 
Apud STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 271. Quanto aos 
“desaparecimentos” podemos citar as palavras do mesmo general, trazidas por Gaspari, em conversa com o 
tenente-coronel Germano Arnoldi Pedrozo, onde, ao ser informado sobre as ações no Araguaia e sobre a 
“liquidação” de 30 guerrilheiros ainda pergunta: “E os outros? Não liquida porque não adianta?”, apenas para 
ser informado que eles ainda estavam vivos por não terem sido apanhados. In: GASPARI. Op. Cit. p. 402-403. 
50 Idem. 
51 Idem. 
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uma só tacada são atacados a cúpula da CNBB e todos os outros bispos membros que não 

aderiam abertamente à campanha TFPista de denúncia da subversão (ou seja, só se salvava 

Dom Castro Mayer). Nominalmente são apontados como expoentes dessa subversão o 

cardeal Dom Paulo Evaristo Arns (arcebispo de São Paulo), todos os seus oito bispos 

auxiliares, os bispos Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga e Dom Ivo Lorscheiter, 

além do frade dominicano Domingos Maia Leite. Todos eles seriam comunistas ou pró-

comunistas. 

 Já o então secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Coronel 

Antonio Erasmo Dias é digno apenas de louvores: 

 

“Pela firmeza com que tem agido contra o crime — tanto comum como político — 

deu ele ao povo a sensação reconfortante de estar sendo protegido com eficácia 

contra os perigos que a toda hora o espreitam. 

Ademais, o cel. Erasmo usa linguagem franca, forte e direta, e uma verve 

despretensiosa mas autêntica, para se pôr em contato com a população. Não espanta, 

pois, que ele seja hoje um homem público largamente popular. 

E o povo coincide assim com os observadores imparciais que lhe reconhecem os 

autênticos serviços prestados a São Paulo na direção de sua Secretaria.”52 

 

Não se trata apenas de marcar a posição da TFP. O artigo é construído para mostrar 

que “o povo” é contra a “subversão”. Personificada na suposta admiração ao coronel estaria 

a aversão dos brasileiros ao comunismo e às mudanças na estrutura social. Sem entrar no 

mérito da questão – e sequer na homogeneizante e mascaradora noção interclassista de 

“povo” – é revelador da função cumprida pelo discurso pliniano a invocação da aprovação 

                                                 
52 OLIVEIRA. Esquerda Católica: Expansões e Silêncios. 26 de dezembro de 1976. 
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popular. Para condenar a “esquerda católica” até um notório elitista como ele parece aderir à 

máxima de que vox populi, vox Dei. 

Uma síntese desse processo será tentada em seu livro A Igreja ante a escalada da 

ameaça comunista: Apelo aos Bispos Silenciosos53, de 1976. Inicialmente este escrito seria 

um prefácio à obra Igreja do Silêncio no Chile. Publicado pela TFP daquele país, o escrito 

buscava analisar o percurso de “esquerdização” da Igreja andina, que iria da adesão à 

Democracia Cristã de Eduardo Frei, passando pelo “cataclismo” da subida ao poder do 

marxista Salvador Allende, culminando com a “normalização” operada pela Junta Militar e a 

“oposição subversiva clerical” a esse “governo antimarxista”54. 

Entendendo que a situação brasileira comportava diferenças e semelhanças com o 

processo vivido pelo Chile, Plinio opta por escrever uma “introdução explicativa” à tradução 

adaptada publicada pela TFP. Pela extensão de seu texto – como ele mesmo admite – 

acabam sendo publicadas duas obras distintas em um mesmo volume. Na prática, pelo 

acirramento de suas disputas com a Igreja, chama mais a atenção o texto nacional, ficando a 

tradução do texto andino relegada à condição de apêndice. 

O livro não deixa dúvidas sobre a que veio. De cara, a capa da obra (ver anexo 3) é 

clara em expor a visão TFPista do momento histórico vivido pela Igreja (e aqui o foco é na 

Igreja Brasileira). Com um fundo preto é evocado todo o ambiente de sombras e tristezas 

que dominaria os verdadeiros católicos. Em um branco contrastante é escrito em letras 

graúdas o título da obra. A menção à obra chilena é feita em um apagado azul e alocada ao 

pé da página. 

A ilustração central traz em primeiro plano o báculo (cajado) usado pelos bispos 

inclinando-se para a esquerda. Simetricamente aparece em segundo plano a insígnia da foice 

                                                 
53 OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. A Igreja ante a escalada da ameaça comunista: Apelo aos Bispos 
silenciosos. 4ª Edição. São Paulo: Vera Cruz, 1977. A primeira edição do livro data de junho de 1976. No 
restante deste capítulo a obra será citada apenas como: OLIVEIRA. Apelo. 
54 OLIVEIRA. Apelo. p. 10. 
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e do martelo (símbolo do comunismo) projetando-se como se estivesse sob o cajado 

episcopal. Envolvendo-o crepita um fogo vermelho que parece vindo de baixo. O Inferno é 

posto em cena rodeando o comunismo. E essa é a sombra que, naquele momento, os bispos 

fariam. 

No verso, a quarta capa também é dominada pelas trevas. Nelas porém ainda é 

possível divisar a luminosidade vinda do crepúsculo, como a réstia de esperança dos 

católicos nesses tempos finais. À frente disso, projetando-se para o primeiro plano, o 

estandarte rubro da TFP, inclinando-se para a direita, como um último guia na escuridão. Em 

letras douradas lêem-se, em tipos que emulam caracteres medievais, as palavras “Tradição 

Família Propriedade”. 

A sequência do livro é exatamente o que essa capa prenuncia. As primeiras páginas 

são redigidas de maneira a marcar território. Assim, aos ensinamentos TFPistas são 

contrapostas as poesias de Pedro Casaldáliga, provavelmente o mais radical dos bispos 

brasileiros55 naquele momento. Esse, que nunca foi homem de meias palavras, fornece 

trechos que são escolhidos a dedo por Plinio. Vale citar alguns deles para se ter uma ideia da 

argumentação antitética construída: 

 

“Malditas sejam 

todas as cercas! 
                                                 
55 Embora nascido e ordenado sacerdote na Espanha, Pedro Casaldàliga i Pla mudou-se para o Brasil em 1968.  
Destacou-se por sua atuação pastoral e por sua defesa dos direitos humanos. Em 1971 foi consagrado bispo, 
ocupando desde então a prelazia de São Félix do Araguaia. Foi alvo de cinco processos de expulsão do país 
durante a Ditadura. Nestes casos obteve sempre apoio da CNBB, tendo como um de seus mais eminentes 
defensores o cardeal Arns.  
É adepto da Teologia da Libertação e, como dissemos foi o mais radical dos bispos brasileiros no período da 
ditadura e mesmo depois dela. Entre outras bandeiras polemicas sempre atacou a propriedade privada dos 
meios de produção, o grande latifúndio e a riqueza material. Defendeu abertamente a ordenação sacerdotal de 
mulheres e o fim do celibato para o clero. 
Com a guinada conservadora da Igreja Católica a partir de década de 1980 (que no Brasil fez-se sentir mais 
plenamente a partir da década seguinte) suas posições acabaram frequentemente marginalizadas. Sintoma desse 
afastamento foi a nomeação de bispo conservador, Leonardo Ulrich Steiner, como seu sucessor em São Félix. 
Mesmo afastado de suas funções, seguiu ativo como defensor dos diretos humanos, dos indígenas e dos pobres 
de sua terra. Sofreu atentados e ameaças de morte em diversas ocasiões (sendo as últimas em 2012). 
Humilde, sempre recusou os tratamos de “Excelência”, “Excelência Reverendíssima” e “Dom”. 
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Malditas todas as 

propriedades privadas 

que nos privam 

de viver e de amar! 

Malditas sejam todas 

[...] 

Chamar-me-ão subversivo. 

E lhes direi: eu o sou. 

Por meu povo em luta, vivo. 

Com meu povo em marcha, vou. 

Tenho fé de guerrilheiro 

e amor de revolução. 

[...] 

Incito à subversão 

Contra o Poder e o Dinheiro. 

Quero subverter a Lei 

Que perverte o Povo em grei 

E o governo em carniceiro. 

[...] 

Creio na Internacional 

Das frontes soerguidas. 

Da voz de igual a igual 

E das mãos entrelaçadas... 

E chamo à Ordem de mal, 

e ao Progresso de mentira. 

Tenho menos paz que ira. 

Tenho mais amor que paz. 
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[...] 

Mas para viver, 

terra eu quero ter. 

com Incra ou sem Incra, 

com lei ou sem lei”56 

 

 Não é difícil imaginar o alvoroço causado por esses poemas juntos aos TFPistas. 

Crendo-os auto-explicativos, Oliveira dirá que “Dom Casaldáliga vai além do 

comunismo”.57 E isso apenas para na sequência apontar que tal conclusão não é apenas dele, 

mas sim do próprio bispo que teria afirmado que “procurando ser cristão posso e devo ir 

mais longe que o comunismo”58. 

 Com esse mote, Plinio passa a discorrer sobre a incompatibilidade do comunismo 

com os ditames de Igreja. E aqui haverá uma inovação: embora a argumentação não seja 

diferente daquela que já encontrávamos em Em Defesa da Ação Católica ou em Revolução 

e Contra-Revolução ele fará questão de apontar para o fato de que ela era derivada do 

magistério tradicional  da Igreja. Dessa forma, quando mais uma vez insistir que a existência 

de classes sociais é legítima e necessária e que a “Igreja propugna pela coexistência 

harmônica [...] de classes sociais e econômicas desiguais”59 ele fará questão de apontar para 

o fato de que valida tais posições com extensas citações de Leão XIII e Pio XII. Mais a 

frente, quando falar dos papas que foram vigilantes contra o comunismo ele chegará apenas 

até Pio XII, citando na integra o famoso decreto de “excomunhão dos comunistas”60. 

                                                 
56 Todos os excertos são poesias de Pedro Casaldáliga selecionadas por Plinio Corrêa de Oliveira. São citadas 
em OLIVEIRA. Apelo. p. 13, 15, 16 e 19. 
57 OLIVEIRA. Apelo. p. 21. 
58 CASALDÁLIGA, Apud OLIVEIRA. Apelo. p. 22. 
59 OLIVEIRA. Apelo. p. 23. 
60 OLIVEIRA. Apelo. p. 38. O documento referido é o “Decreto da Suprema e Sagrada Congregação do Santo 
Ofício, por mandato e autoridade do Sumo Pontífice Pio XII, dado em 1º de julho de 1949.”. Segundo esse 
documento, “Os fiéis que professam a doutrina materialista e anticristã dos comunistas e principalmente 
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 Como dissemos, a argumentação de Plinio será muito similar ao que já expusemos 

anteriormente, com a inovação de que a precocidade da TFP (ou de seus predecessores) 

como defensores verdadeiros da fé católica será continuamente reafirmada. Recontando a 

história desde os primórdios da Ação Católica até as batalhas contra o governo João Goulart, 

Plinio apontará para o início do “cataclismo” na Igreja e mostrará como a “infiltração 

comunista” conseguiu, sub-repticiamente, se converter em orientação guia dos membros 

ativos do episcopado. 

 Não se esquecendo, no entanto, de que seu escrito cumpria uma função de persuasão 

política, ele cuidará de aliviar a situação dos “bispos silenciosos” – aqueles que segundo ele 

não militavam “ativamente” em prol da causa comunista – dizendo que o ardiloso inimigo 

poderia, em muitos casos, ter-lhes turvado o real entendimento da situação nacional e 

mundial.61 

 Esse raciocínio se estendia ao restante do clero. Porém, mais do que isso, no 

julgamento do clero – e de grande parte do laicato – entrava em jogo novamente a sua visão 

elitista de mundo. Por ela, não era possível uma tomada de consciência ativa por parte do 

sujeito social. Por isso, quando ele busca historicizar o nascimento do fenômeno dos “padres 

de passeata” e das “freiras de mini-saia”62 toda a contestação destes sujeitos no campo 

econômico e social é reduzida a um nexo de causa e efeito com o baixo nível “nas casa de 

formação do Clero secular e regular” em virtude de Dom Helder Câmara ter estado a frente 

                                                                                                                                                       
aqueles que a defendem e divulgam, incorrem, ipso facto, na excomunhão reservada de modo especial à Sé 
Apostólica, como apóstatas da Fé católica”. In: OLIVEIRA. Apelo. p. 39. 
61 OLIVEIRA. Apelo. p. 65 e ss. 
62 OLIVEIRA. Apelo. p. 53. As duas expressões são do dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues e 
funcionavam como síntese – na ótica dos conservadores – daqueles elementos do clero adotavam posturas 
progressistas em termos político-sociais (a “passeata”) e morais (a “mini-saia”). Sobre a visão de Nelson 
Rodrigues do fenômeno, Oliveira dirá que suas “tomadas de posição ante esses acontecimentos foram 
frequentemente benfazejas e brilhantes”. 
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da formação da CNBB.63 A consciência “subversiva” só poderia vir de fora, e de um agente 

que lhes fosse “superior”.64 

 Nos dois casos – em se tratando evidentemente dos “silenciosos” – pesava o fato de 

ter havido uma “falsa impressão” de que o comunismo era um fato superado. Segundo o seu 

raciocínio:  

 

“A vitória de 64 deixou a nu a artificialidade do perigo comunista no Brasil. O 

destroçamento espetacular desse perigo criou nos ambientes centristas a perigosa 

ilusão de que o perigo jamais voltaria. De onde surgiram condições propícias a que 

espíritos otimistas se pusessem estas perguntas: por que então continuar a reprimir o 

comunismo?”65 

 

 Nesse contexto, a intervenção da CNBB e, no campo internacional, do CELAM 

(Conselho Episcopal Latino-Americano) teriam sido desastrosas, ficando muito aquém do 

entendimento que o poder civil tinha conseguido da “manutenção da ordem” no continente. 

Justamente a Igreja – em suas próprias palavras “a alma da Contra-Revolução” – tinha se 

colocado como o braço protetor (e impulsionador) da “Revolução”. No Brasil “o sopro 

                                                 
63 OLIVEIRA. Apelo. p. 52. 
64 Evidentemente não buscamos redimensionar o problema fazendo tabula rasa do chão histórico de 
constituição do indivíduo em sociedade e do peso dessas determinações. O que apontamos é para o caráter 
mecânico e unívoco que isso assume no raciocínio do líder TFPista. A esse respeito vale reproduzir um excerto 
um pouco mais longo de Gilmaisa Macedo Costa sobre a formação da personalidade de acordo com 
György Lukács. Diz ela que “a dialética entre a demanda e a resposta é também formulada pelo autor [Lukács] 
no sentido de eliminar qualquer articulação mecânica entre esses dois momentos. Para ele, no processo social, 
‘demanda e resposta não intervêm minimamente como elementos ontológicos de uma sociedade. Nenhuma 
constelação simplesmente existente de objetos, processos, etc., contém na sua imediata dadidade uma demanda 
a responder. Esta última aparece quando é produto de um sujeito que pensa e que põe, o qual interpreta como 
uma demanda a velha ou nova constelação, tendência, etc. a cada vez existente, para depois formular, momento 
ainda o pensamento, a resposta; somente neste ponto de consciência a resposta pode ser adaptada a figurar 
como base de uma posição teleológica’ 
A demanda é reconhecida pelo sujeito e este formula também a resposta para a resolução ao problema existente 
na sociedade. Somente por esse meio consciente a demanda pode constituir-se em base para uma posição 
teleológica. Quanto mais desenvolvida socialmente a sociedade, mais crescente a diversificação das demandas 
e das respostas elaboradas pelos sujeitos.” COSTA, Gilmaisa Macedo da. Indivíduo e Sociedade: Sobre a 
teoria de personalidade em Georg Lukács. 2ª Edição revista. São Paulo: Instituto Lukács. 2012. p. 56. A 
citação contida no excerto é de György Lukács. 
65 OLIVEIRA. Apelo. p. 65. Grifo do original. 
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regenerador da Revolução de 64 não penetrou nas áreas dominadas pela CNBB”66. Já no 

Chile “a gloriosa revolução67, militar e popular, que se alçou contra Allende, foi 

obstaculizada quanto possível pelos Hierarcas”68. 

 Frente a isso, ele gastará mais algumas páginas para “desfazer” enganos e demonstrar 

a esses bispos em que pontos se encontravam seus erros. Embora a argumentação seja 

repetitiva e por vezes enfadonha, as conclusões são de uma clareza irretocável: O 

comunismo era pecado, o capitalismo não.69 A luta de classes pervertia a ordem preconizada 

por Deus.70 A ideia de justiça social era um erro frequente que conduzia à colaboração 

(consciente ou não) com os esquerdistas. O que deveria se fomentar era a caridade – um dos 

valores máximos do cristianismo – e essa presumia a diferença de condições sociais.71 

 Frente a esse quadro ele pergunta: “Que resta fazer?”. Embora clame pela proteção 

divina para a salvação da “santa Igreja” e da sociedade temporal, Plinio não se fará de 

rogado em recorrer às armas bastante terrenas da Ditadura, afirmando que se “tornam 

indispensáveis, em sua atual magnitude e em grau ainda crescente, as leis e os organismos de 

repressão anticomunista, contra os quais esses mesmos meios católicos são os primeiros a 

bradar”.72 

 Para não dizer porém que ele está a abandonar a Igreja, ficará consignado que, 

quando se trata da perdição do “rebanho de Deus” “o remédio para essa espinhosa situação 

só pode provir, pois, dos próprios meios católicos.”73 Isso, pois, como dissemos, o 

                                                 
66 OLIVEIRA. Apelo. p. 74. 
67 É sintomático de seu afinamento com os governos ditatoriais latino-americanos e da sua função de “guarda” 
da ordem que Oliveira promova uma impressionante acomodação léxica para se aproximar da terminologia 
usada por esses regimes. Já fizemos menção, no começo do capítulo anterior, às suas boas vindas à “Revolução 
de 64”. Essa louvação permanece na citação anterior. No caso chileno, ele vai ainda mais longe, e além de se 
congratular com a “revolução”, enfatiza o seu caráter pretensamente “popular”. E a essa altura do trabalho 
cremos já ter demonstrado o quanto ele valorizava e estimava qualquer organização vinda “do povo”...  
68 OLIVEIRA. Apelo. p. 33. 
69 OLIVEIRA. Apelo. p. 44. 
70 OLIVEIRA. Apelo. p. 70. 
71 OLIVEIRA. Apelo. p. 80. 
72 OLIVEIRA. Apelo. p. 82. 
73 OLIVEIRA. Apelo. p. 82. 
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entendimento de Oliveira é que apenas a alguns homens especiais é dado conhecer o mundo. 

O restante deve se comportar como uma horda obediente. E, “o normal da grei fiel é viver 

sob a influência e o mando de seus Pastores”74. 

 E era desses pastores, dos bispos, a responsabilidade de agir. Recorrendo ao texto 

bíblico que diz que “para tudo há um momento, há um tempo para cada coisa debaixo do 

céu”75 ele dirá que o tempo de calar já passou. Naquele momento a obediência à Igreja não 

pode ser apenas seguir as ordens “temporais”. Seria necessário recorrer a sua natureza 

transcendente para encontrar o caminho reto. Os que não tinham se mostrado 

“revolucionários” ainda poderiam guiar o povo de Deus: 

 

“Na mão dos Silenciosos, pôs Deus todos os meios que ainda podem remediar a 

situação: são eles numerosos, dispõem de posições, de prestígio e de cargos. 

Atuem. Nós lho imploramos. Falem, ensinem, lutem. O anjo protetor de nossa Pátria 

os espera para os confortar ao longo dos prélios. 

E Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, lhes prepara sorridente o cêntuplo 

prometido já nesta terra aos que abandonam tudo por amor ao Reino dos Céus. 

E estremeçam eles por fim, na presença de Deus, estudando na tragédia chilena, o 

que, de um modo ou de outro, poderá nos acontecer se não fizerem sentir toda a sua 

autoridade e prestígio, no bom combate.”76 

 

 Era a hora da verdade para os bispos brasileiros. Se se mantivesses silenciosos 

estariam aderindo ao erro. Só restaria aos filhos da Igreja procurar socorro em um verdadeiro 

líder católico. E Plinio e a TFP se dispunham a assumir esse papel. E nele, defender a ordem. 

 

                                                 
74 OLIVEIRA. Apelo. p. 85. Grifos nossos. 
75 ECLESIASTES, 3:1 
76 OLIVEIRA. Apelo. p. 86. 
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A subversão no Brasil e na América Latina: contra o exemplo chileno 

 

 O dissenso entre TFP e Igreja Católica no período estudado é um dos pontos 

fundamentais que nos permite compreender a função desempenhada pelo ideário pliniano em 

sua perspectiva de intervenção social. Por tudo que expusemos, fica claro que o polemista 

buscava influenciar na conduta política de seus leitores na luta contra a “subversão”. Nesse 

ponto, ocuparam varias vezes as páginas de Folha de São Paulo artigos seus sobre a 

evolução do governo popular de Salvador Allende no Chile. Essa “cobertura” é 

paradigmática para entendermos a qual modelo de sociedade a militância TFPista servia. 

Também é crucial para indicar porque seu conjunto de proposituras reverbera ainda em 

muitos segmentos da sociedade brasileira. 

 Importante definir o quê significava a experiência chilena no começo dos anos 1970: 

Em uma linguagem poética, Isabel Allende definiu o país nessa época como “uma ilhota no 

mar tempestuoso em que a história mergulhara a América Latina, o continente que aparece 

nos mapas sob a forma de um coração enfermo”. A escritora queria ressaltar o caráter único 

do que se passava em seu país. Em um continente cuja história é cravejada por governos 

ditatoriais e lutas sociais de resistência, o Chile vivia “em pleno governo socialista de 

Salvador Allende, o primeiro marxista a tornar-se presidente em uma eleição democrática, 

homem que tinha o sonho da igualdade e da liberdade, além de paixão para concretizar esse 

sonho”.77 

 Peter Winn, historiador que teve ocasião de testemunhar in loco a “revolução 

democrática” levada a cabo pelo governo da Unidade Popular, definiu o processo batizado 

de “vía chilena” como “notável e importante” a ponto de chamar a atenção de observadores 

do restante do continente e de praticamente todas as partes do globo. A “via democrática” 

                                                 
77 ALLENDE, Isabel. Um sopro de esperança. In: GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 
Tradução: Galeno de Freitas. 47ª Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2007. p. 7. 
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para o socialismo seria minada pelas forças contra-revolucionárias de uma direita cada vez 

mais articulada com os interesses imperialistas no continente. Em breve o país se encontraria 

“em meio a uma guerra civil não declarada entre as forças que apoiavam a revolução e as 

que se opunham a ela”. No início mesmo as forças progressistas mais céticas do continente – 

devido a dúvidas na possibilidade de sucesso – tinham o seu coração acelerado pelo governo 

do “compañero presidente”.78 

 Para Plinio Corrêa de Oliveira era uma “trágica experiência” que redundava em 

“pobreza e tirania”.79 

 A preocupação da TFP com o que acontecia no Chile vem de desde antes da eleição 

de Allende para presidente. Em 1967 Fábio Vidigal Xavier da Silveira, um dos diretores da 

organização, escreveu uma pequena obra intitulada Frei, o Kerensky chileno.80 Prefaciada 

por Plinio ela defendia uma ideia simples. Em síntese a obra dizia que a população chilena 

era profundamente católica e por isso não elegeria um governo “marxista”. Cientes disso, os 

comunistas buscavam uma composição (aberta em alguns pontos, escamoteada em outros) 

que os permitisse aproveitar o influxo esquerdista da Democracia Cristã – representada no 

Chile pelo PDC. 

 Assim, uma vez eleito Eduardo Frei, do PDC, este procuraria “atrair a opinião 

católica apoiando-se em teólogos e pensadores progressistas, cujas temerárias elucubrações 

dão de fato base à política socialista que ele vai desenvolvendo.”81 Nessa situação, Frei podia 

não ser um comunista (e a TFP reconhece isso), mas acabaria em sua visão tendo o mesmo 

papel que eles imputavam a Alexander Kerensky por ocasião da Revolução Russa de 1917: o 

de, sendo ainda um “moderado”, preparar o caminho e abrir passagem para os verdadeiros 

“comunistas”. 

                                                 
78 WINN, Peter. A Revolução Chilena. Tradução Magda Lopes. São Paulo: Editora UNESP. 2010. p. 17 a 21. 
79 OLIVEIRA. Pobreza e tirania. 9 de julho de 1972. 
80 SILVEIRA, Fabio Vidgal Xavier. Frei, o Kerensky chileno. São Paulo: Editora Veza Cruz. 1967. 
81 OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Prefácio. In: Idem. p. 4. 
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Essa linha de raciocínio já estava presente quando em março de 1970 um fato 

começou a esquentar os ânimos para as eleições presidenciais que se dariam em setembro 

daquele ano. Ocorre que, dada à possibilidade de uma ampla frente com a participação do 

PDC, um jornal chileno teria inquirido o cardeal Silva Henríquez, arcebispo de Santiago, 

sobre a licitude de um católico votar em um comunista. A resposta do prelado indicaria que 

isso era lícito, desde que o fiel o fizesse com a consciência convicta de estar cumprindo o seu 

dever para com a sociedade.82 

 Para Plinio isso reforçava a tese. Imiscuindo-se no meio católico o comunismo 

angariava uma força que, per si, jamais teria. A confusão era tal que mesmo um cardeal da 

Igreja se entregava a esse erro. Erro duplo em sua opinião. Primeiro moral, pois segundo ele 

já estava provada “a evidente incompatibilidade entre a filosofia de Marx e da doutrina 

Católica”. Derivando disso, havia um erro no campo do próprio direito canônico, uma vez 

que “a excomunhão contra os católicos que apóiem os comunistas – incluindo votar neles – 

lançada por sua santidade o papa Pio XII, de feliz memória [...] não foi levantada, [...]. E não 

está no âmbito da autoridade diocesana declará-la suspensa”.83 

 Os ataques ao fantasma comunista continuarão ao longo do ano. Com sua artilharia 

centrada em combater a Democracia Cristã, ele dirá que a América Latina precisa estudar o 

fenômeno “pedecista” para entender “o papel do pedecismo como um dos agrupamentos 

constitutivos da falange progressista.”. Fenômeno que encontraria no Chile o seu maior 

desenvolvimento. Esse desenvolvimento levaria por sua vez a uma enorme confusão na 

cabeça dos católicos. Isso pois, a “sociedade atual” estaria permeada por um “amálgama de 

tradições cristãs que nos vêm do fundo dos séculos, e de impulsos e aspirações que tendem 

para um categórico neopaganismo”. Lamentavelmente a associação (operada pela 

                                                 
82 OLIVEIRA. O lobo uiva em defesa do pastor. 22 de março de 1970. 
83 Idem. 
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Democracia Cristã) entre catolicismo e progressismo só contribuiria para aumentar essa 

confusão e, no limite, desfazê-la a bem da perspectiva “neopagã”.84 

 E quando segmentos da Democracia Cristã chilena optaram por se colocar como 

distanciados dos comunistas e socialistas, Plinio entendeu ser seu dever esclarecer o público 

brasileiro sobre o perigo analisando a “alma” dos pedecistas. E deu seu diagnóstico: 

 

“O pedecista, o mais das vezes, é um ente atormentado por uma cisão interior. 

Pulsam nele simpatias profundas, mas inconfessadas, pelo comunismo. Mas, ao 

mesmo tempo, suas convicções de superfície, seus hábitos, suas relações, quiçá seus 

interesses, o prendem ao campo não comunista. Ele sente que, se a si próprio se 

confessasse pró-comunista, teria mil rupturas dolorosas a fazer. De outro lado, 

porém, se ele extirpasse de si as tendências pró-comunistas, seria obrigado a 

renunciar a devaneios, a utopias, a quimeras que lhe estão no mais fundo da alma. 

Então, o que faz? Procura persuadir-se de que é neutro. Procura igualmente persuadir 

de sua neutralidade aos circunstantes. Mas, como é natural, essa neutralidade de 

superfície só produz frutos superficiais. Na aparência, a conduta do pedecista é 

realmente de um neutro... Como, porém, nas profundidades recônditas de sua alma, o 

que há é só simpatia para a esquerda, os resultados de sua conduta, se analisados a 

fundo, se revelam sempre favoráveis à esquerda.”85 

 

 Ou seja, mesmo quando esse julgava não favorecer os comunistas, trata-se de um 

auto-engano. E esse seria o motivo que deveria levar o pedecismo à futura ruína: 

 

                                                 
84 OLIVEIRA. O que é um pedecista? 19 de julho de 1970. Nesse mesmo artigo é interessante notar como já 
surge o contraponto a isso – ainda que não exclusivista como seria nos próximos anos: “A TFP é precisamente 
a outra hipótese, oposta ao progressismo e simétrica com ele. É a coerência no repúdio a tudo quanto este aceita 
e na negação de tudo quanto ele afirma.” 
85 OLIVEIRA. Indecisos, talvez; neutros, jamais. 2 de agosto de 1970. 
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“Enquanto o pedecismo pôde fazer crer em sua neutralidade, atraiu muitas simpatias. 

À medida que a repetição dessas tomadas de posição pró-esquerdistas foram 

comprometendo essa imagem neutralista, a influência do pedecismo se foi 

desgastando.”86 

  

Veio então a eleição de 6 de setembro de 1970 no Chile. Mesmo possuindo um 

generoso espaço como colunista semanal, Plinio publicou um artigo (possivelmente pago)87 

com mais do que o dobro do tamanho de seus artigos ordinários para analisar o pleito e a 

vitória de Salvador Allende. O pomposo título desses escrito era Toda a verdade sobre as 

eleições no Chile.88 

 A ideia de revelar a “verdade” se abria em diversos níveis. O primeiro era demonstrar 

que, numericamente, não se podia falar em uma vitória de Allende. A matemática usada para 

se chegar a tal conclusão é, no mínimo, marota. Segundo o colunista, da última vez que 

concorrera a presidente, Allende havia obtido 38,7% dos votos, mesmo concorrendo, entre 

outros, contra a Democracia Cristã. No pleito de 1970, setores dissidentes do PDC tinham se 

juntado ao líder socialista. Isso teria levado muitos católicos “iludidos” a reforçar as fileiras 

                                                 
86 Idem. 
87 O assunto realmente era um dos fulcros de preocupação da TFP. O site (pliniocorreadeoliveira.info) mantido 
por admiradores do líder a entidade apresenta a seguinte lista de periódicos que publicaram o artigo, além de 
Folha de São Paulo e Catolicismo,inda em 1970: “"Gazeta do Povo", Curitiba, 13-9-70; "Diário de Notícias", 
Salvador, 18 e 19-9-70; "Tribuna da Serra", São Bento do Sul (SC), 19-9-70; "Correio do Povo", Porto Alegre, 
20-9-70; "A Cruz", Rio de Janeiro, 20-9-70; "Diário dos Campos", Ponta Grossa (PR), 20.9-70; "Diário da 
Região", São José do Rio Preto (SP), 24-9-70; "Diário Catarinense", Florianópolis, 2-10-70; "Cidade de 
Blumenau", Blumenau (SC), 2-10-70; "Jornal Pequeno", São Luís, 4-10-70; "Correio do Ceará", Fortaleza, 6-
10-70; "Jornal do Commércio", Recife, 6-10-70; "Diário do Norte", Jacarezinho (PR), 25-10-70 e 1.°-11-70. — 
Resumos foram publicados no "Diário da Noite", São Paulo, 11-9-70; "Diário de Notícias", Rio de Janeiro, 11-
9-70; "Diário do Comércio & Indústria", São Paulo, 11-9-70; "Diário de S. Paulo", 13-9-70; "O Estado do 
Paraná", Curitiba, 13-9-70; "Diário do Paraná", Curitiba, 13-9-70; "Correio Braziliense", Brasília, 15-9-70; "O 
Fluminense", Niterói, 15-9-70; "A Gazeta", Florianópolis, 15-9-70; "Diário da Tarde", Belo Horizonte, 15-9-
70; "Diário da Região", São José do Rio Preto, 15-9-70; "Folha do Comércio", Campos (RJ), 16-9-70; "Correio 
Lageano", Lages (SC), 18-9-70; "Diário Popular", Curitiba, 19-9-70; "O Popular", Goiânia, 19-9-70; "Cidade 
de Barretos", Barretos (SP), 20-9-70; "A Cidade", Ribeirão Preto (SP), 22-9-70; "Diário da Manhã", Ribeirão 
Preto (SP), 26-9-70; "A União", João Pessoa, 30-9-70; "Tribuna de São José", São José dos Pinhais, 3-10-70; 
"A Cidade", Campos (RJ), 25-11-70”. Não foi possível verificar em quais veículos a publicação foi paga, e em 
quais foi gratuita. 
88 OLIVEIRA. Toda a verdade sobre as eleições no Chile. 10 de setembro de 1970. 
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allendistas. Assim, os votos “genuinamente comunistas” teria sofrido, na verdade, uma 

drástica redução. 

 Para ele, naquele momento “o mais urgente, para o esclarecimento da opinião 

brasileira, consiste em tornar claro que o resultado do recente pleito chileno revela não um 

progresso, mas antes um retrocesso do marxismo no país amigo”89. Plinio sempre julgou  

uma questão fundamental insistir na impossibilidade de um “comunista” alcançar o poder 

dentro das regras eleitorais das “democracias ocidentais”.  

 Mesmo apontando para isso, Plinio não terá como negar o fato óbvio de que, 

efetivamente, o nome de Allende havia emergido da votação como o primeiro colocado. 

Desse modo ele se porá a perfilar as outras “verdades” a que fazia referência. Em primeiro 

lugar, não sendo os comunistas e socialistas responsáveis pela vitória, sobre quem recairia a 

culpa? A Democracia Cristã será o primeiro alvo. Eduardo Frei havia dito que “Há algo pior 

do que o comunismo: é o anticomunismo”. Teria por isso abdicado de combater abertamente 

o “grande mal”. E “quem semeia ventos colhe tempestades” sentenciará o líder TFPista.90 

 Mas o principal acusado será “o clero esquerdista”. Em uma população tão católica 

quanto a chilena, a presença dessas figuras seria inacreditavelmente danosa. Ainda mais 

quando o arcebispo de Santiago – principal diocese do Chile – afirmava a licitude de se votar 

em um comunista. Prova disso seria a não eleição de Allende em 1964, “quando a infiltração 

comunista no Clero chileno era bem menor”. Na ocasião a Igreja teria trabalhado por Frei. 

 Atrelados à esses segmentos estaria a “massa” votante. E em boa parte essa seria 

composta pelos “decisivos inocentes-úteis” nutridos pelos discursos da Democracia Cristã e 

do “clero esquerdistas”. Ele conclui: 

                                                 
89 Idem. Grifo do original. 
90 OLIVEIRA. Toda a verdade sobre as eleições no Chile. 10 de setembro de 1970. Plinio evidentemente não 
poupou elogios ao já citado Frei, o Kerensky chileno. Dizendo que a TFP havia previsto “a crise”, definiu a 
situação como “a vitória de um grande livro”. Enaltecendo-a pontuou que “Essa obra teve edições na Argentina 
e na Venezuela, e repercutiu intensamente na imprensa de toda a América Latina. Escrita com uma notável 
lucidez de doutrina e de observação, provou, há 3 anos, que o resultado da atuação de Frei seria a vitória da 
minoria comunista.” 
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“Insistimos. Não cresceu no Chile o número dos marxistas. Cresceu, isto sim, o 

número de inocentes-úteis que se deixam iludir pelo sonho de aproveitar o apoio 

marxista para a realização de certas reformas... sem chegar ao marxismo.”91 

 

 Mas mesmo com todo esse apoio Allende não teria logrado obter a vitória. Não tendo 

obtido 50% dos votos teria se qualificado apenas para disputar o segundo turno indireto das 

eleições contra o conservador Alessandri, segundo candidato mais votado.92 Caberia ao 

Congresso do país decidir qual dois seria eleito (e nele a posição da Democracia Cristã seria 

novamente determinante). Plinio se sairá com uma conclusão ao arrepio da lógica. Como a 

vontade popular não se demonstrava com clareza, o Congresso não tinha porque levá-la em 

conta. “A Constituição Chilena dispôs de um modo sábio que, em casos como o presente, 

cabe ao congresso escolher livremente o Presidente da República, entre os candidatos mais 

votados.”93. 

 E essa “livre escolha” deveria levar em conta o “golpismo” dos partidários de 

Allende: 

 

“o comando da Unidade Popular — união eleitoral pró-Allende — dando um golpe 

de Estado branco, acaba de contestar ao Congresso essa atribuição legal, declarando 

pura e simplesmente que a vitória de seu candidato é irreversível. O que quer dizer 

                                                 
91 Idem. 
92 A Constituição Chilena de 1925 preconizava que se nenhum candidato obtivesse mais da metade dos votos 
populares caberia ao Congresso Nacional escolher um presidente entre os dois mais votados. Em um sistema 
multipartidário como o chileno tal ocorrência era corriqueira e a exigência funcionava como uma trava das 
classes dominantes contra grupos que pudessem desafiar seus interesses. Na prática porém, desde a 
promulgação da Constituição, o Congresso sempre tinha referendado o mais votado. O próprio Allende ao se 
encontrar nessa situação nas eleições de 1958 (tinha sido o segundo mais votado, atrás de Alessandri) apressou-
se em reconhecer a vitória do adversário, impedindo qualquer partidário seu de buscar uma virada 
“parlamentar”. Cf: WINN. Op. Cit. p. 69-70. 
93 OLIVEIRA. Toda a verdade sobre as eleições no Chile. 10 de setembro de 1970. Grifo nosso. 
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que ele recorrerá ao golpe de Estado vermelho, se o Congresso não se dobrar ao 

golpe de Estado branco.”94 

 

 Assim, os que queriam que os “representantes do povo” se subordinassem à “vontade 

popular” eram, em um parágrafo, remetidos à condição de golpistas.95 

 A prova desse “golpismo” era a “tragédia” que Allende iniciava. Reproduzamos dois 

pontos que assombravam Plinio: 

 

“Baseado entretanto nessa minoria ínfima, nessa vitória de opereta, Allende já 

começou — em nome da democracia — a demolição do Congresso. Assim, anunciou 

ele o propósito de dissolver o Senado e a Câmara dos Deputados, instalando uma 

"Assembléia do Povo", a ser eleita com o Chile sob o tacão da bota comunista. 

Ao mesmo tempo, já pediu a instituição de juízes eletivos. Ou seja, da barbárie. Pois 

num país em que os juízes são nomeados sem prova de saber notório, e trabalham 

sem as garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade das 

rendas, domina, não o direito nem a lei, mas a barbárie.”96 

 

 Tudo isso é plenamente de acordo com a ideologia pliniana conforme a expusemos 

até aqui. O interessante é como nesse momento ele busca justificá-las. A ideia de um poder 

efetivamente popular para deliberar sobre os interesses do povo é rebatida em nome da 

“democracia”. É evidente que o uso da palavra é uma concessão política. No entanto essa 

                                                 
94 Idem.  
95 A situação real do período pós-eleitoral no Chile era completamente diversa da descrição pliniana. Como 
demonstra Peter Winn era Alessandri quem buscava dar o golpe. Com manobras que iam da CIA ao Congresso 
Nacional o candidato derrotado buscava impedir a posse do eleito. Se necessário com tanques na rua. Esses 
planos acabaram frustrados por diversos fatores, dois deles bastante ligados à Democracia Cristã: o presidente 
Frei recusou-se a converte-se em golpista, tomando medidas para garantir à fidelidade das forças armadas e o 
candidato derrotado do PDC, Radomiro Tomic, reconheceu a vitória de Allende e trabalhou para que seu 
partido também o fizesse. Por último, mas não menos importante, o apoio popular de Allende – que Plinio 
desprezada – era maciço. Para detalhes sobre esses acontecimentos ver WINN. Op. Cit. p. 70 a 74. 
96 OLIVEIRA. Toda a verdade sobre as eleições no Chile. 10 de setembro de 1970. 
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percepção restritiva de seu discurso – uma “democracia” que deve adotar elementos para se 

proteger “do povo” – continua a reverberar fortemente ainda hoje e ajuda a explicar a 

perenidade de seu pensamento. Ela também se encaixa como uma luva na concepção de 

“democracia” que impera até hoje nas sociedades capitalistas. Os dois fatos estão 

intimamente ligados.97 

 Na apreciação sobre os juízes podemos ver a mesma lógica que já era usada em 1943 

quando Tomás de Aquino era invocado para explicar que no mundo esse magistério era 

reservado a poucos, porque raros teriam inteligência e sabedoria para tal.98 Ou seja, Allende 

perverteria a própria “ordem natural” ao tirar da elite esse cuidado sobre a vida do restante 

dos mortais. Importante frisar como esse pensamento ainda é corrente em meios não só 

“jurídicos” no Brasil de hoje.99 

 Finda a explanação Plinio dirá, com razão, que repousa nas mãos do PDC a decisão 

sobre o futuro presidente do Chile. Em seus termos: “No Congresso, os votos dos deputados 

da DC decidirão se o Presidente será Allende ou Alessandri. Ou seja, se o Chile imergirá ou 

não na barbárie comunista.”.100  

                                                 
97 Como o momento não comporta uma digressão mais profunda sobre o tema, nos cingimos a reproduzir aqui 
algumas considerações de Ivo Tonet: “O exame de todas as formas democráticas de Estado indica que a 
democracia é sempre uma forma política e como forma política deve sua existência a uma determinada forma 
de trabalho sempre marcada pela exploração do homem pelo homem. Por isso mesmo, sua existência pode ser 
desconectada do capital, argumento esgrimido pelos defensores da democracia como valor universal para 
sustentar a sua existência para além da sociabilidade capitalista, mas de modo nenhum da propriedade privada. 
No entanto, o que não pode ser desconectado do capital é a democracia na sua forma moderna, não obstante 
todas as contradições que existam entre essas duas categorias. Certamente há contradições entre o capital e a 
democracia. Mas, estas são apenas a demonstração da autonomia relativa que ela tem face àquele, sem negar de 
modo nenhum, a sua dependência ontológica dele.” TONET. Ivo. Marxismo e Democracia. Disponível em: 
http://www.ivotonet.xpg.com.br/arquivos/MARXISMO_E_DEMOCRACIA.pdf. Acesso em 15/02/2013. 
98 Ver para tanto o primeiro capítulo dessa dissertação. 
99 Um exemplo colhido quase a esmo, e sem entrar em nenhuma consideração sobre os governos da Venezuela 
e do Brasil: Em editorial recente o jornal brasileiro O Globo desancou o Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela por sua característica de “órgão aparelhado”. Desde 1999 o órgão é autônomo da presidência da 
república, seus juízes são eleitos, tem mandato fixo (não renovável), e se submetem a controle externo. 
Enquanto isso, no Brasil, o periódico tecia loas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Nele, os membros são 
indicados pelo poder executivo (não raro após processos de campanha nada “republicanos”), tem mandato 
vitalício, provêm da “elite pensante” e a possibilidade de serem destituídos (ainda que condenados na justiça 
comum por crimes comuns) é, na prática, inexistente. Para a íntegra do editorial: 
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/01/11/consuma-se-farsa-chavista-editorial-481889.asp. Acesso 
em 15/02/2013. 
100 OLIVEIRA. Toda a verdade sobre as eleições no Chile. 10 de setembro de 1970. 
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 Essa, como cristã, devia obediência ao Papa. E aí entra a figura de Paulo VI. No 

começo do artigo ele já tinha sido acusado – ainda que de maneira respeitosa – de, por sua 

omissão, ter permitido a guinda esquerdista do clero latino-americano e das Democracias 

Cristãs espalhadas pelo mundo. Agora, a TFP dizia que ele ainda podia “salvar tudo”: “Uma 

só voz há no mundo, que pode prevenir este mal. É a voz augusta de Paulo VI. [...] É com 

toda a alma que imploramos à Providência essa palavra salvadora...”.101 

 Paulo VI, fiel ao seu perfil que muito o afastava da TFP, não se manifestou.102 Em 24 

de outubro mais de 78% dos parlamentares – aí incluídos os membros do PDC – 

confirmaram a eleição de Salvador Allende. Plinio Corrêa de Oliveira, assim como outros 

nomes da direita latino-americana e chilena, não lhe dariam trégua. Até a sua morte (e 

mesmo depois) os ataques seriam vorazes e constantes.103 

 Não é possível no âmbito desse trabalho esmiuçar com vagar todo esse material. 

Elencamos então na sequência alguns momentos desses ataques apenas para lhes traçar um 

perfil. Com isso podemos demonstrar como essas críticas a todos os aspectos da experiência 

chilena tinham um claro objetivo “pedagógico” sobre o público brasileiro. 

 Já em novembro de 1970 o Cardeal Silva Henríquez será novamente atacado por ter 

celebrado uma missa em homenagem a Allende. Nela, além do “presidente ateu” estaria 

presente “uma farta coleção de pastores protestantes”. Um acinte. Ainda mais pelo fato de, 

dias antes o presidente – que além de tudo era maçom – ter dado uma entrevista ao jornal 

estadunidense The New York Times sugerido que quem havia mudado de posição era a 

Igreja Católica, e não ele. Plinio reproduziu essas palavras: 

                                                 
101 Idem. 
102 Veremos no próximo tópico como a TFP condenava a “política externa” do Vaticano, notadamente na 
questão da “não interferência”.  
103 Basta atentar para alguns números para se ter noção do montante de energia mobilizado pela TFP. Entre a 
confirmação de Allende como presidente e o golpe de estado que levou a sua morte, Plinio publicou em Folha 
de São Paulo 137 artigo. Desses, 25 tiveram como tema central (ou exclusivo) o Chile. Isso perfaz um pouco 
mais de 18% do total. Em outros 29 o país foi mencionado. O quê significa algo acima de 21% dos escritos. 
Assim, em aproximadamente 40% de suas intervenções o Chile era objeto de análise (e ataque). Ou quase dois 
artigos por mês em uma média de quatro. 
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“Repórter: Na qualidade de maçom, considera a Igreja Católica elemento potencial 

de oposição ao seu governo? 

Allende: Creio que está perfeitamente ciente de que as velhas rixas entre a 

maçonaria e a Igreja estão superadas. O que é mais importante, a Igreja Católica 

sofreu mudanças fundamentais. 

Durante séculos, a Igreja Católica defendeu os interesses dos poderosos. Hoje, depois 

de João XXIII, ela se orientou para transformar o Evangelho de Cristo em realidade, 

pelo menos em alguns lugares. 

Tive ocasião de ler a Declaração dos Bispos em Medellín, e a linguagem que usam é 

a mesma que usamos desde nossa iniciação na vida política, há 30 anos. Naquela 

época, éramos condenados por tal linguagem que hoje é empregada pelos Bispos 

católicos. 

Acredito que a Igreja não será fator de oposição ao governo da Unidade Popular. Ao 

contrário, será um elemento a nosso favor, porque estaremos tentando converter em 

realidade o pensamento cristão. Além disso, haverá a mais total liberdade de crença 

religiosa.”104 

 

 Para Plinio isso significava um acordo entre o cardeal e o presidente. Senão, como 

ele chegaria a essa ousadia.105 Usando um fantasma que assustava a burguesia e grande parte 

das camadas médias em períodos revolucionários, o autor fará do cardeal cúmplice da 

“evasão de capitais do Chile para o exterior” e também do “êxodo contínuo de chilenos”, que 

em suas palavras chegaria a “50 mil refugiados” só na cidade Buenos Aires, na Argentina.106 

 E reforçando o clima de terrorismo do artigo ele apelará para os sentimentos dessas 

mesmas classes em sua configuração brasileira: 

                                                 
104 OLIVEIRA. O Cardeal festivo. 8 de novembro de 1970. 
105 É interessante notar que, pouquíssimo tempo depois, com palavras mais envernizadas, a TFP estará a acusar 
a Igreja dessas mesmas mudanças. Expusemos isso no tópico anterior e faremos novamente referência ao fato 
no final desse capítulo.   
106 OLIVEIRA. O Cardeal festivo. 8 de novembro de 1970. 
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“Vou adiante em minhas elucubrações. O leitor não julgava, há um ano atrás, 

impossível que fatos como estes ocorressem no Chile? Claro que sim. Entretanto, ei-

los. Agora pergunto: fatos destes parecem impossíveis ao leitor, no Brasil de hoje? 

Quem nos garantirá que, dias mais dias menos, aqui não ocorram também?”107 

 

Plinio pedia pelo endurecimento da já sanguinária ditadura imposta ao país. 

 Essas mesmas classes deveriam ficar ainda mais assustadas com outra iniciativa do 

governo da Unidade Popular: a instituição de Tribunais populares assim definidos: 

 

“Como constituir esses tribunais? De modo perfeitamente democrático. Abaixo os 

austeros juízes diplomados em Direito, que formam uma oligarquia de privilegiados. 

Cada tribunal deve ter três membros, dois dos quais eletivos. Sim. Eleitos pelo bom 

povinho dentre as fileiras do mesmo bom povinho. Em outros termos, a escolha 

estaria a cargo de comitês populares, de sindicatos, de colonos nas fazendas etc. Só o 

presidente seria bacharel.”108 

 

 Já esmiuçamos esse pensamento antes. A perspectiva de que o “povo” tomasse a 

condução de seus destinos em suas próprias mãos era motivo de pânico para os TFPistas. E 

era esse mesmo pânico que Plinio tentava infundir na cabeça de seus leitores. Mais uma vez 

transportando a realidade chilena para o Brasil Plinio, clamando por mais repressão, insistirá 

que  

 

“Os adeptos desses tribunais populares enxameiam no Brasil, e atuam por impô-los 

aqui. São essa legião de esquerdistas católicos, que dia e noite tramam a derrubada da 

                                                 
107 Idem. 
108 OLIVEIRA. O tribunalzinho . 24 de janeiro de 1971. Grifo nosso. 
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autoridade na Igreja, no Estado e na sociedade, sob pretexto de emancipação 

humana, luta contra o paternalismo etc.”109 

 

 E assim ele seguirá ao longo do ano de 1971. Se Allende era acusado de moderação 

por críticos internos e tomava medidas afinadas com a manutenção do sistema capitalista 

isso era apenas um “engodo” deliberado bem aos “moldes” de Moscou. Se anistiava aos 

integrantes do MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) ou desapropriava terras de 

grandes latifúndios – ainda que dentro da legislação vigente – era a barbárie, o início de um 

“Estado ditatorial”.110 

 Quando o grupo político do governo teve uma vitória maiúscula nas eleições 

municipais daquele ano, mais uma vez a matemática sui generis de Plinio entrou em ação. 

Em uma manobra redacional ele converteu todas as abstenções, votos brancos e votos nulos 

em manifestações claramente anti-governistas. Dessa forma a sua votação que ultrapassava 

os 50% foi reduzida para ainda respeitáveis 49,73% dos votos, contra os 48,05% dados a 

partidos oficialmente “de oposição”. Em sua ótica “um empate”.111 E mesmo esse resultado 

seria “posto abaixo” na semana seguinte onde – sob acusações de fraude – ele asseverará que 

“um empate sob forte e omnímoda pressão, o que equivale, moralmente, a uma derrota”.112 

 Os bispos latino-americanos também aparecerão como responsáveis pela “tragédia” 

em diversas ocasiões, em argumentações em tudo similares às que aprestamos no tópico 

anterior, só que com foco maior no episcopado chileno e cubano.113 Cuba, aliás, continuará 

como o exemplo máximo a ser evitado. E quando Fidel Castro permanecer por quase um 

                                                 
109 Idem. 
110 OLIVEIRA. Farsa, salame e herói. 14 de fevereiro de 1971. 
111 OLIVEIRA. No Chile: empate sob pressão. 11 de abril de 1971. 
112 OLIVEIRA. Nem vitória autêntica, nem pleito livre. 18 de abril de 1971. 
113 OLIVEIRA. Displicência e sono, enquanto as barreiras são derrubada. 8 de agosto de 1971. e 
OLIVEIRA. De tudo um pouco. 22 de agosto de 1971. 
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mês em solo chileno, participando inclusive de comícios pró-Allende, o frisson TFPista se 

elevará a níveis histriônicos.114 

 A partir do final de 1971, com o acirramento do influxo contra-revolucionário no 

Chile e o movimento coordenado da burguesia daquele país e das intervenções norte-

americanas, a situação de Allende começa a deteriorar-se. Refém de inúmeras dificuldades 

econômicas criadas ou agravadas pelas ações desses grupos o “compañero presidente” 

encontra-se em meio ao que Winn definiu como “a batalha pelo Chile”.115. Plinio pregará 

abertamente por uma solução pelo alto. Um golpismo de perfil militar, à imagem do Brasil 

de 1964. 

 A fé compartilhada pelas nações latino-americanas as poria no caminho “único e 

cristão”. Para ele  

 

“O mundo ibérico se vai assim cingindo num imenso amplexo, que reúne num todo 

sempre mais coeso e compacto esta imensidade de nações irreversivelmente 

independente, mas ligadas pelos vínculos da mesma Fé, da mesma cultura, e de uma 

língua que se diria quase a mesma.”116 

 

 No Chile haveria inércia de setores importantes para a manutenção dessa “ordem”. 

De um lado a Igreja, como vimos expondo. De outro as forças armadas que “inspiram 

preocupações”, isto pois,  

 

“A julgar pela inércia que têm mantido até agora, parecem elas ter uma visão 

unilateral de sua missão. Entendendo corretamente a subordinação ao poder civil, 

esquecem que as Forças Armadas constituem, em qualquer país, uma grande 

                                                 
114 OLIVEIRA. O Evangelho anunciou. E Fidel também. 14 de novembro de 1971. 
115 WINN. Op. Cit. p. 133. 
116 OLIVEIRA. Brasil, esperanças; Chile, apreensões. 19 de dezembro de 1971. 
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instituição nacional, à qual pode caber, em momento de crise, a nobre tarefa de se 

transcenderem a si próprias, para assumir temporariamente o governo e salvar 

a cousa pública.”117 

 

 Aderindo a esse ímpeto golpista elas poriam o país no caminho “cristão”. O 

precedente para essa ação era domesticamente estabelecido. “Esta alternativa cruel, o Brasil 

bem a sentiu em 1964. O País soube escolher o caminho certo. [...] o desfecho de 64 foi uma 

prova de maturidade dos brasileiros, especialmente de suas Forças Armadas”.118 E todas as 

explicações sobre a “realidade” chilena a partir daí terão a intenção de corroborar essa linha 

de ação. 

 Quando houver desabastecimento, por exemplo, nenhuma palavra será dita sobre a 

ação deliberada das ditas “classes produtoras” de reter estoques. Ou do corte de crédito e 

paralisação das importações feitas por potências estrangeiras. Toda a culpa recairá sobre o 

modelo de controle popular da produção e da criação de uma Corporação de Reforma 

Agrária (CORA) por parte do governo.119 

 O argumento é reforçado por uma carta pública do amigo número um da TFP no 

meio eclesiástico (e a essa altura provavelmente um dos únicos) Dom Antonio Castro 

Mayer. Em polêmica com o cardeal carioca Eugênio Salles, o bispo de Campos estabelecerá 

uma relação direta entre o ataque à propriedade privada e a queda na produção. Segundo ele, 

com a certeza de que o Estado proverá o seu sustendo por meio uma distribuição igualitária 

(ainda que deficiente) e que, mais ainda, ele não perceberá qualquer remuneração adicional 

por uma esforça adicional, o trabalhador não teria qualquer incentivo para produzir mais. 

Antes, com o tempo, produziria menos. Plinio transporta esse quadro sem hesitações para o 

                                                 
117 Idem. Grifo nosso. 
118 Idem. 
119 OLIVEIRA. Pobreza e tirania. 9 de julho de 1972.  
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Chile.120 E assim os dois arqui-tradicionalistas se perfilam sem qualquer cerimônia a um 

argumento de fazer exultar de alegria qualquer liberal.121 Entre eles os Chicago boys que 

assumiram a economia chilena sob Pinochet. 

 No final de 1972 a “experiência chilena” já era tratada como “se aproximando do 

termo catastrófico” que, porém, “libertaria” o país.122 O que não impede que o ano de 1973 

seja também coalhado de ataques. Já em janeiro se fará escândalo porque o governo só se 

manteria com “socorro soviético”.123 Em abril, as ofensivas da TFP chilena contra o clero de 

Santiago serão o destaque. Principalmente porque elas demonstrariam a que grau tinha 

chegado a “comunização” do clero.124 

 Na mesma linha irá o artigo da semana seguinte onde se reproduzia declaração do 

arcebispo de Santiago. O religioso via uma série de “aspectos positivos” no novo projeto 

educacional de Allende que buscava impor um novo modelo de ensino (laico) ao país. Aqui, 

por meio de uma carta da TFP chilena o objetivo era mostrar que isso desagradava a 

esmagadora maioria da população. Para isso ele cita a desaprovação conferida pelos pais de 

um “importante colégio” de Santiago chamado “Villa Maria Academy”.125 Deixa no entanto 

de mencionar que se tratava de uma instituição de ensino tradicional católica feminina (de 

origem norte-americana e existente até hoje), voltada para a “elite” e que se empenhava 

                                                 
120 OLIVEIRA. Fala um grande Bispo. 10 de setembro de 1972. 
121 “Milton Friedman argumentou que uma maior desigualdade estimularia as pessoas a trabalhar mais e 
aumentar a produtividade. Gary Becker, da Universidade de Chicago, acha que a desigualdade incentiva as 
pessoas a investir em sua educação. Redistribuição, em contrapartida, traz ineficiências como altos impostos e 
regulações do governo que impedem o trabalho duro.” COSTA. Fernando Nogueira da. Desigualdade X 
Eficiência = Esquerda X Direita. Disponível em: http://www.advivo.com.br/blog/oswaldo-conti-
bosso/desigualdade-x-eficiencia-esquerda-x-direita. Acesso em: 16/02/2013.  
122 OLIVEIRA. A camarilha dos “Kerenskys”. 22 de outubro de 1972. 
123 OLIVEIRA. Dos georgianos bigodudos até os Cursilhos. 7 de janeiro de 1973. 
124 OLIVEIRA. Onze padres valentes. 15 de abril de 1973. 
125 OLIVEIRA. A tragédia: “Sós, sem chefe e sem Pastor”. 22 de abril de 1973. 
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justamente em afastar as suas alunas dos “perigos do mundo”.126 Certamente algo muito 

pouco representativo de toda a população chilena. 

 Em 11 de setembro de 1973 veio o golpe. Plinio demonstrou toda a sua alegria já no 

título do artigo escrito imediatamente após o ocorrido: “Magnificat” 127 pelo Chile.128. Nele, 

além de louvar os participes do golpe e prever um grande futuro para o país, o líder TFPista 

fará a sua síntese do processo. Assinalando que “o momento da reflexão fria e lúcida” havia 

chegado ele dirá que: 

 

“se patenteia assim, com nitidez, a linha geral dos acontecimentos. Poucas palavras 

bastam para defini-la. O Governo de uma grande nação sul-americana caíra nas mãos 

de uma seita de fanáticos, isto é, do Partido socialista-marxista. Essa seita 

resolvera aplicar ao Chile – custasse o que custasse – sua doutrina materialista, 

igualitária, dirigista e anticristã. A partir deste fato ideológico, desdobraram-se 

múltiplas conseqüências políticas e econômicas. Uma série de leis socialistas e 

confiscatórias se foram aplicando sucessivamente ao país, sem atender ao 

descontentamento da maioria da opinião pública. Em conseqüência, uma crise 

política começou a abalar os próprios fundamentos do Estado. Também a partir do 

fato ideológico se desenrolou, paralelamente à crise política, uma crise econômica. O 

pior dos patrões é o Poder Público. Sentiram-no bem os operários das cidades e 

dos campos, que pouco depois de ‘beneficiados’ pela socialização, começaram a 

revoltar-se contra a miséria que sobre eles ia baixando. Porque mau patrão, o 

                                                 
126 Até o hoje o colégio conserva muitas das características que possuía em 1973, como ser exclusivamente 
feminino e só aceitar alunas e professoras católicas. Mais sobre os seus “valores” pode ser lido em 
http://www.villamaria.cl/colegio/proyecto.html. Acesso em 17/02/2013. 
127 “Magnificat” é um cântico cristão entoado em louvor a Maria de Nazaré. A letra reproduz a passagem do 
evangelho de Lucas (LUCAS, 1: 46,55) onde é narrado, segundo a tradição cristã, o momento em que a Virgem 
Maria contaria a sua prima que, por  interseção divina, estaria grávida e que a criança esperada seria o salvador 
do mundo. Além dessa passagem o cântico é encerrado com a jaculatória Gloria Patri (“Glória ao Pai e ao 
Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém”). Para Plinio Corrêa de Oliveira, 
devoto marino desde tenra idade, significava certamente uma das melhores expressões de fé e louvor. 
128 OLIVEIRA. “Magnificat” pelo Chile . 16 de setembro de 1973. 
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Estado é mau produtor. A pobreza foi se estendendo por toda a nação como uma 

gangrena. As crises política e econômica somaram seus efeitos e produziram um 

caos. Greves imensas paralisaram o país. Ele estava à beira de uma aniquilação total. 

Sobreviveram então as Forças Armadas, destituíram do poder os sectários, e 

estão repondo o país em condições de salvar-se.”129 

 

 A longa citação é auto-explicativa. Ainda mais se tivermos em conta tudo que, a essa 

altura, já expusemos sobre o ideário pliniano. Permitimo-nos apenas um brevíssimo 

comentário. Apesar de seu desprezo pelo “povo”, toda a argumentação é construída – não só 

aqui, mas ao longo dos outros artigos – no sentido de dar a entender que a causa última da 

queda de Allende foi exatamente a falta de apoio desse “povo”. A pressão das classes 

dominantes é escamoteada em um nubloso descontentamento “da maioria da opinião 

pública”. Recordando – mais uma vez – a propositura de István Mészáros que citamos no 

capítulo anterior, lembremos que uma capacidade da ideologia dominante é a de se 

apresentar como “desideologizada”. Ou seja, quando oculta o campo de interesses sociais 

conflitantes que levaram a queda de Allende, Plinio está se colocando na defesa direta dos 

segmentos vencedores. Mais precisamente, do modelo capitalista dos Chicago boys que 

citamos acima. Uma linha de pensamento que tem suas inspirações em um notório ateu 

como Milton Friedman.  

 Não queremos ir mais longe do que a concretude dos fatos permite, mas é 

interessante verificar que essa relação entre liberalismo econômico e a possibilidade de um 

“capitalismo ateu” será sempre escamoteada pelos TFPistas. 

 Encerrando as apreciações sobre o tema apenas mais dois exemplos da defesa feita 

por Oliveira da “Junta de Governo” do Chile de Pinochet.  

                                                 
129 Idem. Grifos nossos. 
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 Em abril de 1974, ante as denúncias do cardeal Silva Henríquez sobre as torturas, 

“desaparecimentos” e execuções realizadas em massa pelos militares golpistas, Plinio tirou 

da cartola a seguinte justificativa: 

 

“Passemos de leve sobre o fato de que Allende e seus asseclas praticaram, 

indiscutivelmente, as violências que Mons. Silva Henriquez e a CEC imputam ao 

atual governo chileno, sem que por isto o presidente marxista tenha sido alvejado por 

declaração tão estrepitosa quanto esta, da qual hoje tratamos.”130 

 

 Não bastando essa invenção ele também perfilará argumentos ainda muito ao gosto 

dos que coetaneamente buscam justificar as arbitrariedades das forças estatais de repressão. 

Frente o “excesso praticado eventualmente por autoridades policiais do atual governo 

chileno” ele dirá que “em matéria de direitos humanos, não existem só os das vítimas da 

polícia” e que para os “esquerdistas” “violações de direitos só doem quando as vítimas são 

comunistas ou suspeitas de comunismo.”.131 

 Ele insistirá que o novo governo dispõe de “popularidade”, mas frente à militarização 

da política – e da repressão – terá de admitir que é no “sabre e [na] polícia que se funda o 

novo regime”. Mas isso não seria problema. Não deixaria a “Junta chilena” de ser “digna de 

fervorosa simpatia por muitos lados” despertando nele uma “expectativa amiga”. Até o 

momento o único pecado cometido por ela teria endereço certo: Aceitar membros da 

Democracia Cristã no novo governo. Dessa, Plinio só esperava o pior.132 

 

 

 

                                                 
130 OLIVEIRA. Voz dos que se calam acabrunhados. 28 de abril de 1974. 
131 Idem. 
132 OLIVEIRA. Novidades de além-fronteiras. 23 de junho de 1974. 
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O Vaticano e a Guerra-Fria: contra a Ostpolitik e o comunismo 

 

 As ações de Plinio Corrêa de Oliveira e da TFP em relação ao que foi tratado nos 

tópicos anteriores ilustra bem o seu posicionamento frente à realidade social do período. 

Finalizando esse capítulo, gostaríamos de analisar brevemente apenas mais um tema que se 

relaciona com os anteriores e sintetiza os motivos do afastamento do tradicional líder 

católico com a Igreja de Roma. Ou, mais precisamente, com a Igreja em sua configuração 

sob os papas João XXIII e Paulo VI. 

 Para tanto, é necessário entender um pouco das mudanças operadas por esses 

pontífices no relacionamento da instituição com seus fiéis e, notadamente, com aqueles que 

estavam fora dessa Igreja. 

 Entendendo, grosso modo, que a “ordem bipolar” pode ser claramente datada com 

término da 2ª Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética emergem como 

potências hegemônicas e antagônicas, veremos que Pio XII (1939-1958) será o primeiro 

papa a enfrentar essa nova configuração mundial. Com destaca Virgílio Caixeta Arraes, o 

seu legado seria “uma igreja centralizada, monolítica, disciplinada e assincrônica com o 

mundo contemporâneo”. No plano de sua intervenção internacional buscaria manter – na 

aparência – a neutralidade diplomática. Na prática, porém, seria bastante transigente em sua 

relação com os regimes fascistas europeus das décadas de 1930 e 1940, como por exemplo a  

Itália de Mussolini e, notadamente, a Espanha de Franco. Ferrenho opositor de qualquer 

forma de socialismo, “jamais dissociaria democracia social do comunismo, pluralismo do 

relativismo”.133 Como mostramos no primeiro capítulo deste trabalho, Plinio teve uma 

perfeita comunhão de valores com esse bispo de Roma. 

                                                 
133 ARRAES, Virgílio Caixeta. De Pio XII a Paulo VI: Do conservadorismo à incerteza da renovação durante a 
Guerra Fria. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal. Nº 165, Ano 42, Jan/Mar de 2005. 
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 Com a ascensão de João XXIII, em finais de 1958, a Igreja Católica iniciaria 

mudanças internas que não encontravam precedentes na história moderna da instituição. 

Eleito como um “papa de transição” o cardeal Angelo Roncalli deveria, em um breve 

pontificado134, preparar caminho para alguma abertura dentro da Igreja. Essa necessidade se 

fazia sentir até na hierarquia majoritariamente conservadora de então, principalmente após 

1950, quando Pio XII publicara a encíclica Humani Generis. Tratando dos erros que o 

gênero humano cometia em questões religiosas e morais, o texto pontifício apontava para 

uma total descrença na modernidade, fechamento completo para outras religiões e 

abordagens da questão social e, subsidiariamente, para a pouca capacidade do “povo de 

Deus” em ser protagonista de seus destinos. 

 Com João XXIII um novo posicionamento seria alcançado – ou pelo menos projetado 

– em diversas matérias. Convocaria e abriria o Concílio Vaticano II, inclusive contra a 

oposição e ceticismo de largas parcelas da cúria, planejando um governo mais 

descentralizado de Igreja e essa, por sua vez, mais próxima ao povo.135 Permitiria maior 

abertura a outras religiões e inverteria a posição secular da Igreja frente aos seus fiéis. 

Consideraria – o que seria inédito pelo menos desde a Contra-Reforma – que é possível se 

alcançar a salvação seguindo a própria consciência ainda que isso não significasse seguir a 

                                                                                                                                                       
p. 77 a 98. 2005. p 84 Disponível em: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/26038-26040-1-
PB.pdf. Acesso em 21/02/2013. 
Arraes indica ainda que, além da convivência pacífica com o fascismo italiano e o nazismo alemão, Pio XII 
buscou, após a derrota de ambos, projetar a ideia de uma nova estrutura de governo para os países católicos que 
desse proeminência à Igreja. Em sua palavras “para ele, o projeto ideal para a Itália pós-fascista preveria um 
Estado corporativista católico, ou seja, a aliança entre os dois poderes, o secular e o espiritual; assim, a Espanha 
franquista seria o país que mais se aproximaria do modelo almejado. Por meio de uma concordata a ser 
assinada em 1953, culminar-se-ia um processo de aproximação que vinha desde a Segunda Guerra, após três 
acordos parciais – 1941, 46 e 50. O catolicismo seria a única religião do Estado, reconhecendo o governo 
espanhol a Igreja como a sociedade perfeita. Cultos acatólicos seriam tolerados, desde que praticados 
particularmente. As escolas públicas lecionariam de acordo com a moral católica, encerrando a forma secular. 
As autoridades eclesiásticas teriam um regime jurídico próprio, com um foro eclesiástico. No entanto, o 
governo deveria aprovar as indicações para os bispados”. ARRAES. Op. Cit. p. 82. 
134 Ao ser eleito em outubro de 1958 o cardeal Roncalli tinha 77 anos.   
135 “Lamentavelmente, João XXIII faleceria, em junho de 63, após a primeira sessão do Concílio, sem, no 
entanto, ter tido a ocasião de mudar a rotina administrativa do papado, de sorte que os poderes absolutistas do 
Papa permaneceriam incólumes, apesar de seu desejo de robustecer o poder episcopal, enfraquecido pelo 
Concílio Vaticano I.” ARRAES. Op. Cit. p. 87. 
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Igreja. Publicaria encíclicas de grande repercussão como Ad Petri Cathedram (1959) – sobre 

a verdade e a unidade na Igreja dentro da caridade –, Mater et Magistra (1961) – sobre a 

Igreja e sua nova configuração frente à “questão social” – e Pacem in Terris (1963) – sobre 

a paz na Terra com base na justiça. Inovou ao dirigir esses textos não mais apenas aos 

clérigos, mas também “aos fiéis de todo orbe”. Na última delas transcendeu inclusive esse 

limite ao afirmar em seu preâmbulo que o texto se destinava também “a todas as pessoas de 

boa vontade”.136 

 No campo das relações internacionais essas novas diretrizes se fariam sentir. O anti-

colonialismo angariaria a simpatia do papa. A “neutralidade” pretendida por Pio XII seria 

abandonada em favor de uma intervenção mais ativa, com o Vaticano se propondo inclusive 

a mediar conflitos internacionais.137 Com relação ao comunismo, seria adotada a postura de 

que se tratava de um erro e, portanto, algo ruim. Todavia, deveria se respeitar a pessoa em 

erro também como parte do “povo de Deus”. Além disso, a motivação moral de se combater 

as misérias e iniquidades do mundo era valorizada. João passaria para a crônica como “o 

Papa bom”. 

Embora, como já ressaltamos anteriormente, nesse momento Plinio não se coloque 

em oposição clara ao papado, é evidente que tais mudanças de orientação o desagradavam de 

                                                 
136 JOÃO XXIII. Pacem in Terris. 1963.  Disponível em: http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/ 
encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_po.html. Acesso em 22/02/2013. 
A referência para os outros textos citados no parágrafo é: JOÃO XXIII. Ad Petri Cathedram. 1959. Disponível 
em: http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_29061959_ad-petri 
_po.html. Acesso em 22/02/2013. e JOÃO XXIII. Mater et Magistra. 1961. Disponível em: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater_po.html. 
Acesso em 22/02/2013. 
137 Um exemplo do papel alcançado pelo papa pode ser verificado quando da “Crise dos Mísseis” ou “Questão 
Cubana”, ocorrida em 1962 e os seus posteriores desdobramentos em relação aos tratados de controle de 
produção e testes de armas atômicas. Por ocasião disso, Nikita Kruschev (então primeiro-ministro da URSS) 
chegou a declarar que “O que o Papa fez pela paz ficará na história. A sua mensagem foi o único raio de 
esperança”. Por sua vez presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, concedeu a João XXIII, após a sua 
morte, a Medalha Presidencial da Liberdade, maior condecoração civil existente no país. Para a citação de 
Kruschev e as informações sobre Kennedy ver ARRAES. Op. Cit. p. 87. 
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sobremaneira.138 Até porque, se tivermos em linha seu conceito de “tradição” – ou mesmo 

conceituações menos rígidas – veremos que havia uma evidente quebra em grande parte 

delas. 

Após o “papa bom”, o trono de Pedro seria ocupado pelo cardeal Giovanni Battista 

Montini. Oriundo também do serviço diplomático do Vaticano139, Paulo VI já era dado como 

favorito ao cargo anos antes. Para isso contribuíam dois fatores essenciais: embora 

certamente menos ousado do que seu antecessor era – dentro do universo da cúria romana – 

um progressista em diversos aspectos. Porém, era também um burocrata de carreira dentro 

da hierarquia católica. Um homem da cúria que se dispunha a conciliar interesses 

antagônicos na condução da instituição em composições que muitas vezes eram saudadas 

como brilhantes. Nesse equilíbrio precário ele acabaria passando para a crônica como um 

papa que desagradaria tanto conservadores como progressistas.140 

Esse perfil conciliador seria sentido em sua política externa. Continuando a Ostpolitik 

de João XXIII ele também buscaria o diálogo e a paz com os dois blocos da Guerra Fria. No 

                                                 
138 Basta para provar isso transcrever a apreciação de Plinio, em 1976, sobre o Concílio Vaticano II: “Este 
Concílio se quis pastoral e não dogmático. Alcance dogmático ele realmente não o teve. Além disto, sua 
omissão sobre o comunismo pode fazê-lo passar para a História como o Concílio a-pastoral. [...] Com táticas 
aggiornate - das quais, aliás, o mínimo que se pode dizer é que são contestáveis no plano teórico e se vêm 
mostrando ruinosas na prática - o Concílio Vaticano II tentou afugentar, digamos, abelhas, vespas e aves de 
rapina. Seu silêncio sobre o comunismo deixou aos lobos toda a liberdade. A obra desse Concílio não pode 
estar inscrita, enquanto efetivamente pastoral, nem na História, nem no Livro da Vida. É penoso dizê-lo. Mas a 
evidência dos fatos aponta, neste sentido, o Concílio Vaticano II como uma das maiores calamidades, se 
não a maior, da História da Igreja. A partir dele penetrou na Igreja, em proporções impensáveis, a ‘fumaça 
de Satanás’, que se vai dilatando dia a dia mais, com a terrível força de expansão dos gases. Para escândalo de 
incontáveis almas, o Corpo Místico de Cristo entrou no sinistro processo da como que autodemolição.” 
OLIVEIRA, Plinio Corrêa. Revolução e Contra-Revolução. 4ª edição em português. São Paulo: Artpress, 
1998. p. 166, 167 e 168. Grifo nosso. 
139 O reconhecimento do Vaticano como Estado parece ter consolidado na Cúria a visão de que seria necessário 
um homem bastante proficiente em assuntos seculares para assumir o papado. Não por acaso um dos poucos 
traços comuns a Pio XII, João XXIII e Paulo VI (os três primeiros pontífices eleitos após o Tratado de Latrão) 
era o de terem sido do alto escalão do corpo diplomático do Vaticano. 
140 Arraes, sintetizando as definições de analistas de diferentes espectros políticos (Hans Küng, Francesco 
Chiovaro, Gérard Bessière, John Cornwell e Thomas Cahill) definiu assim Paulo VI: “Um papa sério, mas falto 
de resolução, que procedia levando mais em consideração as questões da Cúria do que do Concílio. Apesar de 
imensamente culto, a indecisão marcava-lhe as atitudes, optando, no fim, pelo tradicionalismo. Seria um papa 
hamletiano. Seria considerado como a representação da angústia entre o reencontro com o mundo moderno e o 
receio de abandonar a dimensão sobrenatural da fé. Seria liberal, mas vacilante entre progressistas e 
tradicionalistas. Sua palavra preferida seria a conjunção adversativa mas. ARRAES. Op. Cit. p. 96. 
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entanto, por seu perfil e por suas ações tidas como vacilantes, despertaria menos entusiasmo 

que seu antecessor. Moralmente não teria a mesma força que o papa João.141 

 Essa Ostpolitik foi incessantemente criticada por Plinio. Embora, como mostramos, 

ela já estivesse em curso desde antes da ascensão do papa Paulo em 1963, será na década de 

1970, com a agudização do afastamento entre TFP e Igreja Católica – como mostramos 

acima – que as críticas serão progressivamente desveladas. Prova disso é um par de artigos 

publicados no final de janeiro e início de fevereiro de 1971.142 Neles Plinio falará sobre os 

males do “pacifismo”. 

 Nesses artigos o Vaticano ou o papa não serão citados. E apenas no segundo deles se 

fará uma breve menção à Igreja. Mas é claríssimo sobre que modelo de política se fala. No 

primeiro deles Plinio recorda a famosa assertiva do frasista Churchill quando da conclusão 

do acordo de Munique em 1938: “Tínheis a escolher entre a vergonha e a guerra; escolhestes 

                                                 
141 Um exemplo disso pode ser encontrado na análise de David Yallop sobre a encíclica Humanae Vitae 
(1968). Ainda que o jornalista exagere, é possível notar como a autoridade do papa sobre o seu “rebanho” 
declinava devido à sua posição em assuntos bastante terrenos: “A Humanae Vitae foi publicada a 25 de julho 
de 1968. O Papa Paulo determinou que Monsenhor Lambruschini, da Universidade Lateranense, explicasse seu 
significado à imprensa, um exercício por si só um tanto supérfluo. Mais importante, no entanto, foi o fato de ser 
ressaltado que não se tratava de um documento infalível. Para milhões de católicos, tornou-se um momento 
histórico, como o assassinato do Presidente John F. Kennedy. Anos depois, eles sabiam exatamente o que 
faziam e onde se encontravam quando receberam a notícia.  
Numa escala de desastres para a Igreja Católica, situa-se acima do tratamento aplicado a Galileu no século 
XVII ou a declaração da infalibilidade papal no século XIX. Esse documento, que visava a reforçar a 
autoridade papal, teve justamente o efeito oposto.  
Esse homem celibatário, então com 71 anos, expandira a comissão que o aconselhava sobre o problema do 
controle da natalidade, mas depois ignorara as suas recomendações. Declarou que os únicos métodos de 
controle da natalidade que a Igreja considerava aceitáveis eram a abstinência ou o do ritmo, ‘... não podendo 
haver nas relações conjugais qualquer outra repressão à capacidade natural de procriar a vida humana’.  
Milhões de pessoas ignoraram o Papa e continuaram a praticar sua fé e usar a pílula ou qualquer outro método 
que julgassem mais conveniente. Milhões perderam a paciência e a fé. Outros procuraram por um padre 
diferente para confessar seus pecados. Houve também quem tentou seguir a encíclica e descobriu que evitara 
um conceito católico de pecado apenas para experimentar outro: o divórcio. A encíclica dividiu totalmente a 
Igreja.  
‘Não posso acreditar que a salvação dependa da anticoncepção pela temperatura e que a danação seja 
decorrência de um pedaço de borracha’ declarou o Dr. Andre Hellegers, obstetra e membro da ignorada 
Comissão Pontifical. Uma defesa surpreendente do Vaticano partiu do Cardeal Felict: ‘O possível erro do 
superior (o Papa) não autoriza a desobediência dos súditos.’”. A  citada Comissão Pontifical tinha recomendado 
ao papa, por larga maioria (64 votos a 4), que a Igreja permitisse a anticoncepção por pílulas ou preservativos. 
YALLOP, David. Em nome de Deus. Rio de Janeiro: Record. 1984. p. 45. 
142 Já demonstramos o progressivo dissenso entre TFP e Igreja no início desse capítulo. Cingimos-nos agora a 
apontar alguns momentos chaves dessas críticas ao Vaticano. O foco disso, respeitando o universo 
argumentativo próprio de nossa fonte, será a apreciação de Plinio sobre a política externa desposada pelas 
lideranças católicas. 
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a vergonha e tereis a guerra”. Referia-se ele à atuação de Neville Chamberlain e Édouard 

Daladier (primeiros-ministros do Reino Unido e da França respectivamente) que, cedendo às 

exigências de Hitler deixavam de lutar pelo justo e, mesmo assim, não evitariam a guerra.143 

Em sua ótica a situação de 1971 seria análoga.144 

 “É próprio ao belicismo fanático delirar e agredir. É próprio ao pacifismo fanático 

fechar os olhos, ceder, recuar”, dirá Plinio. Na situação presente o belicismo fanático estaria 

no “mundo comunista”, sendo o “ocidente” – no qual ele incluída a Igreja desde o início de 

sua militância – o pacifista fanático. E nessa situação, “em qualquer tempo e em qualquer 

lugar, um confronto diplomático entre belicistas delirantes e pacifistas delirantes, a vantagem 

ficará com os primeiros e a frustração com os segundos.”. Dessa forma, o maior perigo 

coetâneo não seria exatamente o “comunismo” mas sim o “avestruzismo”, a política de 

evitar o confronto com o primeiro.145 

 No segundo artigo ele invocará o famoso teórico militar do século XIX, Carl Von 

Clausewitz, para dizer que a tática comunista não era vencer militarmente em batalha aberta. 

Isso seria impossível uma vez que Plinio não tinha dúvidas de sua inferioridade. A ideia 

seria tirar do ocidente a “vontade de lutar”. Isso seria feito convencendo os países 

capitalistas de que a guerra seria, economicamente, um péssimo negócio. Aí então entrariam 

a fé e a honra. E nisso estaria a função da Igreja Católica.146 

 Sem uma liderança moral forte mesmo o baluarte do capitalismo ocidental – os 

Estados Unidos da América – estaria aderindo a essa linha de conduta. Tal raciocínio seria 

esmiuçado em maio de 1972 quando o colunista apresentaria aquela que julgava a “agenda” 

internacional do presidente Nixon para suas relações com a URSS. Enumerando estratégias 

de convivência Plinio chamará a atenção para o fato de que todas eram, em alguma medida, 
                                                 
143 Como é notório, Churchill seria preciso em seu vaticínio. A Segunda Guerra Mundial teria início menos de 
um ano após a assinatura do tratado. 
144 OLIVEIRA. Churchill, o avestruz e a América do Sul. 31 de janeiro de 1971. 
145 Idem. 
146 OLIVEIRA. Dissecando o avestruz. 7 de fevereiro de 1971. 
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concessões. Assim, quando aos Estados Unidos aceitavam limitar a fabricação de armas 

atômicas eles perdiam, pois, com seu desenvolvimento econômico teriam “possibilidade de 

ser armar indefinidamente”, algo impossível para a “decadente” economia soviética.147 

 Outro exemplo estaria no fato de os EUA não cobrarem da União Soviética uma 

“dívida de guerra” – contraída por ocasião do esforço bélico anti-nazista – que poderia 

ajudar a desestruturar o seu mercado interno. E mesmo quando o assunto escapava do âmbito 

doméstico, Nixon seria fraco por não exercer o seu papel de liderança. Era o caso da 

Inglaterra: “Do Oceano Indico retirou-se a Inglaterra deixando um vazio que a Rússia vai 

preenchendo inexoravelmente. A Índia vai sendo transformada em um dominion soviético, e 

as jazidas petrolíferas do Irã vão ficando cada vez mais ao alcance da garra russa.”148 

 Nesse panorama, Plinio insistia que essa liderança moral deveria vir do papado. Mas 

até esse parecia abdicar dessa posição. Será nesse contexto de Paulo VI dará uma declaração 

que fará a alegria dos TFPistas. Em 29 de junho de 1972, em uma homilia às vésperas do 

aniversário de 10 anos do início do Concílio Vaticano II, o pontífice afirmará sentir que “por 

alguma fissura a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus”.149 

                                                 
147 OLIVEIRA. A agenda. 21 de maio de 1972. 
148 Idem. 
149 Plinio dará detalhes sobre essa conclusão de Paulo VI, coligindo alguns textos oficiais do Vaticano em suas 
notas escritas em 1992 para Revolução e Contra-Revolução:  
“Sobre as calamidades na fase pós-conciliar da Igreja, é de fundamental importância o depoimento histórico de 
Paulo VI na Alocução Resistite fortes in fide, de 29 de junho de 1972, que citamos aqui na versão da Poliglotta 
Vaticana: ‘Referindo-se à situação da Igreja de hoje, o Santo Padre afirma ter a sensação de que ‘por alguma 
fissura tenha entrado a fumaça de Satanás no templo de Deus’. Há – transcreve a Poliglotta – a dúvida, a 
incerteza, o complexo dos problemas, a inquietação, a insatisfação, o confronto. Não se confia mais na Igreja; 
confia-se no primeiro profeta profano [estranho à Igreja] que nos venha falar, por meio de algum jornal ou 
movimento social, a fim de correr atrás dele e perguntar-lhe se tem a fórmula da verdadeira vida. E não nos 
damos conta de já a possuirmos e sermos mestres dela. Entrou a dúvida em nossas consciências, e entrou por 
janelas que deviam estar abertas à luz. .... 
Também na Igreja reina este estado de incerteza. Acreditava-se que, depois do Concílio, viria um dia 
ensolarado para a História da Igreja. Veio, pelo contrário, um dia cheio de nuvens, de tempestade, de escuridão, 
de indagação, de incerteza. Pregamos o ecumenismo, e nos afastamos sempre mais uns dos outros. Procuramos 
cavar abismos em vez de soterrá-los. 
Como aconteceu isto? O Papa confia aos presentes um pensamento seu: o de que tenha havido a intervenção de 
um poder adverso. Seu nome é diabo, este misterioso ser a que também alude São Pedro em sua Epístola” (cfr. 
Insegnamenti di Paolo VI, Tipografia Poliglotta Vaticana, vol. X, pp. 707-709).’ 
Alguns anos antes, o mesmo Pontífice, na Alocução aos alunos do Seminário Lombardo, no dia 7 de dezembro 
de 1968, havia afirmado que ‘a Igreja atravessa hoje um momento de inquietação. Alguns praticam a 
autocrítica, dir-se-ia até a autodemolição. É como uma perturbação interior, aguda e complexa, que ninguém 
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 Será a chave. Quando o próprio papa alertava que a Igreja não estava mais 

imaculada, todas as denúncias sobre a danação do mundo eram como que pré-referendadas. 

Mais do que isso: os questionamentos advindos dos próprios ditames da Igreja pós-conciliar 

podiam, agora, ser legitimamente postos sob suspeita. Um exemplo da primeira situação 

estará logo no primeiro artigo de Plinio a repercutir a declaração de Paulo VI. Em 6 de 

agosto de 1972 o seu artigo semanal dará notícia de um suposto “choro” produzido por uma 

imagem de Nossa Senhora de Fátima nos Estados Unidos. 

 Mostrando como a “veracidade” do acontecido tinha sido atestada por um padre, o 

colunista se porá a buscar os motivos do fenômeno. Recuperará então os antecedentes: 

 

“No ano de 1917, Lúcia, Jacinta e Francisco tiveram várias visões de Nossa Senhora 

em Fátima. A autenticidade dessas visões foi confirmada por vários prodígios no sol, 

atestados por toda uma multidão reunida enquanto a Virgem se manifestava às três 

crianças. 

Em termos genéricos, Nossa Senhora incumbiu os pequenos pastores de comunicar 

ao mundo que estava profundamente desgostosa com a impiedade e a corrupção dos 

homens. Se estes não se emendassem, viria um terrível castigo, que faria desaparecer 

várias nações. A Rússia difundiria seus erros por toda parte. O Santo Padre teria 

muito que sofrer. 

O castigo só seria obviado se os homens se convertessem, se fossem consagrados 

a Rússia e o mundo ao Imaculado Coração de Maria e se fizesse a comunhão 

reparadora do primeiro sábado de cada mês.”150 

 

                                                                                                                                                       
teria esperado depois do Concílio. Pensava-se num florescimento, numa expansão serena dos conceitos 
amadurecidos na grande assembléia conciliar. Há ainda este aspecto na Igreja, o do florescimento. Mas, posto 
que bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu, fixa-se a atenção mais especialmente sobre o 
aspecto doloroso. A Igreja é golpeada também pelos que d’Ela fazem parte (cfr. Insegnamenti di Paolo VI, 
Tipografia Poliglotta Vaticana, vol. VI, p. 1188).’” OLIVEIRA, Plinio Corrêa. Revolução e Contra-
Revolução. 4ª edição em português. São Paulo: Artpress, 1998. p. 168 e 169. 
150 OLIVEIRA. Lágrimas, milagroso aviso. 6 de agosto de 1972 . Grifo nosso. 
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 Assim, se a imagem chorava era porque as suas ordens não tinham sido cumpridas. E, 

rejeitadas essas, o mundo se sujeitava às terríveis punições vindouras:  

 

“Como Nossa Senhora estabeleceu o atendimento de seus pedidos, como condição 

para que fossem desviados os flagelos apocalípticos por Ela previstos, está na lógica 

das coisas que baixe sobre a humanidade a cólera vingativa e purificadora de 

Deus, antes de vir a nós a conversão dos homens e a instauração do Reino de 

Maria .”151 

 

 Uma das provas do descumprimento de seus desígnios? A situação da Rússia da qual 

seriam cúmplices o Ocidente e a Igreja que não se colocavam frontalmente contra o “mundo 

comunista”. Assim, aferrando-se a uma visão de divindade punitiva – também relativizada 

pelo Vaticano II – Plinio Corrêa de Oliveira se colocaria cada vez mais na posição de profeta 

do futuro humano. E esse futuro seria o apocalíptico “Reino de Maria” onde os infiéis 

pagariam por seus atos e omissões: 

 

“O misterioso pranto nos mostra a Virgem de Fátima a chorar sobre o mundo 

contemporâneo, como outrora Nosso Senhor chorou sobre Jerusalém. Lágrimas de 

afeto terníssimo, lágrimas de dor profunda, na previsão do castigo que virá. 

Virá para os homens do século XX, se não renunciarem à impiedade e à corrupção. 

Se não lutarem especialmente contra a autodemolição da Igreja, a maldita fumaça de 

Satanás, que no dizer do próprio Paulo VI, penetrou no recinto sagrado.”152 

 

 A passividade do papa frente à “danação do mundo” e à influência deletéria de 

posições pós-conciliares, como dito anteriormente, farão com que Oliveira procure 

                                                 
151 Idem. Grifo nosso. 
152 Idem. 
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demonstrar em diversos momentos uma licitude em se contrapor às suas ideias. Licitude essa 

que em tudo se diferenciava de sua posição no início de sua militância e que encontra suas 

razões e justificativas exatamente no percurso narrado até aqui.  

 Assim em um artigo tratando da atuação da TFP chilena frente ao governo Allende, 

em que esta atribuía parte da responsabilidade pela “comunização” do país a Paulo VI, Plinio 

exporá a questão da possível discordância frente ao papa com uma clareza inédita até então: 

 

“quem quer que conheça um pouco de Teologia ou de Direito Canônico sabe que o 

carisma da infalibilidade só ampara o Sumo Pontífice em certos atos do 

Magistério, praticados em condições muito definidas. E que a adesão devida aos 

seus ensinamentos doutrinários não infalíveis não importa em proibir os fiéis de 

discordar – com fundadas razões – de atos concretos praticados por um Papa.”153 

 

 Expandindo o raciocínio ele dedicará sua coluna da semana seguinte a explicar de 

que modo essa “resistência” seria lícita. E, em um momento raro, assumirá que mesmo para 

ele o assunto comporta uma boa dose de novidade. Isso ficará claro quando ele afirma que 

“Se as circunstâncias não me tivessem levado a debruçar-me especialmente sobre o assunto, 

confesso que teria uma categórica prevenção contra a tese de que assiste ao católico o direito 

de fazer críticas públicas [...] a determinados atos da Sagrada Hierarquia.”154 

 Essa afirmação será seguida por outra que buscava destacar os motivos dessa 

“prevenção” inicial: “Adepto ardoroso do princípio de autoridade em todos os campos, sou 

especialmente cioso da integral aplicação dele no que diz respeito à Igreja e à Hierarquia. E 

                                                 
153 OLIVEIRA. A um jovem enfurecido contra a TFP chilena. 4 de março de 1973. 
154 OLIVEIRA. São Paulo: “Resisti-lhe em face”. 11 de março de 1973. 
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muito particularmente no que toca ao Romano Pontífice. Assim fui sempre. Assim sou. 

Assim espero morrer.”155 

 Por isso mesmo ele recorrerá a um santo de importância basilar para o catolicismo: 

Paulo. Recordando uma passagem de sua carta aos Gálatas em que o santo narrava ter 

censurado Pedro por este ter adotado uma linha de conduta que “favorecia a posição dos 

judaizantes” ele mostrará como era lícito resistir a uma papa se isso fosse feito em nome do 

bem da Igreja.156 Frente a esse episódio ele enumerará citações de eminentes teólogos 

católicos157 que defendiam – com base na ação de Paulo – a possibilidade de resistência.158 

Era na Igreja do passado, da tradição, que ele encontrava os elementos que permitiam-no se 

distanciar da Igreja “corrompida” do presente. 

 Esses escritos preparavam terreno para a declaração de resistência que a TFP lançaria 

no ano seguinte. Antes disso Plinio ainda teria tempo de se lançar em uma campanha em 

defesa do colonialismo. Esse seria uma configuração social que ainda preservava os 

resquícios da “Cristandade”. Além disso, era necessário impedir o avanço comunista que 

poderia advir da emancipação de novas nações, notadamente africanas.159 

 Um desses episódios será quando, no meio da guerra de independência de 

Moçambique, organizações católicas denunciarem um massacre levado a cabo pelo exército 

                                                 
155 Idem. 
156 Em discordância com a visão pliniana Alain Badiou apresentará uma interpretação sobre o episódio que 
enfatiza dois outros fatores. Em primeiro lugar dificilmente poderia se considerar Pedro – como faz a tradição 
católica – como o primeiro papa, uma vez que a Igreja como organização fechada sequer existia. Ele e Paulo 
eram isso sim, líderes de dois segmentos de cristãos que tentavam conseguir a hegemonia sobre os seguidores 
de Jesus Cristo. Além disso, Paulo não se afinava com a visão restritiva e estratificada de Plinio que segregava 
povos não-cristãos e, mesmo entre os cristãos, fazia clara distinção entre os estratos intelectivos em que se 
dividiam os crentes. Paulo, que aqui é usado para um ataque a Paulo VI, era um universalista que cria que a 
mensagem cristã, in totum, era disponível aos povos. BADIOU, Alain. São Paulo: a fundação do 
universalismo. Tradução: Wanda Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo. 2009. p. 35 a 38. 
157 São citados textualmente: Santo Tomás de Aquino (século XIII), Francisco de Vitória, Francisco Suarez e 
São Roberto Bellarmino (século XVI) e Cornélio a Lápide (século XVII) 
158 OLIVEIRA. São Paulo: “Resisti-lhe em face”. 11 de março de 1973. 
159 Já observamos em nosso primeiro capítulo que, em suas adições feitas a Revolução e Contra-Revolução 
em 1976 Plinio definia o continente africano como propenso ao comunismo em razão da violência e do 
“primitivismo da maior parte das populações aborígines daquele continente [que] as coloca em condições 
peculiares e inconfundíveis”. OLIVEIRA, Plinio Corrêa. Revolução e Contra-Revolução. 4ª edição em 
português. São Paulo: Artpress, 1998. p. 159. 
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colonial português. Frente a isso Paulo VI se associará ao coro formado por essas 

organizações, lamentando profundamente o ocorrido e cobrando de Portugal explicações 

sobre o caso. Ao mesmo tempo, ele silenciaria sobre o “sequestro” de jovens moçambicanos 

que seriam enviados para a China para se tornarem guerrilheiros. 

 Para Plinio, seria absurdo que o papa não se convencesse pelo desmentido das 

agências de notícias da metrópole e se comportasse de modo e chamar de “uma nação de 

criminosos nosso admirável e querido Portugal!”. Nas entrelinhas algo mais fica claro: para 

o líder TFPista era um acinte que o papa se pusesse a duvidar da palavra do governo 

português, uma vez que seus acusadores eram guerrilheiros africanos. Na visão de mundo do 

colunista havia uma nítida escala de valores que colocava europeus, tradicionalistas e 

católicos acima de africanos maltrapilhos e revolucionários.160 

 Aprofundando essa linha de argumentação ele acusará a Organização das Nações 

Unidas de ter se tornado nociva devido à sua política para com a África. Em seu raciocínio, 

já há algum tempo ela havia se tornado inútil visto ser uma organização criada para manter a 

paz que, refém das políticas de convivência dos EUA e do Vaticano e da “esperteza” de 

Moscou, não conseguia ter voz efetiva em nenhum conflito. Agora, ela atacava a ordem 

estabelecida prejudicando o interesse de seus membros: 

 

“É o que acontece com a atuação da ONU no continente africano. Afirmo-o a 

propósito de recente resolução, na qual ela declara já não aceitar o governo de Lisboa 

como representante das províncias lusas de Ultramar, isto é, Angola, Moçambique 

e Guiné. 

A ONU pratica, assim um ato de violência jurídica, pelo qual pretende conferir a 

independência àquelas três autênticas parcelas do território português. Ou seja, 

ela faz sua a causa dos guerrilheiros comunistóides que ‘proclamaram’ recentemente 

                                                 
160 OLIVEIRA. Fatos e comentários. 29 de julho de 1973. 
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a independência da Guiné portuguesa, e sopra a revolta nos sertões de Angola e 

Moçambique, onde bandos de comunistas procuram levantar as populações nativas 

contra os brancos.”161 

 

 A defesa da ordem. A inferioridade das populações africanas como pressuposto. A 

ordem jurídica edificada para garantir isso. Tudo ameaçava ruir. A tragédia se avizinhava.162 

E frente a isso, o Vaticano – líder por direito do Ocidente, da Cristandade – não adotava a 

postura de defesa intransigente da ordem hierárquica e tradicional que Plínio julgava a única 

possível para a Civitas Hominum. Era necessário resistir. 

 O manifesto político dessa resistência veio na forma da declaração publicada em abril 

de 1974 pela TFP e já anteriormente citada nesse trabalho. A política de distensão do 

Vaticano com os governos comunistas – Para a TFP: omitir-se? ou resistir?163 foi 

publicado originalmente na edição do dia 10 daquele mês, na segunda página de Folha de 

São Paulo, em um espaço nobre, normalmente reservado às notícias internacionais, não se 

confundindo com um artigo regular do colunista. Acima do título a observação “A Pedido”, 

que, no entanto, não possibilita identificar se o artigo foi publicado de maneira paga ou como 

“cortesia” do jornal a um de seus mais importantes colaboradores. Nos meses seguintes o 

texto ainda mereceria republicações em diversos periódicos.164 

                                                 
161 OLIVEIRA. Inútil e contraproducente. 30 de dezembro de 1973. Grifos nossos. 
162 De fato Oliveira escreveria em 1976 que “A queda do Império colonial português em África foi por certo 
um acontecimento trágico e de grandes conseqüências. Ela escravizou ao comunismo não só as antigas colônias 
como a metrópole.” OLIVEIRA. O nada que pode dar em tudo. 5 de novembro de 1976. 
163 TFP. A política de distensão do Vaticano com os governos comunistas – Para a TFP: omitir-se? ou 
resistir? Folha de São Paulo, 10 de abril de 1974. (Ver anexo 1). O texto será citado no restante do capítulo 
apenas como TFP. A política de distensão... 
164 Antonio Machado lista pelo menos mais 38 publicações em periódicos nacionais até agosto daquele ano, 
além da já citada em Folha de São Paulo e sua reprodução no jornal oficioso da TFP, Catolicismo. O 
documento seria inda publicado traduzido em praticamente toda América Latina, Estados Unidos, Canadá e em 
praticamente todos os países da Europa Ocidental. MACHADO, Antonio Augusto Borelli. (coord.) Meio 
século de epopéia anticomunista. (Coleção Tudo sobre a TFP). São Paulo: Editora Vera Cruz, 1980. p. 247 e 
248. 
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 O mote para o início do documento é a viagem feita poucos dias antes por 

Monsenhor Agostinho Casaroli165 a Cuba. Além de ter visitado um país comunista, o 

sacerdote teria afirmado, ao fazer um balaço de sua estada que “os católicos que vivem em 

Cuba são felizes dentro do regime socialista”. Além disso, teria feito ainda outros 

comentários que levavam a crer que haveria uma situação de “normalidade” na ilha. Plinio166 

evidentemente se insurgirá contra eles, ressaltando um ponto em particular. O da pobreza 

material: 

 

“Numa época em que S.S. Paulo VI tem realçado, mais do que nunca, a importância 

da normalidade das condições materiais da existência, como fator propício à prática 

da virtude, não é concebível que Mons. Casaroli considere ‘felizes dentro do regime 

socialista’ de Fidel Castro os católicos cubanos, se estes estão imersos na miséria. De 

onde devemos deduzir que, segundo Mons. Casaroli, eles gozam de condições 

econômicas pelo menos suportáveis. 

Ora, todos sabem que isso não é real. E, mais ainda, os católicos que tomam a sério 

as Encíclicas de Leão XIII, Pio XI e Pio XII, sabem que não o pode ser, pois estes 

Papas ensinaram que o regime comunista é o oposto da ordem natural das 

coisas, e a subversão da ordem natural – na economia como em qualquer outro 

campo – só pode trazer frutos catastróficos.”167 

 

                                                 
165 Homem forte da diplomacia Vaticano ocupava desde 1967 cargos na Cúria Romana. Na prática era o 
responsável pela formulação (e execução) da parte central da política externa da Igreja Católica, tendo 
recebido, entre outros, o apelido de “Kissinger do Vaticano”. No pontificado de João Paulo II foi feito cardeal e 
ocupou o cargo de Secretario de Estado de 1979 até a sua aposentadoria em 1990. Faleceu em 1998 aos 83 
anos. Para mais informações ver a fala – apologética – de um de seus colaboradores na nas décadas e 1960 e 
1970 e seu sucessor na Secretaria de Estado do Vaticano: SODANO, Ângelo (cardeal). Discurso do cardeal 
Angelo Sodano  no quinto aniversário da morte  do seu predecessor cardeal Agostinho Casaroli. 26 de 
junho de 2003. Disponível em: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2003/documents/rc_seg-
st_20030626_sodano-casaroli_po.html. Acesso em 26/02/2013. 
166 Já explicamos acima (nota 5 deste capítulo) porque não temos dúvidas em considerar o texto como de lavra 
pliniana. 
167 TFP. A política de distensão.... Grifos nossos. 
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 Servindo-se de três dos papas pré-conciliares do século XX – ou seja, aqueles que 

não tinham rompido com a “tradição” – Plinio argumentará mais uma vez que o comunismo 

não deveria existir por ser contra a “ordem natural das coisas”.168 Em sua visão essa ordem 

havia sido criada pelo próprio deus católico. Dessa forma, que a Igreja tolerasse uma 

concepção dessas era um rematado absurdo. E não se tratava de um absurdo isolado. Ele 

enumerará exemplos de tomadas de posição recentes da “diplomacia vaticana” e de ilustres 

prelados que formariam um quadro consistente dessas violações à “imutável doutrina social 

e econômica ensinada por Leão XIII, Pio XI e Pio XII”. 169 

 Nessa situação, o que poderiam os “Católicos Apostólicos Romanos” da TFP fazer? 

Para Plinio, “cessar a luta, ou explicar a sua posição”. E era essa segunda atitude que ele 

tomava. Recorrendo ao argumento de que “a Igreja jamais será [...] cárcere para as 

consciências” ele julgava seu dever “resistir ao papa”. E o mecanismo dessa “resistência” 

será algo que já vinha sendo ensaiado há algum tempo. Em primeiro lugar seria demonstrada 

uma subordinação que – ainda que protocolar – buscava resguardar a figura tradicional do 

papado. 

 

“O vínculo da obediência ao Sucessor de Pedro, que jamais romperemos, que 

amamos com o mais profundo de nossa alma, ao qual tributamos o melhor de nosso 

amor, esse vínculo nós o osculamos no momento mesmo em que, triturados pela dor, 

afirmamos a nossa posição. E de joelhos, fitando com veneração a figura de S.S. o 

Papa Paulo VI, nós lhe manifestamos toda a nossa fidelidade. 

                                                 
168 Já demonstramos em nossos capítulos precedentes – e retomares o assunto ao término desse trabalho – que 
na visão de mundo pliniana o capitalismo estava perfeitamente coadunado com a “ordem natural das coisas”. 
169 TFP. A política de distensão... Um exemplo desse desnivelamento apriorístico entre os dois lados do 
conflito pode ser visto em diversos níveis de seu discurso. Um exemplo: Plinio era contundente em exaltar as 
qualidades do martírio na fé. Quando porém se referia a Allende (que morrera defendendo a sua revolução 
contra um golpe militar) e a seu ex-ministro do Interior, José Tohá os tratava como “infelizes suicidas” para 
quem mesmo a celebração de uma missa exequial era vista com maus olhos. No caso de Tohá apenas uma 
observação: sabe-se hoje que, ao contrário do que afirmava o líder TFPista, ele não se suicidou. Foi “suicidado” 
pelo regime de Pinochet, tão celebrado por Oliveira. 
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Neste ato filial, dizemos ao Pastor dos Pastores: Nossa alma é Vossa, nossa vida é 

Vossa. Mandai-nos o que quiserdes. Só não nos mandeis que cruzemos os braços 

diante do lobo vermelho que investe. A isto nossa consciência se opõe.”170 

 

 Na sequência, o exemplo de São Paulo que já tinha sido usado para justificar uma 

resistência em tese será retomado para validar a posição assumida pela TFP. Como dissemos 

acima, se tratava de recorrer à própria tradição da Igreja para justificar uma ruptura. Mais do 

que isso, era uma forma de, nas entrelinhas, colocar o próprio Paulo VI como o primeiro a 

ter rompido com as posições defendidas pela instituição desde tempos imemoriais. Ou, mais 

precisamente, desde sempre. Só com essa tomada de posição, afirmará Plinio, “encontra paz 

nossa consciência”.171 

 Reforçando sua posição serão perfilados mais dois argumentos. O primeiro era de 

que a visão de que o Vaticano adotava uma postura equivocada – para dizer o mínimo – em 

sua posição frente ao comunismo era compartilhada por diversos analistas internacionais 

católicos. O segundo – que ele julgava devastador – era o da perseguição religiosa: 

 

“Na Polônia como na Hungria, na Tchecoslováquia e na Iugoslávia, os contatos e 

acordos com a Santa Sé não impediram que continuasse intensa a perseguição 

religiosa. Também o afirmou, no tocante à sua pátria, o Cardeal Mindszenty. 

Isto nos leva a uma perplexidade. A perspectiva de uma atenuação da luta anti-

religiosa era o grande argumento (insuficiente a nosso ver) dos entusiastas da 

distensão vaticana. A prática mostra que tal distensão não alcança esse resultado, e 

favorece só a parte comunista.”172 

 

                                                 
170 TFP. A política de distensão.... 
171 TFP. A política de distensão.... 
172 TFP. A política de distensão.... 
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 Frente a isso não haveria escolha. Havia que se resistir. E renovando a sua obediência 

protocolar ao papa ele encerrará o manifesto em tom messiânico: “Nossa Senhora de Fátima 

nos ajude neste caminho que trilhamos por fidelidade à Sua mensagem e na alegria 

antecipada de que se cumprirá a promessa por Ela feita: ‘Por fim, o meu Imaculado coração 

triunfará’”.173 

Nesse quadro, o que mais chama a atenção em tudo isso é exatamente essa “liberdade 

de consciência”. Desde o início de sua militância Oliveira sempre foi muito claro em 

demonstrar que apenas uma “elite” era capaz de codificar, na Terra, aqueles que seriam os 

desígnios celestes – basta lembrar a sua polêmica frente à possível independência dos leigos 

na Ação Católica que foi objeto de análise em nosso primeiro capítulo. Dessa “elite” faria 

parte o clero e apenas figuras de “escol” do laicato, imaginadas à imagem e semelhança do 

autor, e em consonância esses religiosos. 

Agora, quando não era mais possível tergiversar sobre a profundidade da ruptura 

entre os ditames do Vaticano e a linha adotada pela TFP, ele se sairá com uma 

aparentemente inédita “liberdade de consciência”. Um exemplo disso: Em sua obra Reforma 

Agrária – Questão de Consciência, de 1960, que trata exatamente do fato de que os 

católicos deveriam se opor ao “agro-reformismo”, antes de mais nada por imperativos de sua 

consciência, a expressão aparece uma única vez em mais de 350 páginas e apenas como 

sinônimo da “liberdade de culto” que seria suprimida do regime socialista”174  

Assim, é difícil pensar que Plinio estivesse propondo um livre exame dos princípios 

da fé católica por seus fiéis. Sob uma nova roupagem, nascida da necessidade imediata, o 

que se tinha era o velho discurso que separava aqueles que tinham capacidade formulativa 

                                                 
173 TFP. A política de distensão.... 
174 MAYER, Antonio de Castro; SIGAUD, Geraldo Proença de; OLIVEIRA, Plinio Corrêa de; FREITAS, Luiz 
Mendonça de. Reforma Agrária – Questão de Consciência. São Paulo: Editora Vera Cruz, 1960. p.76. A 
expressão se encontra em uma citação de Pio XI a respeito do comunismo. 
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dos que não tinham, dos que deveriam ser rebanho. O que mudava é que – frente à 

insuficiência da Igreja – Plinio se julgava na condição de ser o pastor de todo esse rebanho.  

E até a Igreja podia ser descartada em sua defesa da ordem existente. 
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Conclusão 

A coerência de uma Visão de Mundo: 

A função social do pensamento de  

Plinio Corrêa de Oliveira  

 

 

 

  

Em fevereiro de 1973 Plinio publicou um artigo com um título que pode ter 

surpreendido vários de seus leitores coetâneos: Aplaudindo Nixon. Para os que estavam 

acostumados às repetidas censuras que o polemista lançava contra o presidente norte-

americano, veio logo o esclarecimento: em matéria de “política internacional” o juízo do 

líder TFPista se mantinha inalterado. Nixon tinha “no plano temporal, a mais pesada parcela 

de responsabilidade pela defesa do Ocidente contra o comunismo”, e nessa função 

demonstrava-se constantemente equivocado, sendo um dos grandes culpados por levar “à 

auto demolição política o mundo que ele representa”.1 

O que se “aplaudia” eram as medidas que “no âmbito da política interna” tinham sido 

adotadas: 

 

“A primeira é uma larga descentralização do Governo Federal, com o precioso 

corolário da diminuição dos programas sociais do Governo. [...] Tal diminuição 

abrangerá cortes consideráveis nos gigantescos serviços de integração social dos 

                                                 
1 OLIVEIRA. Aplaudindo Nixon. 11 de fevereiro de 1973. 
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negros e de outras minorias étnicas, nos subsídios à socialização da medicina e à 

construção de apartamentos pelo Estado. O plano de desenvolvimento comunitário e 

mais cem outros planos sofrerão reduções substanciais, avaliadas em 22 bilhões de 

dólares. 

...Aplaudo calorosamente essas medidas.”2 

 

 E para os que o acusassem de estar sendo pouco piedoso com os atingidos pelos 

problemas que os programas sociais em questão tentavam remediar ele terá a resposta 

pronta. Era justamente a intervenção governamental que tornava essas pessoas incapazes de 

resolver seus problemas por si próprios. E essa aventada mudança de orientação dos EUA só 

demonstrava a “insubstituibilidade da iniciativa privada”. O Estado tinha funções inelutáveis 

como a defesa da ordem e a proteção da “soberania nacional”, mas no campo da “produção” 

a “esfera privada” teria de desempenhar “uma tarefa importante e essencial, na qual é 

estritamente insubstituível”.3  

  Aproximadamente um ano antes Plinio tinha publicado outro artigo que talvez tenha 

causado a mesma estranheza inicial em seus leitores assíduos. Dessa vez não eram o título, e 

sim a forma de redação que se diferenciava do habitual. Era um escrito em prece, como 

forma de agradecimento e celebração em razão da “proteção” de “Nossa Senhora Aparecida” 

no ano em que o Brasil comemoraria o sesquicentenário de sua independência. São 

sintomáticos esses agradecimentos: 

 

“Agradecemo-Vos a unidade do povo, cuja variegada composição racial tão bem se 

fundiu neste grande caudal étnico de origem lusa — e cujo ambiente cultural, 

                                                 
2 Idem. 
3 Idem. 
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inspirado pelo gênio latino, tão bem assimilou as contribuições trazidas por 

habitantes de todas as latitudes. 

Agradecemo-Vos a Fé católica, com a qual fomos galardoados desde o momento 

bendito da Primeira Missa. 

Agradecemo-Vos nossa História, serena e harmoniosa, tão mais cheia de cultura, de 

preces e de trabalho, do que desavenças e de guerras. 

Agradecemo-Vos nossas guerras justas, iluminadas sempre pela auréola da vitória. 

[...] 

Agradecemo-Vos as nações deste Continente, que nos destes por vizinhas, e que, 

irmanadas conosco na Fé e na raça, na tradição e nas esperanças do porvir, percorrem 

ao nosso lado, numa convivência sempre mais íntima, o mesmo caminho de ascensão 

e de êxito. 

Agradecemo-Vos nossa índole pacífica e desinteressada, que nos inclina a 

compreender que a primeira missão dos grandes é servir, e que nossa grandeza, que 

desponta, nos foi dada não só para nosso bem, mas para o de todos.”4 

 

 Nos excertos dos dois artigos reproduzidos acima não há qualquer menção à 

“Revolução” e a “Contra-Revolução”. Não se fala da Idade Média. Tão pouco da crise na 

Igreja Católica e da “infiltração esquerdista no Clero”. Esses temas tão citados nas quase 

duzentas páginas anteriores desse trabalho não estão aqui. Mas podemos afirmar com clareza 

que o núcleo da visão de mundo do fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, 

Família e Propriedade aparece muito bem representado. 

 

 Analisamos os passos deste homem desde o início de sua militância. Como insistimos 

– e cremos ter demonstrado – ao longo do trabalho, a coerência foi um dos pontos centrais 

                                                 
4 OLIVEIRA. Prece no sesquicentenário. 16 de janeiro de 1972. 
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do pensamento pliniano. Mesmo nos momentos que ele se colocou contra instituições que 

havia defendido (como a Ação Católica e posteriormente a hierarquia reinante da Igreja) fica 

claro que esses conflitos dizem mais sobre as mudanças ocorridas no interior dessas 

instituições do que em seu modo de pensar e agir sobre o mundo. 

 Peguemos o primeiro texto. A defesa feita ali seria facilmente reconhecida por 

qualquer analista contemporâneo como um receituário liberal típico. Algo que a primeira 

vista parece distante do esperado de um monarquista que passou a vida defendendo uma 

idealizada volta à situação social medieval, palco de um modo de produção bastante diverso. 

Mas esse estranhamento provavelmente diminuirá se tivermos em conta alguns 

condicionantes do Liberalismo historicamente engendrado mesmo nos centros de seu maior 

desenvolvimento. 

 Consideremos as observações feitas pelo historiador Domenico Losurdo em dois 

estudos hoje já clássicos sobre o assunto. Falando da constituição histórica da doutrina 

liberal, veremos que – embora apresentada por seus apologistas como a defensora 

intransigente da liberdade individual – a sua configuração na concretude social comportou 

desde seu nascedouro a diferenciação entre a minoritária “comunidade dos livres” e um 

grupo privado de direitos que permitia a existência dessa “liberdade”. Assim, a escravidão e 

a “neutralização política e social das ‘classes perigosas’” foram elementos constitutivos de 

sua história.5 E mesmo a defesa da “democracia”, largamente feita durante o século XX, na 

prática comportou (e comporta) um baixo grau de aprofundamento e radicalidade em sua 

existência real na forma burguesa.6 

                                                 
5 LOSURDO, Domenico. Contra-História do Liberalismo . Tradução: Giovanni Semeraro. Aparecida: Idéias 
e Letras. 2006. p. 359. 
6 LOSURDO, Domenico. Democracia ou bonapartismo: Triunfo e decadência do sufrágio universal. 
Tradução: Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora UFRJ/Editora Unesp. 2004. Ver por 
exemplo a página 327, onde, seguindo Marx, o autor afirma que: “Segundo O Capital, a ‘liberdade’ e a 
‘igualdade’ de que fala a teoria burguesa da democracia remetem só à esfera da circulação e constituem sua 
expressão ideológica. [...] Uma democracia assim concebida se limita, segundo Marx, a conferir ao eleitorado a 
possibilidade de ‘decidir a cada três ou seis anos qual membro da classe dominante deve representar e oprimir o 
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 Outro ponto importante é a perspectiva contida no segundo excerto de esvaziar os 

conflitos sociais. Toda a história brasileira e latino-americana é reconstituída em breves 

linhas: o genocídio da conquista e o esmagamento das culturas autóctones viram uma 

“fusão” pacífica de “raças” junto a uma cândida “fé católica”. Os conflitos sociais são 

minimizados e as barbáries militares viram “guerras justas”. E nisso tudo o restante da 

América Latina nos seria igual. Por fim, o “povo” ganha uma transcendental “índole”, 

também ela arredia a quaisquer dissensos. 

 Esse é outro ponto fundamental. Em toda a sua produção aqui analisada, Plinio nunca 

deixou de narrar e se posicionar frente aos diversos conflitos sociais existentes. Qual seria 

então a lógica desse mascaramento? O que está em jogo é a constituição desses conflitos. 

Para ele estes nunca eram entendidos como determinações imanentes ao próprio 

ordenamento social vigente, e sim vistos como “acidentais” ou instigados pelas forças que 

tentavam subverter a (perfeita) ordem metafisicamente determinada. 

 Um dos melhores exemplos disso pode ser encontrado em sua obstinada negação da 

existência da luta de classes. Ela está presente em quase todos os seus livros e em um sem 

número de artigos de jornal. É verdadeiramente uma ideia de fundo subjacente em toda a sua 

produção. E a lógica argumentativa dessa negação é bastante simples e já vem sendo 

explicitada aqui desde o nosso primeiro capítulo: O modelo social existente teria sido criado 

por Deus e a existência de diferentes “lugares” sociais seria algo preconizado por ele para o 

bom funcionamento da sociedade. Atacar isso era atacar Deus. 

 Queremos então dizer que Plinio Corrêa de Oliveira era um pragmático pensador 

liberal, devotado à defesa da sociedade capitalista, usando uma roupagem religiosa para 

                                                                                                                                                       
povo no Parlamento’. A teoria política mais recente concebe a democracia, precisamente, como a investidura 
competitiva de um líder ao qual são concedidos poderes tão amplos que ele pode autonomamente envolver todo 
o país em aventuras bélicas. O bonapartismo soft se desenvolveu tendo particularmente presente o estado de 
exceção, por ocasião do qual o líder se transforma tranqüilamente num ditador, pelo menos no sentido romano 
do termo. E, considerando exatamente essa transformação, Marx vê como latente e implícito na democracia 
‘burguesa’ o momento da ditadura.” 
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isso? De modo nenhum. Seria um erro reduzir a sua visão de mundo a isso. Mas ela não 

pode ser entendida sem esses elementos. 

 Desde o início do trabalho insistimos que o que analisávamos era, seguindo 

Goldmann, uma “visão de mundo”. Essa só poderia ser buscada na coerência de seus 

elementos e dentro do “sentido” em que se colocava. Esse por sua vez não se separava do 

grupo social ao qual o indivíduo pertencia e/ou representava. Ou seja, existia dentro dos 

interesses e das respostas que esse grupo representava e era capaz de formular. Em suma: 

essa entificação só pode se entendida se se tiver em conta a sua configuração interna e a 

função que desempenha na sociedade. 

 O papel de Plinio como um ideólogo do pensamento conservador pode ser verificado 

pelo fato de que, não obstante a pretendida volta para o medievo, a coerência última de seu 

pensamento estava em defender a manutenção das relações de exploração vigentes. A sua 

luta pela “propriedade”, na forma como é exposta, deixa isso claro. O conceito de “família” 

por ele defendido também não tinha maiores dificuldades em se manter nessa configuração 

social. A “tradição”, talvez o ponto mais sensível, era seletiva o bastante para permitir o 

desenvolvimento material necessário à sociedade do capital e, de quebra, defender como 

“dado de natureza” a exploração do homem pelo homem. Sua volta ao passado defendia, na 

prática, a ordem vigente. 

 E, no começo de sua militância, sua leitura do cristianismo encontrava total respaldo 

dentro da Igreja Católica. Porém, como apontou Lukács em 1966,  

 

“a crise reformadora no campo católico surge do fato de que a Igreja Católica estava 

apenas empenhada em sustentar o feudalismo: depois da crise, afirmou-se a grande 

ação de Loyola, cujo mérito está em ter compreendido que a Igreja Católica podia 

conservar-se e desenvolver-se tão-somente aliando-se ao capitalismo que surgia. Ora, 

encontramo-nos numa crise na qual a Igreja Católica e as outras Igrejas começam a 
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compreender que a aliança de vida e morte com o capitalismo é uma coisa perigosa. 

Hoje, isto acontece com maior diplomacia; o Papa João XXIII viu com clareza que 

esta orientação unilateral na direção de uma sustentação religiosa do capitalismo 

pode ser abandonada e pode ser procurada um nova orientação”7 

 

 Escrevendo poucos anos após a morte de João XXIII, um dos mais perspicazes 

filósofos do século XX não terá dúvidas em apontar a magnitude da ruptura desencadeada 

pelas reorientações efetuadas naquele pontificado. Esse alinhamento tão marcante para a 

história da Igreja e do Capitalismo estava, em algum ponto, esgarçado. Uma volta à 

primitiva mensagem cristã estava agora no horizonte de possibilidades. Dentro do grupo que 

Plinio sempre defendera os interesses já não encontravam total simetria com a linha oficial 

católica. 

 A crônica dessa ruptura foi um dos focos do nosso terceiro capítulo. E como vimos 

lá, a defesa da manutenção da “ordem” no discurso pliniano passou a ser cada vez mais algo 

a se esperar do poder civil. Em um primeiro momento essa ruptura até pôde ser escamoteada 

devido à importância de se apresentar como um fiel. Ele terá, porém, de “abandonar” a Igreja 

quando julga que ela não mais pode fazer a defesa intransigente do status quo. Nesse 

momento encontraremos o seu decidido apoio – para dar apenas dois exemplos – às 

ditaduras brasileira e chilena em suas disputas com os respectivos episcopados. 

 Dizer isso não significa afirmar que o elemento religioso de seu discurso fosse apenas 

uma “máscara” usada em virtude de sua utilidade prática. Embora o historiador não tenha o 

dom de penetrar na mente de seu objeto de estudo e assim aferir qualquer espécie de 

gradação de valores que internamente o sujeito tenha, a exteriorização praticada no agir 

cotidiano nos fornece um norte para o entendimento dessas singularidades. O percurso de 

                                                 
7 LUKÁCS, Georg; KOFLER, Leo; ABENDROTH, Wolfgang; HOLZ, Hans Heinz. Conversando com 
Lukács. Tradução: Giseh Vianna Konder. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1969. p. 63. 
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vida de Plinio e as suas ações mostram claramente que ele era um católico convicto dentro 

daquilo que ele julgava ser a “linha justa” dessa Igreja. Sua produção reflete essa crença. 

 O que queremos clarificar é como a sua adesão a isso significava o desempenho de 

uma função social que – como não poderia deixar de ser – extravasava o campo religioso. O 

já citado Lukács, analisando precisamente o papel da religião no pensamento 

contemporâneo, afirma que: 

 

“De fato, pouco importa o grau de consciência dos seres humanos singulares em 

ação; cada ser humano realiza cada uma de suas ações dentro da realidade, e suas 

consequências, tanto externas como as internas, são inseparavelmente ligadas à 

realidade, razão pela qual a imagem que o sujeito da práxis em questão possui dessa 

realidade (de seu caráter ontológico) jamais pode ser indiferente aos motivos, às 

consequências previstas etc. da própria ação. Jamais a decisão de um ser humano se 

passa no espaço vazio de um imperativo categórico, de uma livre decisão 

existencialista; ademais, deve-se considerar ainda que tal ponto de referência 

‘puramente moral’, puramente interior, para as decisões possui pressupostos 

ontológicos extremamente concretos.”8 

  

Ou seja, a função cumprida pelo pensamento religioso não se esgota nele. E é nessa 

perspectiva ampla que nossa pesquisa apresenta o pensamento conservador de Plinio Corrêa 

de Oliveira. 

                                                 
8 LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social I. Tradução: Carlos Nelson Coutinho, Mario Duayer e 
Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo. 2012. p.104 e 105. A citação em questão contém ainda uma segunda 
parte que contribui para situar o texto em função do complexo problemático lá analisado: “Esse é o campo mais 
amplo e mais importante das relações entre ontologia e práxis. Porém, como o seu tratamento pressupõe um 
exame aprofundado dos problemas da ética, deve ser excluído de nossas atuais linhas de raciocínio; ele 
somente poderá ser investigado no quadro da ética. E isso é tanto mais lamentável porque, para o problema que 
nos interessa aqui, para a relação entre ontologia e religião, é justamente a relação entre ontologia e práxis que 
desempenha um papel decisivo. A conservação, o desvanecer, o desaparecimento das categorias ontológicas no 
interior de um sistema religioso dependem precisamente, em primeiro lugar, de como elas estão em condições 
de se afirmar na vida cotidiana das pessoas.” 
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Concluindo, vale frisar mais um ponto chave do posicionamento pliniano. Para isso 

lembramos as palavras de Florestan Fernandes. Também ele buscou definir o significado do 

termo “Revolução”. Porém, ao contrário da grande catástrofe “cinco vezes secular”, que era 

“universal”, “una”, “total”, “dominante”, e “processiva”, o sociólogo brasileiro encontrou 

um significado positivo na palavra. Positivo não só no sentido corrente do termo, mas pelas 

suas próprias características intrínsecas. Caracterizada como um conjunto de “mudanças 

drásticas e violentas da estrutura da sociedade” a revolução “subverte a ordem social 

imperante na sociedade”.9 Essa negação, no entanto abre o espaço para a afirmação do novo. 

Ela possibilita a reposição de novas formas de relações intersubjetivas. 

E nesse ponto o ideário TFPista foi efetivamente contra-revolucionário. Como 

definiu na mesma obra o professor Florestan, “a revolução constitui uma realidade histórica; 

a contrarevolução é sempre o seu contrário (não apenas a revolução pelo avesso: é aquilo 

que impede ou adultera a revolução)”.10 

 O binômio da “Revolução” e da “Contra-Revolução” da forma como é definido por 

Plinio se difere daquele exposto por Florestan. Mas por isso mesmo se aproximam. A 

“Contra-Revolução” pliniana era uma tentativa de intervenção no mundo que sempre buscou 

impedir as transformações sociais que conduzissem a emancipação humana.  

 E hoje o entendimento dessas questões adquire um significativo sentido de urgência. 

Quando iniciamos as pesquisas que originaram esse trabalho, tínhamos a impressão de que, 

embora grande parte de suas ideias mantivesse força na sociedade brasileira atual, o ideário 

pliniano in totum estava marginalizado. A sua reivindicação nominal como ideólogo era 

reduzida a grupos praticamente insignificantes. Todavia, com a atenção despertada pela 

                                                 
9 FERNANDES, Florestan. O que é Revolução? In: PRADO JÚNIOR, Caio; FERNANDES, Florestan. 
Clássicos sobre a Revolução Brasileira. São Paulo: Expressão Popular. 2012. p. 45 e 46. 
10 Idem. p. 47. Grifo nosso. 
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convivência diária com o tema somos obrigados a constatar o contrário. Vejamos alguns 

poucos exemplos: 

 Os Arautos do Evangelho – grupo que congregou a maior parte dos egressos da TFP 

após a crise desencadeada com a morte de Plinio – que inicialmente buscaram se afastar de 

grande parte do pensamento “político” de Oliveira e operaram uma completa reconciliação 

com a Igreja Católica hoje buscam cada vez mais trazê-lo de volta à ribalta.11 

 O Instituto Plinio Corrêa de Oliveira – fundado por industriais egressos da TFP – se 

dedica à interpretar o mundo contemporâneo “à luz” de Revolução e Contra-Revolução. 

Seus palestrantes tem lotado periodicamente um auditório na principal avenida de São Paulo 

em debates sobre os “temas do momento”. Além disso, sua campanha contra o Projeto de 

Lei 122/2006 (que visa criminalizar a homofobia no Brasil) tinha conseguido, até março de 

2013, o envio de impressionantes 3.404.352 e-mails (com um texto padrão) por parte de 

simpatizantes aos membros do Senado Federal.12  

 Na Universidade de São Paulo – tida como a melhor do país13 – um grupo de jovens 

fundou a Frente Estudantil Contra-Revolucionária. Esse grupo, que se diz seguidor das 

ideias plinianas, conta hoje com 729 membros inscritos em sua página oficial na internet.14 

                                                 
11 NEVES, Padre Marcelo Santos das. O carisma e o exemplo do fundador. Disponível em: 
http://www.arautos.org/especial/12285/Originalidade--Cientificidade-e-experiencia.html. Acesso em 
19/03/2013. 
12 IPCO. Carta de Protesto ao Senado Federal contra a “Lei da Homofobia”. Disponível em: 
http://ipco.org.br/ home/assine-a-carta-de-protesto-ao-senado-federal-contra-a-lei-da-homofobia. Acesso em 
19/03/2013. Vale destacar um trecho dessa carta: “O PLC 122/2006, conhecido com ‘Lei da Homofobia’, vai 
entrar novamente em pauta, com o novo texto de autoria da Senadora Marta Suplicy. O texto foi publicado 
somente agora, poucos dias antes de sua possível votação, certamente porque os defensores da causa 
homossexual estão cientes da impopularidade de tal Projeto de Lei, que instala uma verdadeira perseguição 
religiosa, e coloca num mesmo patamar os direitos dos idosos, crianças e deficientes, e a prática homossexual, 
que é um vício contrário à Lei de Deus.” Grifo do original 
13 TERRA. Melhores universidades: USP é top 20 em ranking mundial. Disponível em: http://noticias.terra. 
com.br/educacao/melhores-universidades-usp-e-top-20-em-ranking-mundial,65b9bfc4c70bc310VgnVCM 4000 
009bcceb0aRCRD.html. Acesso em 19/03/2013. 
14 FRENTE Estudantil Contra-Revolucionária. http://www.facebook.com/groups/117734548384580. Acesso 
em 19/03/2013. No endereço pode ser lida a auto definição do grupo: “Assim como houve a desgraçada frente 
estudantil revolucionária (comunista e guerrilheira), temos agora um raio de luz a contra-revolução, baseada 
pelo professor católico Plínio Corrêa de Oliveira. E espero que sejamos o contrário daqueles infelizes iludidos, 
pela guerrilha! Todos são bem-vindos!!” 
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Apenas para efeito de comparação, em seu vestibular anual a Universidade oferece pouco 

menos do que 11 mil novas vagas.15 

 Infelizmente Plinio Corrêa de Oliveira ainda está presente. Os que querem a 

emancipação humana devem ser vigilantes. 

 

Iniciamos esse trabalho com uma nota pessoal e terminamos com outra. Desde a 

introdução dessa dissertação fizemos questão de enfatizar que esse é um trabalho militante. 

Isso em nenhum instante obscurece o seu caráter científico. Pelo contrário, é exatamente por 

abraçarmos uma perspectiva de mudança social que o entendimento preciso de nosso objeto 

de estudo se coloca como um imperativo inelutável. 

José Chasin, em seu estudo sobre Plínio Salgado, julgou por bem fazer constar no 

frontispício da obra um alerta sobre a necessidade de se julgar aquele autor pelo que ele tinha 

sido. Remando contra a corrente hegemônica na interpretação do pensamento integralista, 

encerrou esse alerta advertindo que isso era necessário para “o nosso próprio bem”.16 É 

evidente que os seres humanos transformam a sociedade tendo ou não consciência dela. Mas 

se queremos uma mudança emancipatória precisamos conhecer a fundo e bem os nossos 

inimigos. E devemos lutar. 

Minha amiga Camila Radwanski escreveu que “devemos enfrentar todos os setores 

conservadores e reacionários para impor nossos mais elementares direitos de igualdade, com 

a perspectiva de que é preciso, sempre, ir por mais, vivendo numa sociedade tão 

miserável como o capitalismo, que nos relega opressão, violência e exploração!” 17 

                                                 
15 SOUZA. Marina Vieira. Mais de 140 mil realizam a primeira fase da Fuvest, maior vestibular do país. 
Disponível em: http://www5.usp.br/19722/mais-de-140-mil-candidatos-realizam-a-primeira-fase-da-fuvest-
maior-vestibular-do-pais. Acesso em 19/03/2013. 
16 CHASIN, José. O Integralismo de Plínio Salgado: Forma de regressividade no capitalismo hiper-tardio. 
São Paulo: Livraria Editora de Ciências Humanas. 1978. p.7. 
17 RADWANSKI, Camila; TELLEZ, Fernanda. Casamento homossexual é aprovado na Argentina: E no 
Brasil, quando vamos arrancar este direito? Disponível em http://nucleopaoerosas.blogspot.com.br/2010/08/ 
casamento-homossexual-e-aprovado-na.html. Acesso em 15/03/2013. Grifo nosso. 
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Tragicamente não terei o privilégio de compartilhar esse trabalho com essa lutadora. 

Jovem, muito jovem, com tanto pela frente, ela nos deixou. 

Marshall Berman, outro humanista comprometido com a necessidade de transformar 

a sociedade, escreveu que a vida no mundo moderno – tão cruel, mas ao mesmo tempo tão 

rico em possibilidades – pode ser “bela e festiva”, mas também “trágica e precária”. E 

acrescentou: 

 

“manter essa vida exige talvez esforços desesperados e heróicos, e às vezes 

perdemos. Ivan Karamazov diz que, acima de tudo o mais, a morte de uma criança 

lhe dá ganas de devolver ao universo o seu bilhete de entrada. Mas ele não o faz. Ele 

continua a lutar e amar; ele continua a continuar.”18 

 

 Nós continuamos! 

 
 

                                                 
18 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução: Carlos 
Felipe Moisés, Ana Maria L. Ioriatti e Marcelo Macca. São Paulo: Companhia das Letras. 2007. p. 22 e 23. 
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Fontes e Bibliografia 

 

Fontes 

 

Artigos de Plinio Corrêa de Oliveira publicados em Folha de São Paulo 

(Ao longo da dissertação esses artigos são citados obedecendo ao seguinte padrão: 

OLIVEIRA. Título do artigo. Data de publicação.) 

 

6 lições dos 600 mil. 7 de agosto de 1968. 

Das páginas da imprensa para as da História - I. 17 de agosto de 1968. 

Das páginas da imprensa para as da História - II. 20 de agosto de 1968. 

Refletindo em pleno "suspense". 28 de agosto de 1968. 

Cá e lá, os mesmos tiranos há. 4 de setembro de 1968. 

Dona Cesarina, uma inimiga da TFP. 11 de setembro de 1968. 

Badernas e balelas. 18 de setembro de 1968. 

Liberdade, trabalho ou propriedade? 2 de outubro de 1968. 

"Violência" . 9 de outubro de 1968. 

2 + 2 ainda é igual a 4? 16 de outubro de 1968. 

As aflições da terceira família. 23 de outubro de 1968. 

Dom Helder: 3 êxitos marcantes. 30 de outubro de 1968. 

Sempre em foco a TFP. 6 de novembro de 1968. 

Face ao apogeu soviético: moleza ou força? 13 de novembro de 1968. 

Amarga reflexão para os otimistas acomodatícios. 20 de novembro de 1968. 

Dom Castro Pinto em quadrinhos. 27 de novembro de 1968. 

De outra religião... 4 de dezembro de 1968. 

A igualdade total no ponto de partida, essa injustiça. 11 de dezembro de 1968. 

Tradição, família, propriedade. 18 de dezembro de 1968. 

Clarividência otimista e pessimismo dorminhoco. 25 de dezembro de 1968. 

Questão trabalhista... astronáutica. 1° de janeiro de 1969. 

Sucesso internacional de um brasileiro. 8 de janeiro de 1969. 

O Grande Hotel Castro. 15 de janeiro de 1969. 

Luz, água ou lenha? 22 de janeiro de 1969. 
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Importância real e importância publicitária . 29 de janeiro de 1969. 

Como ruiu a pirâmide de Quéops? 8 de fevereiro de 1969. 

Kamikaze. 15 de fevereiro de 1969. 

Nasce a TFP. 22 de fevereiro de 1969. 

O problema dos 4 irmãos. 26 de fevereiro de 1969. 

Ó vós todos que passais pelo caminho... 5 de março de 1969. 

TFP - Tradição. 12 de março de 1969. 

Importância da tradição no século XX. 20 de março de 1969. 

A propaganda progressista: um dinossauro discreto. 26 de março de 1969. 

Mais alguns dados sobre o dinossauro. 2 de abril de 1969. 

150 Padres face à trama para destruir a Igreja. 9 de abril de 1969. 

Progresso sem tradição: fator da guerra revolucionária . 16 de abril de 1969. 

Família. 24 de abril de 1969. 

Desconcertante! 30 de abril de 1969. 

Artigo-bomba explode em Madri. 7 de maio de 1969. 

Da infiltração à subversão. 14 de maio de 1969. 

Os "grupos proféticos" a serviço da Igreja-Nova e do comunismo. 21 de maio de 1969. 

Comunismo, matrimônio e extermínio. 28 de maio de 1969. 

Para os anticomunistas pró-comunismo. 4 de junho de 1969. 

O bolo. 12 de junho de 1969. 

Um espectro se afasta do mundo e outro ameaça a Inglaterra . 18 de junho de 1969. 

A bomba, a estrela e o sapo. 25 de junho de 1969. 

Artimanhas centristas em favor da esquerda. 2 de julho de 1969. 

Sapo zangado. 9 de julho de 1969. 

Basear-se em um autor não é falar em nome dele. 16 de julho de 1969. 

Esclarecendo, argumentando e conjeturando. 23 de julho de 1969. 

O sapo quer coexistência e Comblin. 30 de julho de 1969. 

O porquê da insistência. 7 de agosto de 1969. 

A clareza, essa polidez. 13 de agosto de 1969. 

Duas grandes esperanças e três perguntas incômodas. 20 de agosto de 1969. 

O "plateau de fromages". 27 de agosto de 1969. 

Aspectos sui generis de uma campanha gloriosa. 3 de setembro de 1969. 

Animar, esse dever urgente. 10 de setembro de 1969. 

Sapo de guarda-chuva, perigo máximo. 17 de setembro de 1969. 

Estilo. 24 de setembro de 1969. 

Para não assustar a família... 1º de outubro de 1969. 
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Concordo com Fidel, discordo do Monsenhor. 8 de outubro de 1969. 

"O jogo da verdade" e a crise religiosa. 15 de outubro de 1969. 

Carta a ministros ignotos. 26 de outubro de 1969. 

Ciclamatos de d. Helder: ponto final. 2 de novembro de 1969. 

Por fim, olhos abertos? 9 de novembro de 1969. 

Surpresa surpreendente. 16 de novembro de 1969. 

Dias decisivos nas duas Alemanhas. 23 de novembro de 1969. 

SOS de milhões – A mala pequena – "Tudo normal". 30 de novembro de 1969. 

O incólume. 7 de dezembro de 1969. 

"Prá frente", ao sopro da "generosidade". 14 de dezembro de 1969. 

Sacerdotes, militares, juízes e mestres. 21 de dezembro de 1969. 

Extremismo de direita, cebolas e sapos alados. 28 de dezembro de 1969. 

Isto é extremismo? 4 de janeiro de 1970. 

Turismo do sossego. 11 de janeiro de 1970. 

"Modus moriendi" . 18 de janeiro de 1970. 

O direito de saber. 25 de janeiro de 1970. 

D. Helder cria problema - Comunistas aplaudem. 1° de fevereiro de 1970. 

Não, para o centauro. 8 de fevereiro de 1970. 

1770-1970: uma visão de conjunto. 22 de fevereiro de 1970. 

O binômio medo-simpatia. 1° de março de 1970. 

Garaudy esboça outra "aproximação". 8 de março de 1970. 

A manobra Garaudy. 15 de março de 1970. 

O lobo uiva em defesa do pastor. 22 de março de 1970. 

Artiguetes ácidos e uma carta à Cyrano. 29 de março de 1970. 

Os ene-a-ene-é. 5 de abril de 1970. 

Dialogando com os N-A-N-E e com os sapos. 12 de abril de 1970. 

O gládio, as batatas e o astro. 19 de abril de 1970. 

Maio-1970: dois jovens rezam por você. 26 de abril de 1970. 

E quando há provas? 3 de maio de 1970. 

Não encontrei título para este artigo. 10 de maio de 1970. 

"Cumprimentos à senhora e seu bom esposo". 17 de maio de 1970. 

A bengala e a laranja. 24 de maio de 1970. 

E me ponho a rezar... 31 de maio de 1970. 

Claro como água. 7 de junho de 1970. 

E Nossa Senhora sorrirá ao Brasil. 14 de junho de 1970. 

O inconformismo, esse conformismo submisso. 21 de junho de 1970. 
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Já Sun dizia... 28 de junho de 1970. 

Tirar aos brasileiros a determinação de resistir. 5 de julho de 1970. 

A perfeita alegria. 12 de julho de 1970. 

O que é um pedecista? 19 de julho de 1970. 

Rumo firme, na nau da indecisão. 26 de julho de 1970. 

Indecisos, talvez; neutros, jamais. 2 de agosto de 1970. 

Para 300 argentinos... e milhões de brasileiros. 9 de agosto de 1970. 

Quando o asco é demais... 16 de agosto de 1970. 

Os falsários de moedas. 23 de agosto de 1970. 

Divórcio sorrateiro ao apagar das luzes. 30 de agosto de 1970. 

A "esperteza da confiança". 6 de setembro de 1970. 

Toda a verdade sobre as eleições no Chile. 10 de setembro de 1970. 

Os "sapos", a epopéia e a opereta. 20 de setembro de 1970. 

Muralha Chinesa. 27 de setembro de 1970. 

És tu! 4 de outubro de 1970. 

Dentro e fora do Brasil... 11 de outubro de 1970. 

Velhinhos, presos, freiras, Natal e polêmica. 18 de outubro de 1970. 

Perigosamente cambaia. 25 de outubro de 1970. 

Entre lobos e ovelhas: novo estilo de relações. 1° de novembro de 1970. 

O cardeal festivo. 8 de novembro de 1970. 

Sim, só por meio de uma Cruzada! 15 de novembro de 1970. 

"Voto-recusa": motivo de esperança. 22 de novembro de 1970. 

O otimismo, esse perigo. 29 de novembro de 1970. 

24.124 visitas. 6 de dezembro de 1970. 

Açúcar amargo, Natal sem luzes. 13 de dezembro de 1970. 

Para os pobres: a esquerda, esse perigo. 20 de dezembro de 1970. 

Parai e vede. 27 de dezembro de 1970. 

"Taquinerie" . 3 de janeiro de 1971. 

Por que? 10 de janeiro de 1971. 

Sobre um D. Helder argentino. 17 de janeiro de 1971. 

O tribunalzinho . 24 de janeiro de 1971. 

Churchill, o avestruz e a América do Sul. 31 de janeiro de 1971. 

Dissecando o avestruz. 7 de fevereiro de 1971. 

Farsa, salame e herói. 14 de fevereiro de 1971. 

Dizei uma só palavra... 21 de fevereiro de 1971. 

Dois pesos e duas medidas. 28 de fevereiro de 1971. 
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Faça uma experiência, leitor. 7 de março de 1971. 

A chantagem do "comunismo ateu". 14 de março de 1971. 

Fel e prudência. 21 de março de 1971. 

Perplexidade que agride. 28 de março de 1971. 

O coelho. 4 de abril de 1971. 

No Chile: empate sob pressão. 11 de abril de 1971. 

Nem vitória autêntica, nem pleito livre. 18 de abril de 1971. 

Corcovado ou formiga? 25 de abril de 1971. 

A reforma agrária no programa do MDB. 2 de maio de 1971. 

O dinheiro não é valor supremo. 9 de maio de 1971. 

Comunismo não ateu: pergunta a um Bispo. 16 de maio de 1971. 

Aturdimento, passo para a derrota. 23 de maio de 1971. 

Propriedade privada. 30 de maio de 1971. 

Papas e propriedade privada. 6 de junho de 1971. 

Rija ou cordialmente, como quiserem. 13 de junho de 1971. 

No avião, com Gógó. 20 de junho de 1971. 

Com Gógó, de volta no avião. 27 de junho de 1971. 

Textos e teste. 4 de julho de 1971. 

Religião a serviço da irreligião. 11 de julho de 1971. 

Posto de gasolina, bacharel e batatas. 18 de julho de 1971. 

Lições no jardim do vizinho. 25 de julho de 1971. 

Quando o sapo abre a jaula para a hiena... 1º de agosto de 1971. 

Displicência e sono, enquanto as barreiras são derrubadas. 8 de agosto de 1971. 

Rumo ao desenvolvimento global. 15 de agosto de 1971. 

De tudo um pouco. 22 de agosto de 1971. 

Enquanto baixa a poeira, um alarido se levanta... 29 de agosto de 1971. 

Sobre Pimen. 12 de setembro de 1971. 

Na I.O. 19 de setembro de 1971. 

Autodemolição, instrumento de lavagem cerebral. 26 de setembro de 1971. 

A I.O. no "water shoot" . 3 de outubro de 1971. 

Do anonimato ao estrondo publicitário. 10 de outubro de 1971. 

"A burguesia deverá ser adormecida". 17 de outubro de 1971. 

A cascata. 24 de outubro de 1971. 

O bom rapaz. 7 de novembro de 1971. 

O Evangelho anunciou. E Fidel também. 14 de novembro de 1971. 

Berlinguer, Amendola e Cia. 21 de novembro de 1971. 
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Empresa podre. 28 de novembro de 1971. 

O brado do sangue. 5 de dezembro de 1971. 

Brasil, esperanças; Chile, apreensões. 19 de dezembro de 1971. 

Luz, o grande presente. 26 de dezembro de 1971. 

Fábio Vidigal Xavier da Silveira. 2 de janeiro de 1972. 

"Revolução comunista invisível". 9 de janeiro de 1972. 

Prece no sesquicentenário. 16 de janeiro de 1972. 

Comunismo: a grande mudança de tática. 23 de janeiro de 1972. 

"Açúcar neles!" . 30 de janeiro de 1972. 

Fala o "Rude Pravo". 13 de fevereiro de 1972. 

Fósforos acesos, canivetes em chuva, e um grande Bispo. 20 de fevereiro de 1972. 

Simples, claro, terrível. 27 de fevereiro de 1972. 

Entrando na jungle. 5 de março de 1972. 

Yalta multiplicada por Yalta . 12 de março de 1972. 

Inoculando cinismo. 19 de março de 1972. 

"Não, não e não". 26 de março de 1972. 

Rapazolas e moçoilas em risco... 2 de abril de 1972. 

Apetite de extravagância total. 9 de abril de 1972. 

Nove portões aumentam o mistério. 16 de abril de 1972. 

Por que a verdade desperta o ódio? 23 de abril de 1972. 

Quando agoniza a propaganda. 30 de abril de 1972. 

Na Itália: afinal o que aconteceu? 14 de maio de 1972. 

A agenda. 21 de maio de 1972. 

Concessões, caminho para a guerra. 28 de maio de 1972. 

Shorts e comunhões sacrílegas. 4 de junho de 1972. 

Deus julgará. 11 de junho de 1972. 

Elogiar - essa alegria. 18 de junho de 1972. 

Os dois calcanhares. 25 de junho de 1972. 

O que faz a TFP contra a fome? 2 de julho de 1972. 

Pobreza e tirania. 9 de julho de 1972. 

Dois elementos afins a um terceiro... 16 de julho de 1972. 

Perón, esse Comblin. 30 de julho de 1972. 

Lágrimas, milagroso aviso. 6 de agosto de 1972. 

A dupla inautenticidade da DC. 13 de agosto de 1972. 

Atual, mais do que nunca. 20 de agosto de 1972. 

"Que nenhuma injustiça conseguirá alterar"... 27 de agosto de 1972. 
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Fala um grande Bispo. 10 de setembro de 1972. 

Kissinger em Moscou. 17 de setembro de 1972. 

De eixo a eixo. 24 de setembro de 1972. 

Pesadelo: dois eixos. 1° de outubro de 1972. 

Nossa grande aliança. 8 de outubro de 1972. 

Os "Kerenskys" argentinos. 15 de outubro de 1972. 

A camarilha dos "Kerenkys" . 22 de outubro de 1972. 

Piparote salvador. 29 de outubro de 1972. 

Como escapar ao vácuo. 5 de novembro de 1972. 

Silenciosos do Ocidente. 19 de novembro de 1972. 

Lições de um documento reservado. 26 de novembro de 1972. 

A Pastoral sobre os Cursilhos. 3 de dezembro de 1972. 

A águia prosternada ante o camundongo de açúcar. 10 de dezembro de 1972. 

Nunca tantos sofreram tanto de um só. 17 de dezembro de 1972. 

Argumentos, esse presente de Natal... 24 de dezembro de 1972. 

Na própria Espanha, os Cursilhos são caso. 31 de dezembro de 1972. 

Dos georgianos bigodudos até os Cursilhos. 7 de janeiro de 1973. 

Ferve o cursilhismo. 28 de janeiro de 1973. 

Jogando a caneta ao chão. 4 de fevereiro de 1973. 

Aplaudindo Nixon. 11 de fevereiro de 1973. 

Abertura para o diálogo. 18 de fevereiro de 1973. 

No clima de pós-Assembléia. 25 de fevereiro de 1973. 

A um jovem enfurecido contra a TFP chilena. 4 de março de 1973. 

São Paulo: "Resisti-lhe em face". 11 de março de 1973. 

São Pio X agradeceu a críticas... 18 de março de 1973. 

Caixas de sapato: boas urnas de eleição? 25 de março de 1973. 

Briguinha, requinte do "bluff" . 1° de abril de 1973. 

Onze padres valentes. 15 de abril de 1973. 

A tragédia: "Sós, sem chefe e sem Pastor". 22 de abril de 1973. 

Conversa com um homem mediano. 29 de abril de 1973. 

"Deus o ajude". 13 de maio de 1973. 

Doutrinas e fatos. 20 de maio de 1973. 

Sobre o decreto anti-TFP de D. Isnard. 27 de maio de 1973. 

Ainda o decreto anti-TFP de D. Isnard. 3 de junho de 1973. 

D. Isnard: fim . 10 de junho de 1973. 

Prelado brilhante pela ausência. 17 de junho de 1973. 
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Enquanto Brejnev e Nixon se abraçam. 24 de junho de 1973. 

"Prodotta e imbottigliata in Russia" . 1° de julho de 1973. 

O suicida vai bem, obrigado. 8 de julho de 1973. 

O "prêmio demasiadamente grande". 17 de julho de 1973. 

Fatos e comentários. 29 de julho de 1973. 

Contradições desinibidas. 5 de agosto de 1973. 

Algoz-mor, Princesa e abstrusas Clarissas! 12 de agosto de 1973. 

Bangladesh, Watergate e nudismo. 19 de agosto de 1973. 

Carta ao Arcebispo de Recife. 26 de agosto de 1973. 

Quem viver, verá. 2 de setembro de 1973. 

"Magnificat" pelo Chile . 16 de setembro de 1973. 

Os privilegiados. 23 de setembro de 1973. 

Por fim, autoperseguição. 30 de setembro de 1973. 

Elogio aos silenciosos do Ocidente. 7 de outubro de 1973. 

Pombo, auge da teimosia. 21 de outubro de 1973. 

Vozes e sinos que emudecem. 28 de outubro de 1973. 

Perón com a foice e o martelo. 4 de novembro de 1973. 

Perón na trilha de Allende. 11 de novembro de 1973. 

O século de Paulo VI. 18 de novembro de 1973. 

A equipe imprevidente - I. 2 de dezembro de 1973. 

A equipe imprevidente - II. 4 de dezembro de 1973. 

Cuba. 9 de dezembro de 1973. 

"Magnificat" pela Venezuela. 16 de dezembro de 1973. 

Inútil e contraproducente. 30 de dezembro de 1973. 

O leitor já ouviu? 6 de janeiro de 1974. 

Os auto-indulgentes. 13 de janeiro de 1974. 

"Tu, que conheceste o exemplo...". 20 de janeiro de 1974. 

Tanques vazios, cabeças vazias. 27 de janeiro de 1974. 

O que é a modernidade. 3 de fevereiro de 1974. 

A glória, a alegria, a honra... 10 de fevereiro de 1974. 

Proveitoso para brasileiros de escol. 17 de fevereiro de 1974. 

As cinco teses do anticomunismo restrito. 24 de fevereiro de 1974. 

Como já dizia Maquiavel... 3 de março de 1974. 

Para o socialismo e para Bernadette: não! 10 de março de 1974. 

"O sangue que não pode ser negociado". 17 de março de 1974. 

Ao grande criador do caso imenso. 31 de março de 1974. 
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Para onde? 7 de abril de 1974. 

A indispensável resistência. 14 de abril de 1974.  

Resistindo... 21 de abril de 1974. 

Voz dos que se calam acabrunhados. 28 de abril de 1974. 

Sim, compreendo o deputado. 5 de maio de 1974. 

Mais um Cardeal em resistência. 12 de maio de 1974. 

O "Sim" é "Não" - o "Não" é "Sim" . 19 de maio de 1974. 

Resistindo e aplaudindo. 26 de maio de 1974. 

"A Ostpolitik do Vaticano favorece Moscou". 9 de junho de 1974. 

Novidades de além-fronteiras. 23 de junho de 1974. 

Casaroli: "incorporação no contexto". 30 de junho de 1974. 

Não conseguimos compreender. 7 de julho de 1974. 

1958-1974: que resultados? 14 de julho de 1974. 

Não leiam ou leiam meu próximo artigo. 21 de julho de 1974. 

A nuvem, a onça e o mancebo. 28 de julho de 1974. 

Catástrofe, tufão e durabilidade. 4 de agosto de 1974. 

A crise louca. 18 de agosto de 1974. 

Inteiramente... 25 de agosto de 1974. 

"Détente..." . 1° de setembro de 1974. 

Matreirices da "détente" com o divorcismo. 8 de setembro de 1974. 

Sobre Cuba. 22 de setembro de 1974. 

A bomba do cardeal Eugênio Sales. 29 de setembro de 1974. 

Mais uma dos "iludidos generosos". 6 de outubro de 1974. 

Ternuras que arrancariam lágrimas. 13 de outubro de 1974. 

Conforme quer Budapeste. 20 de outubro de 1974. 

Não, para Cuba. 27 de outubro de 1974. 

Sobre a TFP. 3 de novembro de 1974. 

Cuba: suspendendo o véu... 17 de novembro de 1974. 

Estuporamento: um castigo de Deus? 24 de novembro de 1974. 

Resistência - Tarancón e Casaroli. 1° de dezembro de 1974. 

"Détentes" geminadas. 8 de dezembro de 1974. 

Sobre um cão imaginário. 15 de dezembro de 1974. 

Resistência na São Paulo colonial. 22 de dezembro de 1974. 

Consagração, liberdade suprema. 29 de dezembro de 1974. 

Quem ainda é católico na Igreja Católica? 5 de janeiro de 1975. 

A Espanha na maior das perseguições. 12 de janeiro de 1975. 
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Portugal, o descolonizador colonizado. 26 de janeiro de 1975. 

O nada que pode dar em tudo. 5 de novembro de 1976. 

Peregrinando dentro de um olhar. 12 de novembro de 1976. 

CNBB e luta de classes. 20 de novembro de 1976. 

Imensa Orfandade sobre o Brasil. 27 de novembro de 1976. 

O "Homem da Rua" sobre quem a pomba pousou. 5 de dezembro de 1976. 

Quem é o louco? 10 de dezembro de 1976. 

Falta Coragem para Pedir Provas? 18 de dezembro de 1976. 

Esquerda Católica: Expansões e Silêncios. 26 de dezembro de 1976. 

 

 

Livros, artigos e outros textos de Plinio Corrêa de Oliveira 

 (Entre parênteses está indicada a data da primeira publicação quando esta diferir da da 

edição citada. Entre colchetes a citação simplificada, quando houver, adotada na dissertação. 

As publicações estão ordenadas cronologicamente.) 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. O mais odioso dos despotismos. Legionário, N.º 394, 31 de março de 

1940. Disponível em: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG%20400331_Omaisodiosodos 

despotismos.htm. Acesso em 19/03/2013. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. 7 dias em revista. Legionário, N.º 415, 25 de agosto de 1940. 

Disponível em: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG7%20400825_engregaavioesfrancese 

saosnazis.htm. Acesso em 19/03/2013. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. As relações entre o Nazismo e o Comunismo. Legionário, N.º 460, 6 

de julho de 1941. Disponível em: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/LEG%20410706_ 

Asrela%C3%A7%C3%B5esentreoNazismoeoComunismo.htm. Acesso em 19/03/2013. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Em Defesa da Ação Católica. Texto transcrito disponível em 

http://www.pliniocorreadeoliveira.info/EmDefesadaA%C3%A7%C3%A3oCat%C3%B3lica_R_04_2

011.pdf. Acesso em 19/03/2013. (1943) [OLIVEIRA. EDAC] 
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OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Via Sacra. Disponível em: http://www.pliniocorreadeoliveira.info 

/1970_231%20-%20CAT%20-%20Via%20Sacra%20_%20Legionário.pdf. Acesso em 19/03/2013. 

(1943) 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Revolução e Contra-Revolução. 4ª edição em português. São Paulo: 

Artpress, 1998. (1959) [OLIVEIRA. RCR] 

 

MAYER, Antonio de Castro; SIGAUD, Geraldo Proença de; OLIVEIRA, Plinio Corrêa de; 

FREITAS, Luiz Mendonça de. Reforma Agrária – Questão de Consciência. São Paulo: Editora 

Vera Cruz, 1960. [OLIVEIRA et al. RA-QC] 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. A propósito da crise brasileira: um grande ideal e sua contrafação. 

Catolicismo, N.º 130, Outubro de 1961. Disponível em http://www.pliniocorreadeoliveira.info/ 

1961_130_CAT_A_prop%C3%B3sito_da_crise_brasileira.htm. Acesso em 19/03/2013. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Acordo com o regime comunista: Para a Igreja, esperança ou 

autodemolição? 10ª Edição. São Paulo: Vera Cruz. 1974 (1963) 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo. O mais recente 

estratagema comunista para conquistar a opinião mundial. 5ª edição. São Paulo: Vera Cruz, 1974. 

(1965) 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Limitação de filhos e propriedade na "Populorum Progressio" – 

Entrevista. Catolicismo. Nº 197. Maio de 1967. Disponível em http://www. 

pliniocorreadeoliveira.info/1967_197_CAT_Limita%C3%A7%C3%A3o_de_filhos_e_%20proprieda

de.htm. Acesso em 20/10/2012. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. A Igreja ante a escalada da ameaça comunista: Apelo aos Bispos 

silenciosos. 4ª Edição. São Paulo: Vera Cruz, 1977. (1976) [OLIVEIRA. Apelo] 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Tribalismo Indígena, Ideal comuno-missionário para o Brasil do 

século XXI. 6ª edição. São Paulo: Editora Vera Cruz. 1979. (1977) 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de & CAMPO, Carlos Patrício del. Sou católico: posso ser contra a 

reforma agrária? Posso e devo ser contra a Reforma Agrária . 4ª edição. São Paulo: Editora Vera 

Cruz, 1982. (1981) 
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OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. SOLIMEO, Gustavo Antonio. SOLIMEO, Luiz Sérgio. As CEB s... 

das quais muito se fala, pouco se conhece. A TFP as descreve como são. 6ª edição. São Paulo: Vera 

Cruz, 1983. (1982) 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Guerreiros da Virgem. A réplica da autenticidade: A TFP sem 

segredos. São Paulo: Vera Cruz, 1985. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de.  A Reforma Agrária socialista e confiscatória. A propriedade 

privada e a livre iniciativa, no tufão agro-reformista. 2ª edição. São Paulo: Editora Vera  Cruz, 

1985. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Projeto de Constituição Angustia o País. São Paulo: Vera Cruz, 

1987. 

 

OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. Nobreza e elites análogas nas alocuções de Pio XII ao Patriciado e 

à Nobreza romana. Porto: Livraria Editora Civilização, 1993. [OLIVEIRA. Nobreza] 

 

 

Livros e documentos produzidos pela TFP 

(Ordenados cronologicamente) 

 

SILVEIRA, Fabio Vidgal Xavier. Frei, o Kerensky chileno. São Paulo: Editora Veza Cruz. 1967. 

 

TFP pede a d. Helder Câmara que tome medidas contra o pe. Comblin. Folha de São Paulo, 23 

de junho de 1968. 

 

TFP. A política de distensão do Vaticano com os governos comunistas – Para a TFP: omitir-se? 

ou resistir? Folha de São Paulo, 10 de abril de 1974. 

 

MACHADO, Antonio Augusto Borelli. (coord.) Meio século de epopéia anticomunista. (Coleção 

Tudo sobre a TFP). São Paulo: Editora Vera Cruz, 1980.  

 

TFP (Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Um Homem, uma Obra, 

uma Gesta: Homenagem das TFPs a Plinio Corrêa de Oliveira. São Paulo: Edições Brasil de 

Amanhã, 1988. 
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Vídeos de e sobre Plinio Corrêa de Oliveira e a TFP 

 

1966: Gesta de Plinio Corrêa de Oliveira: TFP defende família. Disponível em: 

http://youtu.be/QZmJzxIz0jc. Acesso em 19/03/2013. 

 

DIAS, João Clá. Amor al señor doctor Plinio II III  (Depoimento). Disponível em: 
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Anexos 

 

Anexo 1 

A política de distensão do Vaticano com os governos comunistas 

Para a TFP: omitir-se? ou resistir? 

(Folha de São Paulo, 10 de abril de 1974) 

 

I – Os fatos 

O povo paulista tomou conhecimento, ontem, dos resultados da viagem a Cuba, de 

Monsenhor Casaroli, secretário do Conselho para os Assuntos Públicos do Vaticano. Esses 

resultados, enunciou-os o próprio dignatário, em uma entrevista (cfr. "O Estado de São Paulo" de 7 

do corrente). Asseverou S. Excia. que "os católicos que vivem em Cuba são felizes dentro do regime 

socialista". Não seria preciso dizer de que espécie de regime socialista se trata aí, pois é conhecido 

que o regime vigente em Cuba é o comunista. 

Sempre falando do regime Fidel Castro, S. Excia. continua: "os católicos e, de um modo geral, o 

povo cubano, não têm o menor problema com o governo socialista". 

Desejando talvez dar a estas declarações estarrecedoras certo ar de imparcialidade, Mons. 

Casaroli lamentou entretanto que o número de Sacerdotes fosse insuficiente em Cuba: apenas 

duzentos. Acrescentou ter pedido a Castro maiores possibilidades de praticar cultos públicos. E 

terminou asseverando muito inesperadamente que "os católicos da ilha são respeitados em suas 

crenças como quaisquer outros cidadãos". 

Para não considerar senão o que desde logo se nota nestas declarações, causa perplexidade 

que Mons. Casaroli reconheça que os católicos cubanos sofrem restrições em seu culto público, e ao 

mesmo tempo assevera que eles são "respeitados em suas crenças". Como se o direito ao culto 

público não fosse uma das mais sagradas de suas liberdades. 

Se os súditos não católicos do regime cubano são tão respeitados quanto os católicos, é o 

caso de dizer que em Cuba ninguém é respeitado... 

No que consiste então essa "felicidade" de que segundo Mons. Casaroli, fruem os católicos 

cubanos? Parece que é a dura felicidade que o regime comunista dispensa a todos os seus súditos: a 

de curvar a cabeça. Pois Mons. Casaroli assevera que "a Igreja Católica cubana e seu guia espiritual 

procuram sempre não criar nenhum problema para o regime socialista que governa a ilha". 

Mais em profundidade, as observações que o alto dignitário do Vaticano colheu de sua 

viagem conduzem a conclusões de maior tom. 
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Numa época em que S.S. Paulo VI tem realçado, mais do que nunca, a importância da 

normalidade das condições materiais da existência, como fator propício à prática da virtude, não é 

concebível que Mons. Casaroli considere "felizes dentro do regime socialista" de Fidel Castro os 

católicos cubanos, se estes estão imersos na miséria. De onde devemos deduzir que, segundo Mons. 

Casaroli, eles gozam de condições econômicas pelo menos suportáveis. 

Ora, todos sabem que isso não é real. E, mais ainda, os católicos que tomam a sério as 

Encíclicas de Leão XIII, Pio XI e Pio XII, sabem que não o pode ser, pois estes Papas ensinaram que 

o regime comunista é o oposto da ordem natural das coisas, e a subversão da ordem natural – na 

economia como em qualquer outro campo – só pode trazer frutos catastróficos. 

Assim, os católicos de qualquer parte do mundo, que sejam ingênuos ou mal informados da 

verdadeira doutrina social da Igreja, se lerem os resultados do inquérito que Mons. Casaroli fez em 

Cuba, serão conduzidos a uma conclusão oposta diametralmente à realidade. Isto é, que nada têm a 

temer da implantação do comunismo nos respectivos países, pois nessa hipótese serão perfeitamente 

"felizes", quer no que diz respeito aos seus interesses religiosos, quer em sua situação material. 

Dói dizê-lo, mas a verdade óbvia é esta: a viagem de Mons. Casaroli a Cuba desfechou numa 

propaganda da Cuba fidelcastrista. 

Este fato, terrível em si mesmo, é um lance na política de distensão que o Vaticano vem 

operando, de há muito, em relação aos regimes comunistas. Vários desses lances são muito 

conhecidos do público 

Um deles foi a viagem realizada à Rússia em 1971 por S. Eminência o Cardeal Willebrands, 

Presidente do Secretariado para a União dos Cristãos. O objetivo oficial da visita era assistir à posse 

do Bispo Pimen no Patriarcado "ortodoxo" de Moscou. Pimen é o homem de confiança, para 

assuntos religiosos, dos ateus do Cremlin. Em si, a visita era altamente prestigiosa para o prelado 

heterodoxo, a justo título considerado a "bête noire" de todos os "ortodoxos" não comunistas no 

mundo inteiro. Discursando no Sínodo que o elegeu, Pimen afirmou a nulidade do ato pelo qual, em 

1595, os ucranianos reverteram do cisma para a Igreja Católica. Isto importava em proclamar que os 

ucranianos não devem estar sob a jurisdição do Papa, mas dele Pimen e de seus congêneres. Em lugar 

de tomar atitude diante dessa clamorosa agressão aos direitos da Igreja Católica, e da consciência dos 

católicos ucranianos, o Cardeal Willebrands e a delegação que o acompanhava se mantiveram 

mudos. Quem cala, consente, ensina o direito romano. Distensão... 

Como é natural, essa capitulação traumatizou profundamente aqueles dentre os católicos, que 

acompanham com seguida atenção a política da Santa Sé. Outra foi ainda maior entre os milhões de 

católicos ucranianos esparsos pelo Canadá, pelos Estados Unidos e outros países. E teve relação com 

as dissensões dramáticas entre a Santa Sé e sua Eminência o Cardeal Slipyj, valoroso Arcebispo-mor 

dos ucranianos, durante o Sínodo de Bispos, realizado em Roma em 1971. 
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Vista em seu conjunto, a conduta de S. Eminência o Cardeal Silva Henriquez, Arcebispo de 

Santiago, constitui outro lance da distensão com os governos comunistas, promovida pela diplomacia 

vaticana. Como é notório – e a TFP chilena o demonstrou em lúcido manifesto reproduzido por 

vários órgãos da imprensa brasileira – o Purpurado chileno deitou o peso de toda a influência da 

autoridade inerente a seu cargo para auxiliar a ascensão de Allende ao poder, sua pose festiva nele, e 

sua manutenção na primeira magistratura até o momento trágico em que o líder ateu se suicidou. 

Com uma flexibilidade que não concorre para dar boa idéia dele, o Emmo. Cardeal Silva Henriquez 

procurou ajustar-se, por meio de algumas declarações públicas, à ordem de coisas que sucedeu ao 

regime Allende. Porém, as manifestações de sua constante simpatia para com os marxistas chilenos 

nem por isso cessaram. Ainda há pouco, S. Emcia. celebrou Missa de réquiem na capela de seu 

Palácio Cardinalício por alma de outro comunista, o "camarada" Toha, ex-ministro de Allende, aliás 

também ele um infeliz suicida. Ao ato, compareceram familiares e amigos do morto (cfr. "Jornal do 

Brasil" de 18/3/74). 

Por esse conjunto de atitudes, tão próprias a aproximar do comunismo os católicos, não 

consta que o purpurado tivesse sofrido a menor censura. Se houve quem imaginasse que ele perderia 

sua Arquidiocese, esperaria em vão até agora. O Cardeal Silva Henriquez continua tranqüilamente 

investido na missão de conduzir a Jesus Cristo as almas de sua populosa e importante Arquidiocese. 

Enquanto ele a conserva, por injunções da política de distensão, outro Arcebispo, pelo 

contrário, perdeu a sua. Trata-se de uma das figuras mais empolgantes da Igreja no século XX, cujo 

nome é pronunciado com veneração e entusiasmo por todos os católicos fiéis aos tradicionais 

ensinamentos econômicos e sociais emanados da Santa Sé. Mais ainda, o nome desse prelado é 

acatado com sumo respeito por pessoas das mais variadas religiões. Ele é um florão de glória da 

Igreja aos olhos até dos que nela não crêem. Este florão foi quebrado há pouco. O Emmo. Cardeal 

Mindszenty foi destituído da Arquidiocese de Esztergom, para facilitar a aproximação com o governo 

comunista húngaro. 

Como se vê, a visita de Mons. Casaroli a Cuba – ainda abstração feita da entrevista que deu 

depois de haver deixado a ilha – se inscreve como elo de uma cadeia de fatos que vêm de há anos. 

Onde terminará esta cadeia? Para que surpresas dolorosas, para que novos traumas morais devem 

ainda preparar-se os que continuam a aceitar, em todas as suas conseqüências, a imutável doutrina 

social e econômica ensinada por Leão XIII, Pio XI e Pio XII? Estamos certos de que incontáveis 

católicos ao reler estas notícias, ao tomar conhecimento das perplexidades, das angústias e dos 

traumas expressos nestas linhas sentirão retratados o seu próprio drama interior: o mais íntimo e mais 

pungente dos dramas, pois que acima, muito acima de versar apenas sobre questões sociais e 

econômicas, tem cunho essencialmente religioso. Diz respeito ao que há de mais fundamental, vivo e 

terno na alma de um católico apostólico romano: sua vinculação espiritual com o Vigário de Jesus 

Cristo. 
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II – Católicos Apostólicos Romanos 

A TFP é uma entidade cívica, e não religiosa. Seus diretores, sócios e militantes 

são,entretanto, católicos, apostólicos e romanos. E, em conseqüência, católica é a inspiração que os 

tem movido em todas as campanhas pela TFP empreendidas em bem do País. 

A posição fundamentalmente anticomunista da TFP resulta das convicções católicas dos que 

a compõem. É porque católicos, é em nome dos princípios católicos, que os diretores, sócios e 

militantes da TFP são anticomunistas. A diplomacia de distensão do Vaticano com os governos 

comunistas cria, entretanto, para os católicos anticomunistas, uma situação que os afeta a fundo, 

muito menos enquanto anticomunistas do que enquanto católicos. Pois a todo momento se lhes pode 

fazer uma objeção supremamente embaraçosa: a ação anticomunista que efetuam não conduz a um 

resultado precisamente oposto ao desejado pelo Vigário de Jesus Cristo? E como se pode 

compreender um católico coerente, cuja atuação ruma em direção oposta à do Pastor dos Pastores? 

Tal pergunta traz como conseqüência, para todos os católicos anticomunistas, uma alternativa: cessar 

a luta, ou explicar sua posição. 

Cessar a luta, não o podemos. E é por imperativo de nossa consciência de católicos que não o 

podemos. Pois se é dever de todo católico promover o bem e combater o mal, nossa consciência nos 

impõe que defendamos a doutrina tradicional da Igreja, e combatamos a doutrina comunista. 

O mundo contemporâneo ressoa por toda parte com as palavras "liberdade de consciência". 

São elas pronunciadas em todo o Ocidente, e até nas masmorras da Rússia... ou de Cuba. Muitas 

vezes essa expressão, de tão usada, toma até significados abusivos. Mas no que ela tem de mais 

legítimo e sagrado se inscreve o direito do católico, de agir na vida religiosa, como na vida cívica, 

segundo os ditames de sua consciência. 

Sentir-nos-íamos mais agrilhoados na Igreja do que o era Soljenitsin na Rússia soviética, se 

não pudéssemos agir em consonância com os documentos dos grandes Pontífices que ilustraram a 

Cristandade com sua doutrina. 

A Igreja não é, a Igreja nunca foi, a Igreja jamais será tal cárcere para as consciências. O 

vínculo da obediência ao Sucessor de Pedro, que jamais romperemos, que amamos com o mais 

profundo de nossa alma, ao qual tributamos o melhor de nosso amor, esse vínculo nós o osculamos 

no momento mesmo em que, triturados pela dor, afirmamos a nossa posição. E de joelhos, fitando 

com veneração a figura de S.S. o Papa Paulo VI, nós lhe manifestamos toda a nossa fidelidade. 

Neste ato filial, dizemos ao Pastor dos Pastores: Nossa alma é Vossa, nossa vida é Vossa. 

Mandai-nos o que quiserdes. Só não nos mandeis que cruzemos os braços diante do lobo vermelho 

que investe. A isto nossa consciência se opõe. 

 

III – A solução, no Apóstolo São Paulo 

Sim, Santo Padre – continuamos – São Pedro nos ensina que é necessário "obedecer a Deus. 
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antes que aos homens" (At. V, 29). Sois assistido pelo Espírito Santo e até confortado – nas 

condições definidas pelo Vaticano I – pelo privilégio da infalibilidade. O que não impede que em 

certas matérias ou circunstâncias a fraqueza a que estão sujeitos todos os homens possa influenciar e 

até determinar Vossa atuação. Uma dessas é – talvez por excelência – a diplomacia. E aqui se situa a 

Vossa política de distensão com os governos comunistas. 

Aí o que fazer? As laudas da presente declaração seriam insuficientes para conter o elenco de 

todos os Padres da Igreja, Doutores, moralistas e canonistas – muitos deles elevados à honra dos 

altares – que afirmam a legitimidade da resistência. Uma resistência que não é separação, não é 

revolta, não é acrimônia, não é irreverência. Pelo contrário, é fidelidade, é união, é amor, é 

submissão. 

"Resistência" é a palavra que escolhemos de propósito, pois ela é empregada nos Atos dos 

Apóstolos pelo próprio Espírito Santo, para caracterizar a atitude de São Paulo. Tendo o primeiro 

Papa, São Pedro, tomado medidas disciplinares referentes à permanência no culto católico de práticas 

remanescentes da antiga Sinagoga, São Paulo viu nisto um grave fator de confusão doutrinária e de 

prejuízo para os fiéis. Levantou-se então e "resistiu em face" a São Pedro (Gal. II, 11). Este não viu, 

no lance fogoso e inesperado do Apóstolo das Gentes, um ato de rebeldia, mas de união e amor 

fraterno. E, sabendo bem no que era infalível e no que não era, cedeu ante os argumentos de São 

Paulo. Os Santos são modelos dos católicos. No sentido em que São Paulo resistiu, nosso estado é de 

resistência. 

E nisto encontra paz nossa consciência. 

 

IV – Resistência 

Resistir significa que aconselharemos os católicos a que continuem a lutar contra a doutrina 

comunista com todos os recursos lícitos, em defesa da Pátria e da Civilização Cristã ameaçadas. 

Resistir significa que jamais empregaremos os recursos indignos da contestação, e menos 

ainda tomaremos atitudes, que em qualquer ponto discrepem da veneração e da obediência que se 

deve ao Sumo Pontífice, nos termos do Direito Canônico. 

Resistir, entretanto, importa em emitir respeitosamente o nosso juízo, em circunstâncias 

como a entrevista de Mons. Casaroli sobre a "felicidade" dos católicos cubanos. 

Em 1968, o Santo Padre Paulo VI esteve na próspera capital colombiana, Bogotá, para o 39º 

Congresso Eucarístico Internacional. Discursando um mês depois, de Roma para o mundo inteiro, 

afirmou que ali havia visto a "grande necessidade daquela justiça social que coloque imensas 

categorias de gente pobre (na América Latina) em condições de vida mais equânime, mais fácil e 

mais humana" (discurso de 28/9/68). 

Isto, no Continente em que a Igreja goza da maior liberdade. 

Pelo contrário, Mons. Casaroli não viu em Cuba senão felicidade. 
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Diante disto, resistir é anunciar com serena e respeitosa franqueza, que há uma perigosa 

contradição entre essas duas declarações, e que a luta contra a doutrina comunista deve prosseguir. 

Eis um exemplo do que seja a verdadeira resistência. 

 

V – Panorama interno da Igreja universal 

É possível que para alguns leitores brasileiros a presente declaração traga surpresa. É que, 

relutando ao máximo em tomar a atitude pública que hoje assumimos, a TFP não divulgou quanto de 

desconcerto e de inconformidade lavra entre católicos dos mais variados países em razão da distensão 

do Vaticano com os governos comunistas. E alongaria por demais este já extenso documento fazê-lo 

aqui. Cingimo-nos a resumir, a título de mais cabal explicação de nossa atitude, o que se passa 

presentemente entre os católicos germânicos. Disse-o no "Correio do Povo" de Porto Alegre 

(23/3/74) o ex-deputado federal alemão Hermnan M. Goergen, católico de pensamento e conduta 

serenos. 

Refere ele o lançamento de dois livros de autores germânicos, sobre a política do Vaticano: 

"Wohim sterert der Vatikan?" (Para onde vai o Vaticano?), de Reinhard Raffalt, e "Vatikan Intern" 

(O Vaticano interno), publicado sob o pseudônimo de "Hieronymus". Ambos encontraram tal 

ressonância que "estão na ordem do dia dos intelectuais e políticos alemães". O Sr. Goergen 

considera a obra de "Hieronymus" satírica, hiper-crítica e exagerada. Pelo contrário, acha a de 

Raffalt, "sóbria", com "teses bem fundamentadas", inspiradas "em profundo amor à Igreja". E Raffalt 

proclama: "O Papa Paulo VI é um socialista". 

O Sr. Goergen acrescenta que, pouco depois da divulgação da obra de primeira qualidade de 

Raffalt, um jornal alemão publicou uma caricatura mostrando Paulo VI a passear em companhia de 

Gromiko. Ao passarem por um quadro exibindo o Cardeal Mindszenty, Gromiko disse a Paulo VI: 

"Pois é, cada um tem seu Soljenitsin". 

Informa ainda o Sr. Goergen que um jesuíta alemão, Simmel, publicou no tradicional semanário 

"Rheinischer Merkur", "conservador e defensor intransigente da Fé e dos Papas, uma crítica 

considerada por Roma até irreverente", com o título: "Não, Senhor Papa!". Afirma ainda o Sr. 

Goergen, a propósito da destituição do Cardeal Mindszenty: "Uma verdadeira onda de apoio (ao 

Cardeal) percorreu os católicos alemães". A "Frankfurter Allgemeine Zeitung" falou abertamente dos 

"sonhos cristão- marxistas" do Papa Paulo VI. E a "Paulus Gesellschaft" (Sociedade de Paulo), porta-

voz do diálogo entre cristãos e marxistas, condenou a "Ostpolitik" do Vaticano, denunciando-a como 

"maquiavelística" por querer "impor ao mundo uma paz romano-soviética". Diante desta linguagem, 

mais facilmente ressalta quanto é comedida a da TFP. 

Não podemos encerrar nosso comentário ao artigo do Sr. Hermann Goergen, sem ressaltar 

uma grave afirmação feita por este: Na Polônia como na Hungria, na Tchecoslováquia e na 
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Iugoslávia, os contatos e acordos com a Santa Sé não impediram que continuasse intensa a 

perseguição religiosa. Também o afirmou, no tocante à sua pátria, o Cardeal Mindszenty. 

Isto nos leva a uma perplexidade. A perspectiva de uma atenuação da luta anti-religiosa era o 

grande argumento (insuficiente a nosso ver) dos entusiastas da distensão vaticana. A prática mostra 

que tal distensão não alcança esse resultado, e favorece só a parte comunista. Cuba é um outro 

exemplo disto. E um autorizado promotor da distensão, como Mons. Casaroli, declara que, no regime 

de perseguição os católicos vivem felizes. Perguntamos então se distensão não é sinônimo de 

capitulação. 

Se o é, como não resistir à política de distensão, apresentando-lhe de público o enorme desacerto? 

É mais um exemplo de como entendemos a resistência. 

 

VI – Réplicas eventuais 

Não é o caso de tratar aqui de outros assuntos que talvez sejam levantados de público a 

propósito da presente declaração. Referimo-nos mais especialmente a episódios dolorosos como o do 

Sr. Bispo de Nova Friburgo, que determinou a recusa da Comunhão Eucarística a sócios ou 

militantes da TFP, quando se apresentassem de modo notório, incorporados ou com as respectivas 

insígnias, bem como a fatos mais ou menos análogos ocorridos em igrejas de outros locais do Brasil. 

Em artigo publicado na "Folha de S. Paulo" de 27/5/73, o Presidente do Conselho Nacional 

da TFP, teve ocasião de explicar que em certa matéria de índole essencialmente religiosa, sócios e 

militantes de nossa entidade têm – enquanto católicos – uma atitude tomada, sobre a qual só não se 

pronunciaram de público a pedido de altíssima autoridade eclesiástica. 

Se as circunstâncias o indicarem, explicarão eles, – no uso da liberdade religiosa de que 

felizmente gozam, porque no Brasil não venceu o comunismo – qual a natureza do assunto e o 

fundamento de sua posição. 

 

VII – Conclusão 

Esta explicação se impunha. Ela tem o caráter de uma legítima defesa de nossas consciências 

de católicos, ante um sistema diplomático que lhes tornava irrespirável o ar, e que aos católicos 

anticomunistas coloca na mais penosa das situações, que é a de se tornarem inexplicáveis perante a 

opinião pública. Repetimo-lo, a título de epílogo, ao encerrar esta declaração. 

Nenhum epílogo entretanto seria completo se não incluísse a reafirmação de nossa 

obediência irrestrita e amorosa não só à Santa Igreja como ao Papa, em todos os termos preceituados 

pela doutrina católica. 

Nossa Senhora de Fátima nos ajude neste caminho que trilhamos por fidelidade à Sua 

mensagem e na alegria antecipada de que se cumprirá a promessa por Ela feita: "Por fim, o meu 

Imaculado coração triunfará". 
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Anexo 2 

Imagens de alguns dos artigos de Plinio Corrêa de Oliveira para Folha de São Paulo 

 

Página inteira e detalhe respectivamente dos seguintes artigos/edições: 

6 lições dos 600 mil. 7 de agosto de 1968. 

"Magnificat" pelo Chile . 16 de setembro de 1973. 

Esquerda Católica: Expansões e Silêncios. 26 de dezembro de 1976. 
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Anexo 3 

Capa e Quarta capa de 

 A Igreja ante a escalada da ameaça comunista: Apelo aos Bispos Silenciosos 
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