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Resumo: 
O objetivo central deste ensaio é apresentar os traços principais que caracterizam a 
historiografia católica pós–Vaticano II, no Brasil, analisando os postulados de obras que 
incluem um conjunto de estudos, tanto do ponto de vista cronológico quanto no que diz 
respeito ao seu conteúdo, e que foram produzidas tanto em âmbito confessional, quanto nos 
meios acadêmicos. O escopo do trabalho é perceber os limites e as possibilidades de 
investigação presentes no campo desta linha historiográfica. Interessa-nos entender como 
obras de diferentes autores, produzidas em momentos distintos, contribuíram para a abertura 
de novos espaços de pesquisa dentro desta linha de investigação científica. Para tanto, 
acreditamos que se torna necessário fazer menção a alguns acontecimentos intra e extra 
eclesiais que favoreceram mudanças significativas no cenário da pesquisa historiográfica 
católica brasileira. 
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Dentro da denominação bastante vaga de “historiografia católica”,1 é possível incluir 

todo um conjunto de diversos estudos, tanto do ponto de vista cronológico quanto no que diz 

respeito ao seu conteúdo.  

Podemos situar as origens de uma primeira historiografia católica no interior do 

âmbito dos trabalhos da historiográfica confessional de matriz católica. Esta perspectiva 

confessional postulava uma interpretação da história segundo específicos fundamentos e 

orientações teológicas. Caracterizada por um forte tom apologético, a historiografia católica 

de matriz confessional era o fruto da influência de uma relação historicamente difícil, que o 

próprio catolicismo andava estabelecendo na sociedade européia no início da época moderna. 

A ruptura do mundo cristão provocava um importante incremento de trabalhos de história 

com o escopo de constituir um discurso de defesa e louvor em favor das posições católicas 

contra aquelas protestantes.2  

                                                 
∗ Mestrando. 
1 Entendemos com esta expressão a denominação proposta para o historiador italiano Giuseppe Battelli. Cf.  

BATTELLI, Giuseppe. Cattolica, Storiografia. In: Dizionario di Storiografia. Milano: Bruno Mondadori, 
1996, p. 175-176. 

2 Segundo o historiador Krzyztof Pomian a controvérsia religiosa entre católicos e protestantes acaba por trazer 
benefícios à própria História. Pomian explica que a argumentação histórica a serviço das controvérsias 
religiosas, tanto por parte católica quanto por parte protestante, precisava sempre de incluir os resultados da 
pesquisa, procurava convencer os adversários e ser extremamente cuidadosa na relação dos dados extraídos das 
fontes. Todos esses cuidados e precauções se deviam ao fato de que a crítica não perdoava. Portanto è fácil 
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O trabalho de referência, que abre esta corrente de historiografia, são os Annales 

Ecclesiastici de Cesare Baronio (1538 -1607). A obra de Baronio, realizada numa fase de 

disputa confessional, procurava mostrar as próprias posições dos católicos, de defesa da 

verdade de seu discurso, através de funções apologéticas, em polêmica frente a outras 

“confissões de fé”, (discurso protestante).  

Constituída em doze volumes, o estudo de Baronio se apresentava ao público da época 

como um trabalho que estimulava a cultura católica em direção de uma retomada de interesse 

para as obras que chamavam a atenção para a importância da história da Igreja. A obra do 

clérigo italiano dava origem a uma tradição historiográfica que, no interior dos ambientes 

intelectuais católicos, provocava a consolidação de uma concepção da história da Igreja, 

entendida na perspectiva de um discurso de defesa da fé católica ao lado da teologia. 

Esta junção entre história e teologia, que unia a disciplina da história da Igreja às 

ciências teológicas, começa a ser posta em discussão só na segunda metade do século XIX, na 

Alemanha, no momento em que começa a ser debatida e refletida a idéia de uma história 

católica nos moldes de uma pesquisa crítico-científica. O clima renovado, estabelecido pelos 

estímulos dados por Leão XIII para a cultura católica contribuía também para esse fato, ao 

estimular esta reflexão acerca do método crítico-científico da disciplina histórica nos 

ambientes católicos. 

Nestes circunstancias é significativo lembrar o trabalho de Ludwig Von Pastor (1854 – 

1928), que realiza a monumental obra História dos Papas do Fim da Idade Media, publicada 

a partir do ano 1886. A obra de Von Pastor recorria a um exame sistemático das fontes e fazia 

referência ao método histórico-crítico. Porém, apesar de haver uma incorporação do método 

histórico-crítico, este elemento não atenuava o caráter de defesa do discurso católico da obra 

do historiador alemão, que dava continuidade a tradicional linha da historiografia confessional 

de matriz católica.  

 Como esta, outras iniciativas de reescrever uma história da Igreja eram realizadas a 

partir de autores dentro do próprio catolicismo, mas sempre com várias reservas ao método 

crítico-científico. Em geral a historiografia católica continuava a optar pela perspectiva 

apologética, em acordo com a posição ultramontana e intransigente assumida pelo papado, em 

defesa do poder cristão sobre a sociedade.  

Por outro lado, é importante notar que as contribuições de intelectuais como Von 

Pastor e outros intelectuais católicos, que procuravam conciliar o uso dos documentos com 

                                                                                                                                                         
perceber a importância central que vem assumindo para os historiadores “controvertistas” o aceso às fontes. 
POMIAN, Krzysztof. Che cos’è la storia. Milano: Edizioni Bruno Mondadori, 2001, p. 67-68.  
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uma posição confessional e, por outro lado, a introdução de novos métodos de pesquisa nas 

ciências religiosas, criavam um aparato de reflexão crítica que facilitava uma aproximação 

com as posições do modernismo.  

O exegeta e historiador francês Alfred Loisy (1857 – 1940), principalmente através de 

uma das suas obras, a L'Évangile et l´Église (1902), rompia com todos os princípios da 

apologética tradicional levando à aceitação e ao desenvolvimento do modernismo em âmbito 

católico. As reflexões de Loisy provocaram a reação antimodernista do Papa Pio X, que, 

através da encíclica Pascendi Dominici Gregis, promulgada em 1907, condenava os erros do 

modernismo, inclusive o próprio modernismo católico, atacando duramente os estudos de 

história da Igreja.3 

 Novos impulsos em favor de uma evolução crítica para os estudos no campo da 

historiografia católica se manifestaram no período entre as duas guerras mundiais, com os 

estímulos provocados por parte de estudiosos leigos como Delio Cantimori, com a obra 

Eretici Italiani del cinquecento. Ricerche storiche (1939) e do historiador Lucien Febbre, Le 

probléme de l`incroyance au XVI siècle. Le religion de Rabelais (1942). Estes historiadores, 

começavam a chamar a atenção dos demais profissionais da área para a importância do 

conhecimento dos temas religiosos para a aquisição de uma visão mais completa da 

reconstrução do processo histórico global.  

 Mas as novidades mais significativas dentro deste âmbito historiográfico aconteceram 

depois da segunda guerra mundial. Importantes são as contribuições do teólogo e historiador 

alemão Hubert Jedin, que elabora uma importante obra sobre o Concílio de Trento. Seus 

trabalhos resultam em uma importante contribuição na historiografia católica, favorecendo 

uma nova abordagem e estabelecendo pontos de contato entre a historiografia de temas 

religiosos e aquela voltada para as questões civis do período.   

  Outro estímulo importante nesta fase é originado dentro da historiografia francesa. 

Gabriel Le Brás, estudioso das instituições eclesiásticas da idade média, fornece uma 

contribuição importante pensando em uma história da Igreja em diálogo com outras 

disciplinas como o direito, a sociologia e a psicologia, a demografia e arqueologia, a 

geografia e a toponímia, capaz de abordar uma análise a níveis distintos, de acordo com os 

postulados da nova história social francesa. O trabalho de Le Brás tem um resultado muito 

importante, pois consegue abrir horizontes e perspectivas significativas para toda a 

                                                 
3 Sobre a reação e repressão do Vaticano ao modernismo na Itália ver, ALBERIGO, Giuseppe. Il cristianesimo 

in Itália. Ed. Laterza: Bari, 1997, p. 105-106. 
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historiografia religiosa em geral, principalmente com uma abertura para a dimensão 

disciplinar da sociologia da religião. 

 Nesta nossa tentativa de detectar e mapear as mais importantes contribuições no 

âmbito da historiografia católica, resulta importante considerar os efeitos da evolução 

eclesiológica, favorecida pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), e anunciada pelo Papa João 

XXIII, no ano de 1959. Este importante evento histórico dentro o mundo da Igreja católica 

permite que se realize uma mudança de foco de interesse dos intelectuais católicos, que se 

desloca dos interesses das pesquisas dos historiadores católicos para os organismos centrais 

da Igreja (Papado-curia romana), ao episcopado, ao chamado baixo clero e as realidades 

eclesiais periféricas. 

Durante estes anos, que coincidem com a realização do Concílio Vaticano II, na Itália, 

uma equipe de historiadores colaboradores do Instituto de Pesquisa de Ciências Religiosas de 

Bolonha, da qual fazia parte Giuseppe Alberigo, Paolo Prodi entre outros, reunidos sob a 

direção do sacerdote Giuseppe Dossetti,4 e com a colaboração de Hubert Jedin, começam a 

elaborar um projeto de constituir um história dos Concílios e da Igreja a partir dos princípios 

centrais propostos no clima de aggiornamento do Concílio Vaticano II.5 

Para tentar compreender de forma mais exata o significado desta mudança no interior 

da historiografia católica, o historiador Daniele Menozzi,6 assinala a importância de 

considerar dois aspectos decorrentes do Concílio Vaticano II que favorecem uma abertura no 

âmbito católico: 

- Realização de um passo importante em direção da superação dos 

preconceitos “anti-modernisticos”, com a proclamação da autonomia da 

ciência (desta maneira também isto acontece com a disciplina da história); 

- Estímulo conferido na perspectiva do ecumenismo (isto se traduz na prática 

com uma maior atenção ao desenvolvimento do conhecimento no que diz 

respeito à história de outras igrejas). 

A importância da iniciativa da equipe dos historiadores de Bolonha se evidenciava na 

tentativa de profissionais da área da história em afirmar pela primeira vez de forma 

                                                 
4 Para um aprofundamento sobre a figura de Giuseppe Dossetti ver, ALBERIGO, Giuseppe; MELLONI, 

Alberto; RAVIGNANI, Eugenio. (Org.). Giuseppe Dossetti un itinerário spirituale. Portogruaro (VE): 
Instituto Superiore di Scienze Religiose di Portogruaro, 2006. 

5 Sobre os começos deste projeto historiográfico ver: ALBERIGO, Giuseppe. Breve Storia del Concilio Vaticano 
II . Bologna: Il Mulino, 2005, p. 7-8. 

6 MENOZZI, Daniele. “Cristianesimo, Storia del”. In:  Dizionario di Storiografia. Milano: Bruno Mondadori, 
1996, p. 271-272. 
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sistemática a independência e autonomia do próprio trabalho frente a teologia, afirmando de 

tal modo a sua plena adesão à disciplina histórica e aos seus métodos.  

O historiador Argentino Roberto Di Stefano lembra como esta preocupação que 

floresce no âmbito de intelectuais católicos faz parte de um interesse geral mais amplo de 

todo o mundo católico e que comuna várias iniciativas em diversos países do mundo.7 

No caso do Brasil podemos assinalar como, ao longo da década de 1970, o Concílio 

Vaticano II estimula vivazes discussões sobre os seus documentos. As possibilidade de 

aggiornamento que passam no interior do campo religioso católico brasileiro afetam em 

vários níveis e de diferentes formas os diversos setores da Igreja. Em forma especifica no 

interior do ambientes intelectuais católicos, isto significa uma maior sensibilidade para novas 

dimensões como o ecumenismo, o dialogo inter-religioso e com o propósito de uma 

reformulação da tradição anterior.  

O historiador José Oscar Beozzo assinala que no Brasil o acontecimento do Concílio 

Vaticano II se traduz no aumento de uma significativa produção teológica, acompanhada do 

surgimento de uma série de revistas especializadas dentro das universidades e faculdades de 

teologia. Segundo Beozzo, no Brasil, o Concílio representou a oportunidade para poder 

reinventar, de uma certa forma, a  Igreja.8  

Um impulso à produção historiográfica católica, no Brasil, vem do interior da própria 

Igreja Católica. É no âmbito confessional que emerge uma representativa contribuição, 

através do projeto da Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina 

(CEHILA), que propõe uma “renovação” da história da Igreja Católica na América Latina. 

Este projeto historiográfico nasce como conseqüência das mudanças das realidades cristão–

eclesiais da América Latina, e como resultado da elaboração de uma reflexão teológica para a 

América Latina.9 

A idéia de reescrever uma historia da Igreja do Brasil fazia parte de um projeto mais 

amplo dirigido pelo teólogo e historiador argentino Enrique Dussel. No início da década de 

1970, a proposta de Dussel, de uma história da Igreja da América Latina e do Caribe, 

                                                 
7 DI STEFANO, Roberto. Presentacion. Prismas. Revista de Historia Intelectual, Buenos Aires, Año 9, n.º. 9, p. 

111-118, 2005. 
8 BEOZZO, José Oscar. Padres Conciliares Brasileiros No Vaticano II: Participação e Prosopografia 1959-

1965. 2001. Tese. (Doutoramento), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, USP, São Paulo, 2001. 

9 Nos referirmos no caso especifico, a chamada “Teologia da Libertação”. Sobre a relação entre a Teologia da 
Libertação e uma nova proposta para historia da Igreja da América Latina e Caribe existem alguns estudos 
realizados pelo historiador Enrique Dussel ver: DUSSEL, Henrique, Historia Da Igreja Latino-Americana 
(1930-1985), São Paulo, Paulinas, 1989. 
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começava a ser realizada através do estabelecimento de laços com as diferentes realidades 

nacionais do continente.10 

Quanto ao Brasil, em 1973 começava a tomar corpo o projeto CEHILA-BRASIL. Na 

prática, este projeto visava constituir uma história da Igreja no Brasil a partir da perspectiva 

do povo. O historiador belga Eduardo Hoornaert conta, em um depoimento, os primeiros 

passos maturados em direção à construção de uma história da Igreja no Brasil, relembrando a 

constituição da primeira equipe de estudiosos: 

Ainda hoje sinto saudade desses dois primeiros encontros, cujo sucesso só 
posso atribuir ao spirit da época, com o impulso do Vaticano II e a 
mística da Teologia da Libertação. Tempos bons, primaveris, antes do 
inverno de João Paulo II. Dou aqui os nomes da primeira equipe tal qual 
constam no minucioso levantamento realizado por José Oscar Beozzo 
(...): Riolando Azzi; Sérgio Lobo de Moura; Hugo Fragoso; Arthur 
Rabuske; Marina Bandeira; Virgílio Rosa Neto; Klaus van der Grijp; 
Waldo César; Benno Brod; Oscar de Figueiredo Lustosa; Armindo Kunz; 
João Fagundes Hauck (idem) e Eduardo Hoornaert. A equipe contava 
com a assessoria de José Honório Rodrigues (historiador); Thales de 
Azevedo (sociólogo); Rubem Alves (teólogo) e Leonardo Boff (teólogo). 
Em novembro de 1974, José Oscar Beozzo juntou-se ao grupo.11 
 

 O depoimento de Eduardo Hoornaert mostra como o CEHILA-BRASIL estabelecia as 

suas bases na colaboração entre experts da área, entre historiadores e sociólogos, 

antropólogos, teólogos, filósofos, mas sempre com certa ênfase pelo constante exercício de 

adoção de uma reflexão derivada de um aprofundamento teológico. 

Então, na nossa tarefa de mapear os elementos peculiares da historiografia católica 

brasileira pós-Concílio Vaticano II, resulta de fundamental importância detectar os elementos 

peculiares que caracterizam a produção historiográfica da CEHILA.  

Na tentativa de estabelecer um exercício de reflexão crítica a respeito da historiografia 

da CEHILA, Roberto Di Stefano identifica os princípios teóricos que marcam, e sobre os 

quais é fundamentada esta produção historiográfica:  

- Superação de uma dimensão “romana” da Igreja latino-americana, para 

fortalecer uma identidade eclesial própria; 

- Escrita de uma história da Igreja a partir de uma perspectiva que considera os 

“pobres”; 

                                                 
10 A bibliografia sobre este projeto é ampla e mostra como este projeto historiográfico nasceu e foi desenvolvido 

ao longo dos anos, principalmente nas décadas de 1970 e 1980. DUSSEL, Enrique. 500 Anos de Historia da 
Igreja na América Latinas. São Paulo: Paulinas, 1992. CEHILA, Para uma Historia da Igreja na América 
Latina. Marcos Teóricos. Petrópolis: Vozes, 1986. HOORNAERT, Eduardo. Historia da Igreja na América 
Latina e no Caribe. 1994,1995 o Debate Metodológico. Petrópolis: Vozes, 1995. 

11 HOORNAERT, Eduardo. Breve história da CEHILA-Brasil. s/d. Disponível em: www.cehila-brasil.com.br. 
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- Superação da dimensão institucional da Igreja, em favor de uma perspectiva 

que favorece uma maior atenção as dimensões “periféricas” das formas 

religiosas e dos movimentos populares; 

- Proposta de uma visão ecumênica, capaz de considerar e incluir as outras 

confissões cristãs. 

 Não obstante a incorporação destes elementos de aggiornamento, estimulados pelas 

leituras dos documentos do Concílio Vaticano II, e como conseqüência das novas concepções 

teológicas latino-americanas, o historiador argentino chama a atenção pela permanecia, na 

historiografia da CEHILA, do elemento característico da historiografia católica tradicional: a 

insistência na utilização de um aparato conceitual de matriz teológica, que obviamente se 

diferencia dos conceitos e métodos próprios da disciplina histórica.12 

Fora do âmbito confessional, dentro dos ambientes acadêmicos alguns estudos 

chamam a atenção para uma certa ausência na produção acadêmica de uma história 

institucional sobre a Igreja Católica.13 Esta carência dificulta a tarefa de construir um balanço 

bibliográfico da historiografia católica no Brasil, tendo em consideração, também, que a 

produção acadêmica, nesta linha historiográfica, de uma certa forma, se apresenta 

fragmentada, seja do ponto de vista cronológico do seu conteúdo e pelas variedades de 

abordagens teóricas nas quais os diversos autores apóiam suas elaborações narrativas.  

Jessie Jane Viera de Sousa,14 explica que no caso da historiografia brasileira, de 

maneira geral, não houve muito interesse dos especialistas pela história da Igreja Católica, 

lembrando que quanto aos trabalhos que tematizam a Igreja pós-Vaticano II, até meados dos 

anos 80, houve um certo interesse de alguns estudiosos e surgiram diversos trabalhos, a 

maioria com uma proposta de análise de sua ação social junto aos movimentos católicos, 

populares e sindicais (LIMA, 1979; GÓMEZ DE SOUZA, 1984; BEOZZO, 1984; 

WANDERLEY, 1984; TEIXEIRA, 1988). 

 Esse tipo de abordagem propõe uma perspectiva que considera a Igreja Católica como 

espaço essencial para transformação da sociedade brasileira. De maneira geral, esses trabalhos 

propõem uma instituição transformada e influenciada pelos princípios centrais de 

determinadas concepções teológicas – a Teologia da libertação – e pela sua “opção pelos 

                                                 
12 DI STEFANO, Roberto. Presentacion. Prismas. Revista de Historia..., op. cit. p. 111-118. 
13 HERMANN, Jacqueline. Historia das Religiões e das Religiosidades. In: CARDOSO, Ciro; VAINFAS, 

Ronaldo. (Org.). Domínios da Historia. Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
1997, p. 347.  

14SOUSA, Jessie Jane Vieira de. Círculos operários. A Igreja católica e o mundo do trabalho no Brasil. Rio de 
Janeiro: Ed. UFRJ, 2002, p. 27. 
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pobres”. Temos que nos perguntar, a respeito destas obras, se muito do que foi escrito sobre a 

Igreja Católica durante este período (1964-1985) visa propor versões que parecem responder 

plenamente às perguntas sobre o passado. Estas reconstruções históricas oferecem um tipo de 

discurso que procura garantir um sentido específico, voltado para recuperação da ação da 

Igreja Católica na transformação da sociedade brasileira. 

Dentro de uma outra abordagem, é importante lembrar o estudo de Roberto Romano, 

que tem como objetivo indicar, no discurso católico, quais são os seus fins, e procurar 

compreender a diferença específica da fala teológico-política frente às demais racionalizações 

do mando autoritário no Brasil.15  

Outras importantes contribuições que enriqueceram a historiografia católica no Brasil 

foram realizadas por estrangeiros. A nacionalidade dos autores não é um critério válido de 

julgamento, mas, ao menos, indica como, nesse tema, o interesse foi despertado, também a 

partir do exterior. Pesquisadores chamados de “brasilianistas”,16 como Thomas Bruneau, 

Ralph della Cava, Scott Mainwaring, Emanuel de Kadt, interpretavam, em seus estudos, as 

novas orientações da Igreja, sobretudo o esforço para adaptar-se melhor às novas 

circunstâncias históricas e para não perder sua influência e poder na sociedade. Nesta vertente 

de estudos houve, principalmente, uma predominância do referencial teórico estruturalista. Os 

trabalhos que se enquadram neste filão, de viés institucional, foram de grande importância. 

Predominantes na década de 1970, as análises estruturais se vinculam a uma perspectiva de 

tempo longo. É interessante notar que nos estudos que adotam essa abordagem há uma 

predominância de sociólogos e cientistas políticos. Na busca de uma nova abordagem, 

tentando assimilar uma visão mais analítica, vale destacar o estudo de Kenneth P. Serbin, 

brasilianista de nova geração, que escolheu pelo que ele chama de “narrativa interpretativa”, 

focalizando um estudo das elites, passando ao largo das análises de fenômenos políticos, por 

meio de uma perspectiva cultural ou antropológica, que busca, desse modo, renovar a história 

política tradicional.17 O estudo tem o seu foco no diálogo entre um grupo de atores sociais que 

fazem parte de um conjunto social e político capaz de definir um quadro de certa amplitude.  

                                                 
15 ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado. Critica ao populismo católico. São Paulo: Kairos, 1979. 
16  Paulo Roberto de Almeida explica que a definição de “brasilianistas” aplica-se desde o início dos anos 60, ao 

tomar impulso uma nova corrente de estudos brasileiros nos Estados Unidos, sob o impacto da Revolução 
Cubana. O termo já vinha sendo utilizado pelo grupo que passou a beneficiar-se da concessão de bolsas de 
estudos e de outras medidas de auxílio de Washington. ALMEIDA, Paulo Roberto. Tendências e Perspectivas 
dos estudos brasileiros nos Estados Unidos. In : ALMEIDA, Paulo Roberto; EAKIN, Marshall; BARBOSA, e 
Rubens Antonio (editores). O Brasil dos Brasilianistas: um guia dos estudos sobre o Brasil nos Estados 
Unidos, 1945-2000. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. 

17 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra. Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 
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Em outro trabalho de pesquisa, uma nova perspectiva é proposta por meio da 

abordagem do tema “Catolicismo: direitos sociais e direitos humanos (1960-1970)”. Lucília 

de Almeida Neves e Mauro Passos destacam a importância de compreender a Igreja Católica 

como uma instituição caracterizada por certo grau de complexidade, que traz dentro de si uma 

série de tendências culturais e políticas.18  

Em outro estudo recente, Marcelo Timotheo Da Costa, reconstrói a trajetória de Alceu 

Amoroso Lima, propondo um outro tipo de análise, optando pelo estilo narrativo biográfico. 

Todavia, na tentativa de mostrar a reflexão intelectual de Amoroso Lima, se por um lado 

enfatiza a lógica interna do autor, por outro lança a sua análise para além do mundo interior 

do personagem enfocado.19 

Em conclusão, depois destas breves considerações sobre a historiografia católica pós-

Vaticano II, no Brasil, e conscientes dos limites da nossa seleção, acreditamos que o exercício 

crítico de recuperar as obras de diferentes autores, produzidas em momentos distintos, seus 

traços principais, e os postulados que fundamentam os seus procedimentos, é de extrema 

importância no objetivo de tentar perceber os seus aportes e os seus limites. Este tipo de 

reflexão pode abrir espaços para uma possível investigação historiográfica, para tentar 

detectar novas possibilidades de pesquisa dentro do campo desta linha de investigação 

científica.  

 

                                                 
18 DELGADO, Lucília de Almeida Neves & PASSOS, Mauro.  Catolicismo: direitos sociais e direitos humanos 

(1960-1970). In DELGADO, Lucília de Almeida Neves & FERREIRA, Jorge (orgs.) O Brasil Republicano. O 
tempo da ditadura – regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. 

19COSTA, Marcelo da Silva Timotheo da. Um itinerário no século: mudança, disciplina e ação em Alceu 
Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2006. 

 


