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Resumo 

 

O trabalho discute o efeito da Teologia da Libertação e das novas tendências do 

Concílio do Vaticano II, entre os anos de 1964 a 1980, reconstruindo o contexto sócio-

cultural da sua recepção em Feira de Santana e buscando investigar a difusão dessas 

idéias inovadoras da Igreja Católica através das CEB’s (Comunidade Eclesial de Base), e 

das correntes da JAC (Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude Estudantil Católica), 

JOC (Juventude Operária Católica) e JUC (Juventude Universitária Católica). É feito um 

relato dos principais movimentos sociais católicos, em Feira de Santana, destacando-se 

seus principais protagonistas e militantes, dando ênfase para a contribuição desses na 

transformação da sociedade. Discute-se, ao final, os rumos tomados pela Igreja Católica e 

a “decadência” da maioria desses movimentos na altura dos anos 1980, durante a abertura 

política que ocorreu no final da ditadura militar. A repressão da hierarquia da Igreja 

Católica aos clérigos progressistas, mediante a reintrodução das práticas conservadoras, 

foi aqui chamada de pastorialismo assistencialista, uma forma encontrada pela Igreja 

Católica de deslocar a Teologia da Libertação para um segundo plano. 

 

 

Palavras-chaves: Igreja Católica, Concílio Vaticano II, Teologia da Libertação, 

Feira de Santana. 
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Abstract 

The work argues the effect of the Theology of the Release and of the new trends of 

Concílio of the Vatican II, the 1980 enter the years of 1964, reconstructing the partner-

cultural context of its reception in Feira de Santana and searching to investigate the 

relation of the diffusion of these innovative ideas of the Church Catholic through the 

CEB's, and of chains of the JAC, JEC, JOC and JUC. A story of the main social 

movements is made catholics, in Feira de Santana, being distinguished its main militant 

protagonists and, giving emphasis for the contribution of these in the transformation of 

the society. It is argued, to the end, the routes taken for the Church Catholic and the 

decay of the majority of these movements in the height of years 1980, during the opening 

politics that occurred in the end of the military dictatorship. The oppression of the 

hierarchy of the Church Catholic to the progressive clergymen, by means of the new 

introduction of the practical conservatives, here was called to shepherd assistance, a form 

found for the Church Catholic to dislocate the Theology of the Libertacion for as a plain 

one. 

 

Word-keys: Church Catholic, Conciliate the Vatican II, Theology of the 

Litercion, Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende fazer um resgate histórico dos movimentos 

progressistas católicos em Feira de Santana, no período de 1965 a 1980, como a JAC 

(Juventude Agrária Católica), a JEC (Juventude Estudantil Católica), a JIC (Juventude 

Independente Católica), a JOC (Juventude Operária Católica) e a JUC (Juventude 

Universitária Católica).  

Nesse resgate, comparece a trajetória da Teologia da Libertação e das tendências 

inovadoras do Vaticano II, em Feira de Santana, que são de grande importância para a 

historiografia local sobre as transformações da cidade. Os movimentos radicais católicos 

não possuíram apenas uma visão religiosa mas, acima de tudo uma concepção sócio-

política visando uma melhoria nas condições de vida dos oprimidos. 

Desse modo nos aproximamos das abordagens sociais da religião de Marx e Engels, 

encontrando uma base teórica para nossa reflexão. Marx e Engels trazem à tona como, 

historicamente, alguns grupos oprimidos e marginalizados  utilizavam a religião como 

uma forma  de libertação da situação social na qual se encontram: 

“A angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão da angústia real e o 
protesto contra essa angústia real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o 
coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação 
sem espiritualidade. Ela é o ópio do povo”1 

  

Michel Lowy esclarece que este parágrafo escrito por Marx em 1844, não é 

somente uma crítica à religião, pois este pensamento é mais complexo do que até então 

foi considerado pelos cientistas marxistas, mas representa o duplo sentido da religião. A 

angústia religiosa pode ser compreendida sob a perspectiva  dialética  de legitimação da 

sociedade existente ou a recusa a tal sociedade. 

Lowy chama a atenção para o fato de Marx, em 1844 ser um neo-hegeliano de 

esquerda e só apenas em 1846 com a Ideologia Alemã começou a pensar a religião como 

uma realidade social e histórica. 

                                                           
1 Marx, 1844, p. 46 
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Como se viu na citação acima a busca pela religiosidade torna-se um consolo  à 

alienação econômica. Sendo assim, o trabalhador encontra na religião a negação de sua 

condição de mercadoria, a qual o capitalismo lhe confere. Dessa forma, a análise caminha 

no sentido de considerar os atos religiosos como uma das múltiplas formas de produção 

espiritual de um povo condicionado pela produção material e pelas relações sociais 

correspondentes. 

  Segundo Lowy a representação religiosa pode se manifestar em diferentes 

sentidos expressos na ideologia daqueles que dominam o sistema capitalista, a 

legitimação da sociedade e pelo povo oprimido o desejo da libertação. Essa pode ser 

idealizada no além, ou desejada neste mundo. 

Engels no seu estudo “A Guerra Camponesa”, aponta para uma nova ordem, como 

na história da luta  dos camponeses liderados por Münzer para a implantação do Reino de 

Deus na terra. Propõe que Münzer utilizava a linguagem religiosa do milenarismo sob o 

interesse e as reivindicações de classes, por que essa era a linguagem a qual o povo 

entendia na época. 

Marx e Engels trazem significativas contribuições no que tange a religião como 

uma temática para a análise historiográfica. Lowy acrescenta que ambos trouxeram: 

“...um novo modo de análise da religião buscando no estudo dos vínculos entre alterações 

econômicas, conflitos de classe e transformações religiosas”2. 

Outro teórico importante para a pesquisa, Pierre Bourdieu discorre sobre o campo 

religioso, como sendo  um composto que reúne o social, o político e o econômico. Social, 

no que tange a organização da sociedade, a qual, se apropria de tais religiões ou 

manifestações religiosa. É político por que o indivíduo ligado a uma religião possui em 

tal ato uma posição política. E é econômico por que ela pode se desenvolver sob a 

perspectiva de disciplinar as relações de trabalho capitalista.  

     Para Bourdieu, os leigos vêem na religião um meio para justificar sua existência 

em uma dada posição social. Dessa forma, a religião toma o sentido de justificar as 

demarcações na estrutura da sociedade. Para tal autor o discurso religioso dissimula o 

interesse do grupo dominante na congregação dos fiéis. 
                                                           
2 Lowy, 1991, p. 120 
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Para realizar a pesquisa sobre o catolicismo em Feira de Santana entre 1965 e 1980, 

as fontes que foram utilizadas são de várias procedências. Foram garimpadas reportagens 

dos jornais feirenses “Folha do Norte” e “Feira Hoje”. Além desses periódicos foram 

buscadas informações sobre o tema na revista “Panorama”. 

 A História Oral é considerada um método riquíssimo para a História Recente, 

principalmente, no período estudado, marcado pela repressão militar, em que, vários 

documentos importantes foram queimados ou destruídos.  Esses depoimentos orais são de 

leigos e padres que militaram ou acompanharam os movimentos católicos. Com tais 

depoimentos abordamos como estas pessoas concebiam a atuação Igreja Católica e as 

novas tendências sociais da época.  

Atentamos para as questões relacionadas às lembranças  vindas à tona nos relatos. 

Neste sentido para a análise desses depoimentos utilizamos Michael Pollak, com seu 

artigo “Memória e Identidade Social”, no qual, discute sobre aspectos relativos da 

memória. Segundo o autor,  a memória, nos depoimentos parece ter proveniência da 

vivência individual mas, pode ser entendida, também, como um fenômeno coletivo, que 

está submetido a transformação e mudanças constantes. Os elementos da memória são 

acontecimentos  vividos pessoalmente ou pelo grupo, que muitas vezes os depoentes não 

participam diretamente, mas que, no imaginário coletivo tomaram tamanho relevo que  

passaram a ser assumidos pelo informante. 

A História Oral, portanto, abre alternativas de captar o vivido no interior de uma 

cultura marcada pela fala. Por outro lado, a oralidade enriquece, pois são relatos de 

experiências vividas pelos militantes. Sempre que possível, os relatos foram cruzados 

com a literatura pertinente ao tema e com as fontes escritas disponíveis, numa tentativa 

de melhor fundamentação. 

Na pesquisa, a fonte oral abre possibilidades de cruzamento de trajetórias e 

recordações individuais, e os depoimentos ganharam destaque por  expressar dimensões 

dos modos de vida e da religiosidade difíceis de serem percebidas em outras fontes 

rastreadas. 

No primeiro capítulo será discutido  a difusão da Teologia da Libertação e das 

novas tendências do Vaticano II e sua recepção  em Feira de Santana. Reconstruindo-se o 
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contexto sócio-cultural desta cidade e, explorando-se a trajetória da Teologia da 

Libertação até a sua chegada nesta localidade, buscou-se investigar  a relação dessas 

idéias inovadoras da Igreja Católica com os movimentos sociais.  

No Segundo Capítulo serão relatados os principais movimentos sociais católicos, 

em Feira de Santana, destacando-se seus principais protagonistas e militantes, dando 

ênfase para a contribuição desses para as transformações da sociedade. 

No terceiro capítulo serão discutidos os rumos tomados pela Igreja Católica após o 

arrefecimento da maioria dos movimentos das décadas de 1960 e 1970. A opressão da 

hierarquia da Igreja Católica aos clérigos progressistas e a reintrodução das práticas 

conservadoras, através do que foi aqui chamado de pastoralismo assistencialista, 

conduziram  as novas formas de luta política a passar ao largo da instituição, após a 

abertura política, 
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CAPÍTULO I 

 

 

A DIFUSÃO DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E DAS NOVAS 
TENDÊNCIAS DO VATICANO II, EM FEIRA DE SANTANA. 

 

 

 

Desenho de Franklin Machado, no livreto “Feira de Santana – Álbum”. 1966 
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CAPÍTULO I 
 
 

A DIFUSÃO DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E DAS NOVAS 
TENDÊNCIAS DO VATICANO II, EM FEIRA DE SANTANA 

 
 
 

 
 

Contexto da recepção em Feira de Santana das inovações Igreja 

Católica 

 

 

Feira de Santana teve no gérmen da sua origem  um componente econômico. No 

século XVIII, a feira do gado que aqui acontecia devido a possibilidade do encontro dos 

tropeiros que vinham de várias regiões da capitania, acabou formando um ponto de 

encontro comercial. Mas, também, como se sabe Feira de Santana foi formada a partir do 

patrimônio religioso dedicado à Sant’Ana. 

POPPINO  afirma que “desde os tempos coloniais tornou-se conhecida como um 

entreposto comercial de vida própria e, em 1950 era conhecida em todo o nordeste do 

Brasil” devido ao seu importante mercado de produtos agrícolas e pecuários. 

Feira de Santana, segundo POPPINO, foi construída em torno da fazenda do casal 

católico Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão, que doaram a fazenda Sant’Ana 

dos Olhos d’Água, que deu origem à vila. 

Feira de Santana transformou-se em urbe independente em 1832 e a criação da 

Câmara Municipal em 1833. Em 1875 passou a ostentar a estação terminal da Estrada de 

Ferro de Central da Bahia. A partir, do início do século XX, tornou-se capital regional 

que veio ocupar o lugar que outrora fora de Cachoeira, cidade da qual se emancipara.  

Graças às ligações rodoviárias nacionais e a construções das grandes rodovias, e 

também, do seu importante centro comercial de produtos agrícolas e pecuários, nos anos 

de 1950, Feira de Santana veio a inserir-se no panorama das mais importantes cidades 
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brasileiras, como podemos observar na citação abaixo de Poppino: “Em 1950, Feira de 

Santana era um mercado importante para os produtos  agrícolas e pastoris, do interior. Uma nova 

fase surgira com a rápida expansão  dos processos industriais no município, desde o início da 

Segunda Guerra Mundial”3  

A cidade de Feira de Santana, possui no seu nome a derivação de feira semanal, e, 

também, o seu caráter religioso, que a homenagem a Nossa Senhora Santana, avó de 

Jesus Cristo. 

“ A religião sempre foi uma fôrça poderosa em Feira de Santana, desde 
os tempos coloniais. Quase todo o povo do município constituía-se de 
católicos, para os quais os símbolos da fé representavam uma parte da 
sua vida diária. Em todas as ocasiões importantes, do nascimento até a 
morte, uma cerimônia religiosa acompanhava, invarialvelmente, a vida 
de cada qual, enquanto os dias santos especiais e os festivais religiosos 
se celebravam com toda pompa e ostentação da Igreja Católica”4 
 

 

Segundo Batista a Festa de Nossa Senhora Santana acontecia com toda a pompa e 

luxo que requeria esses eventos religiosos da época, fazia parte da festa religiosa o Bando 

Anunciador com diversos carros e caminhões decorados que saíam pelas ruas da cidade 

cantando músicas típicas para anunciar a aproximação dos festejos. Havia a lavagem do 

Templo aos sons das orações e dos cantos que deixavam de lado a tristeza da população 

sofrida. No dia de Nossa Senhora Santana era realizada a procissão e a celebração da 

missa e, logo depois, subia no coreto da Igreja Matriz as Filarmônicas para animar o lado 

profano da festa.  

No final da década de 1930, o então padre de Feira de Santana, Almicar, “não via 

com bons olhos a efervescência profana dos festejos externos em louvor à Santana e 

tentava favorecer o lado religioso da festa”5. Pois, a festa de Santana deveria  preservar a 

“pureza” do catolicismo tradicional. 

Durante as comemorações em louvor à Santana, segundo Batista, era aparente o 

conflito entre o clero, a Comissão Organizadora da Festa, e o povo. O que gerava grandes 

conflitos e rivalidades entre as diferentes classes sociais. A Comissão da Festa 

                                                           
3 POPPINO, 1998, p. 14 
4 Idem, p. 309 
5  BATISTA, 1997. p. 51 
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juntamente com o clero tentava impedir os festejos profanos do povo, como chegou a 

excluir , em 1945, as Filarmônicas dos festejos  a Santana, o que gerou varias rivalidades 

entre eles.6 

Podemos observar que já havia um conflito dentro da Igreja Católica, entre os 

diferentes segmentos da sociedade, o que já colocava em discussão a homogeneidade da 

Igreja Católica, em especial, a feirense. 

E mesmo com os avanços industriais, segundo Batista, a feira livre, no centro da 

cidade, ainda tinha grande importância econômica e social. Em dias de feira havia grande 

número de pessoas negociando. Nesta se comprava e “vendia de tudo um pouco: era 

ponto de sobrevivência e de encontro”7. Chegavam-se pessoas e mercadorias de várias 

localidades e inclusive de outros estados.  

Quanto ao período escolhido para o estudo, de 1964 a 1980, pode ser caracterizado 

por diversas mudanças no Brasil, “a ruptura política como o populismo e o 

aprofundamento de tendências econômicas pré-existentes, forneceu a moldura para 

algumas transformações expressivas na sociedade e nos rumos do capitalismo 

brasileiro”8.  

O Brasil, a partir da década de 1960, sofreu uma aceleração no seu processo de 

urbanização, que se acentuou ainda mais no correr da fase da Ditadura Militar. Essa fase 

foi marcada politicamente, com a meta de desenvolvimento e progresso nacional, além de 

políticas urbanas como BNH e o  sistema financeiro da habitação popular. Após duros 

embates ideológicos entre militares e segmentos políticos, com prisões, torturas, exílios e 

mortes, liderada por diversos movimentos sociais houve um processo de abertura política, 

comumente datado de 1978 a 1986, final de nosso recorte temporal. 

Em Feira de Santana não foi diferente os acontecimentos da ditadura militar, 

especialmente, devido a sua ótima localização próxima a Salvador e da confluência de 

diversas vias de comunicação e fluxos de pessoas que interligam os estados das regiões 

                                                           
6 Idem 
7 Ibidem 
8 Mendonça, 1994, p. 05 
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sul e sudeste com a região nordeste. Não foi por acaso que a Diocese de Feira de Santana 

é de meados da década de 1960. 

O processo de urbanização acelerou-se justo no momento  em que as grandes secas 

expulsavam levas de nordestinos para os grandes centros urbanos do sul. Em Feira de 

Santana ocorreu também um processo de expansão industrial. Nos anos de 1970 e 1980, 

com a implantação do CIS (Centro Industrial Subaé) e com o ingresso de indústrias de 

maior porte na cidade, houve a conseqüente chegada de migrantes e a densidade 

demográfica se ampliou9. 

Esta elevada densidade demográfica gerou um inchamento da cidade e a 

precariedade da vida social no município, como a deterioração das condições de vida das 

populações urbanas e rurais. Feira de Santana vivenciou uma verdadeira crise social e 

política. Basta lembrar o episódio da gestão de Chico Pinto entre 1962 a 1964, que foi o 

da “quebra da Câmara”10, esse acontecimento será tratado no próximo capítulo.      

CRUZ alega que o caráter autoritário e centralizador dos governos municipais no 

período da Ditadura,  refletia-se em obras de fachada, visando apenas interesses políticos 

associados ao poder central do que ao atendimento à dinâmica das relações produtivas, 

sociais, culturais e da infra-estrutura da cidade.   

Como resultado os investimentos em saneamento básico, habitação, abertura e 

pavimentação de vias públicas ou em transporte foram insuficientes para remediar ou 

evitar o surgimento ou agravamento dos problemas da poluição, de transporte público, da 

favelização, saneamento básico e, entre outros problemas urbanos. 

Em meio à crise, vivia-se uma censura. O jornal Folha do Norte em decorrência da 

implantação do AI-5, durante o governo municipal de João Durval, em 21 de dezembro 

de 1968, publicou uma nota dizendo:  

“... que o Ato Institucional não afetou, de nenhuma forma, a ordem pública 
nem as atividades do comercio e da indústria, que prosseguem normalmente. O 
governo tem anunciado repetidas vezes, que não haverá alteração cambial e 
que a taxa do dollar não sofrerá modificação. Nesta cidade a notícia do Ato n.5 
não provocou reação de nenhuma espécie, estando, os órgãos dos poderes 
públicos, o comércio e a indústria funcionando dentro da normalidade”11 . 

                                                           
9 Cruz, 1999, p. 279-280 
10 Nader, 1998 
11 Jornal Folha do Norte de 21 de dezembro de 1968, p.05 
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Mas, ao contrário do que afirma a notícia, como testemunhou o então prefeito João 

Durval. A sociedade não estava neste estado de normalidade, mas de intensos conflitos 

entre a sociedade civil politizada e o governo militar autoritário. Enquanto isso, a Igreja 

Católica intervinha nestes conflitos ora a favor da sociedade civil, ora a favor do governo 

militar. 

Como exemplo destas intervenções que ocorriam no panorama nacional, pode-se 

citar o caso que ocorreu com o Bispo progressista e adepto da Teologia da Libertação, 

Dom Pedro Casaldáliga, em notícia do Jornal Folha do Norte. O bispo  assistiu ao 

assassinato em Ribeirão Bonito-MT, do padre Burnier, por um guarda da polícia local, 

depois de ter interferido a favor de duas mulheres que estavam sendo espancadas no 

interior da delegacia. Logo depois, a comunidade se reuniu e construiu em sistema de 

mutirão uma Igreja no local do assassinato12.   

Esse não foi um fato isolado de ação popular com a atuação de adeptos da Teologia 

da Libertação. Dom Hélder Câmara já havia intervido em vários casos de violência. Isso 

será  analisado no próximo capítulo. Essas notícias chegavam a Feira de Santana, 

conforme encontraremos nos relatos do Padre Albertino Carneiro e até mesmo nos 

registros do padre conservador, Monsenhor Renato Galvão, encontrados no Museu Casa 

do Sertão, cujas  interpretações constam no capítulo II. 

No jornal Folha do Norte, a partir dos anos de 1960, comparecia uma coluna 

intitulada a “Igreja em Marcha”, sempre na primeira página, informando a programação 

eucarística, notícias sobre a diocese, as paróquias, festas religiosas e reflexões do 

Evangelho. Porém, pouco se comentava diretamente sobre as discussões eclesiais do 

Concílio do Vaticano II e Conferências de Medellin. Havia muita reserva para falar sobre 

os movimentos sociais católicos como: as CEBs, e os Movimentos da Juventude Católica, 

em Feira de Santana. Isso, confirma o caráter conservador na recepção da Teologia da 

Libertação pela sociedade feirense. 

                                                           
12 Jornal Folha do Norte de 04 de outubro de 1977 p.02 
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Em 1977, quando o general Geisel assumiu a presidência, Dom Hélder Câmara, 

desejava que o discurso do presidente fosse realmente o fim do pesadelo de abril de 1964. 

E, afirmava que: “Os direitos mais sagrados serão pisados sempre que a segurança puder 

ser invocada, com ou sem razão, e ao arbítrio não raro, de um só”13. A Posição de defesa 

de D. Hélder era em favor dos direitos humanos e contra a violência da ditadura. Apesar 

da sua formação conservadora, o bispo se tornou sensível diante das injustiças e 

violências cometidas pela Ditadura Militar e se transformou num grande expoente da 

Teologia da Libertação14. 

Nesse mesmo momento, ocorreu a morte do Papa Paulo VI, em 06 de agosto de 

1978, fato que causou profunda consternação à comunidade católica feirense. O prefeito 

municipal decretou luto oficial pelo papa, de três dias, ficando, assim, cancelada qualquer 

programação festiva e o fechamento das repartições públicas municipais15. Tal fato 

demonstra que na época a sociedade feirense era fortemente católica e atenta aos eventos 

do Vaticano. 

O bispo diocesano, Dom Silvério de Albuquerque, que assumira o bispado de Feira 

de Santana, em 9 de junho de 1971,16 declarou ao receber a notícia da morte do papa, 

mesmo sabendo que o Sumo Pontífice já estava com a saúde abalada: “eu fiquei abalado, 

entretanto, pela perda do grande líder da Igreja Católica que soube enfrentar com 

equilíbrio e coragem as angústias e os desatinos do mundo atual”17. Essa declaração 

mostra que sua preocupação era com os novos rumos da Igreja Católica. 

O novo papa eleito, João Paulo I, não estava entre os favoritos, fato que D. Silvério 

de Albuquerque denominou enigmaticamente ser um desígnio de Deus. Este novo papa 

em seu discurso propunha ser a junção dos dois papas anteriores: “Como João XXIII, o 

papa da bondade e do diálogo e como o Paulo VI, o papa do equilíbrio e da coragem”18. 

Dom Silvério assumiu um discurso elogioso aos pontífices, porém, colocando a mudança 

fora da discussão do contexto político. 

                                                           
13  Jornal Folha Norte 04 e 05 de dezembro1977, p.02 
14 Verificar em  SANTOS, 2007. 
15 Jornal Folha do Norte 08 de agosto de1978, p.01 
16 Jornal Folha do Norte de  09de junho de 1971, p. 01 
17 Jornal Folha do Norte 25 de agosto de 1978, p. 03. 
18Jornal Folha do Norte 30 de agosto de 1978, p. 01 
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Conforme ficou registrado no periódico feirense, na sua primeira mensagem aos 

fiéis, João Paulo I, declarou que reconhecia como a ordem de Deus: “Ocupa a terra e a 

submete-a”. (Gen.1,28). E afirmava que:  

 

“Isso alcançou o auge, mas além dele está a vertigem do abismo; a tentação de 
substituir Deus pela decisão autônoma que prescindidas leis, que leva o homem 
moderno ao risco de reduzir a terra a um desterro, a pessoa a um autômato, a 
conveniência fraterna a uma coletividade planificada introduzindo não, 
raramente, a morte onde Deus quer a vida. A Igreja, cheia de admiração e 
amorosamente voltada para as conquistas humanas, pretende, não salvar o 
mundo, sedento de vida e de amor, das ameaças que o cercam” 19.  
 

 

Para consternação geral, o autor destas palavras, no dia 29 de setembro de 1978, o 

papa João Paulo I, foi encontrado morto em seu quarto por seu secretário particular, 

acometido por um ataque cardíaco. Ele foi o papa que menos tempo permaneceu como 

pontífice supremo da Igreja Católica, apenas trinta e cinco dias20. A Igreja Católica 

tomou conta do noticiário nacional e local. 

Diante das perspectivas quem se especulou para ser o novo Sumo Pontífice? A 

sociedade brasileira, inclusive, a feirense tinha esperança na indicação do arcebispo de 

São Paulo, dom Evaristo Arns, pois trata de uma personalidade de mais alta relevância da 

Igreja Católica Brasileira21, principalmente, nas questões sociais. Mas, a tendência 

conservadora da Igreja Católica já era predominante no Vaticano, começando com a 

eleição do Papa João Paulo I e, dando continuidade com a eleição do Sumo Pontífice 

João Paulo II.  

 

 

 

Teologia da Libertação:  Origem e repercussão em Feira de 

Santana 

                                                           
19  jornal Folha do Norte, 19 de setembro de 1978, p.04.    
20 Jornal Folha do Norte  30 de setembro de 1978, p. 02 
21 Folha do Norte, 04 de outubro de1978, p. 02 
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Voltando-se à década de 1960, com o surgimento das CEBs (Comunidades 

Eclesiais de Base) e, logo depois, o Concílio Vaticano II, os novos ares trouxeram 

fecundas discussões à respeito da doutrina e da prática cristã da Igreja Católica. Foi nesse 

ambiente em que se introduziu a Teologia da Libertação. Essa nova teologia tem como 

principais expoentes, Gustavo Gutiérrez,  Leonardo Boff,  João Batista Libânio e entre 

tantos outros teólogos. Esses pensadores trouxeram grandes polêmicas dentro do 

catolicismo ocasionando o surgimento de duas correntes: de um lado, os “Progressistas” e 

do outro, os “Tradicionalistas”. 

A Teologia da Libertação despontou nos finais dos anos de 1960, mas já havia 

experiências desde décadas anteriores na Igreja Católica, com destaque, na América 

Latina, em que despontava uma prática evangelizadora de libertação, com bispos e padres 

comprometidos com o povo oprimido. Portanto, a Teologia da Libertação veio em um 

momento mais avançado como a expressão dessa práxis libertadora dos movimentos 

sociais católicos. Essa teologia tinha como objetivo iluminar e orientar os movimentos 

sociais, em especial, os católicos, para lutarem contra as injustiças sociais. 

BOFF defende que a Teologia da Libertação não é apenas um reflexo dessa prática 

libertadora, mas a “reflexão dessa fé e, por isso, esclarecimento, purificação, 

aprofundamento, sistematização. Quer dizer: A Teologia da Libertação ilumina e 

estimula a vida e a prática da Igreja concreta”22. 

Gustavo Gutiérrez, em seu livro “A Força Histórica dos Pobres”, faz uma reflexão 

sobre os problemas da Igreja Católica durante os anos de grandes mudanças, descreve 

fatos sobre os grupos e comunidades cristãos que lutaram pelos menos favorecidos. 

Gutiérrez como teólogo da libertação se integrou nesta luta numa perspectiva política, foi 

levado “a pensar a Igreja a partir de “fora”, a partir do mundo, um mundo, não-crente, 

frequentemente, hostil, a Igreja devia ser sinal de salvação, como afirmava o Vaticano 

                                                           
22 Boff, 1985, p. 16 
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II”23. O autor propôs uma Igreja Popular voltada para a construção de uma sociedade 

mais justa, que apoiasse os pobres, as classes exploradas, as raças marginalizadas e para 

as culturas desprezadas. 

O Frei Leonardo Boff, em uma das mais importantes e polêmicas de suas obras: 

“Igreja : Carisma e Poder”, propõe uma teologia libertadora que se opõe ao poder da 

hierarquia católica, e ao mesmo tempo, a crítica. Um ponto importante deste livro é 

quando, Boff defende como os demais teólogos libertadores, uma Igreja voltada para as 

classes populares e não centrada aos interesses do topo da hierarquia católica. 

Por outro ângulo, totalmente oposto, o livro “Igreja e Anti-Igreja: Teologia da 

Libertação” de Paulo Rodrigues, combate o “progressismo neo-modernista” bem como a 

Teologia da Libertação e os “progressistas” no interior da Igreja Católica. Ele segue uma 

linha de fidelidade ao Santo Papa João Paulo II. E acusa os teólogos da libertação, entre 

outros exageros, de hereges e pseudo-teólogos.  

Contra esse tipo de acusação, os teóricos da Libertação desenvolveram perspectivas  

de mudanças na sociedade de caráter progressista, favorecendo os excluídos, os mais 

necessitados da intervenção religiosa. Essa nova teologia seria usada como apoio teórico 

dos movimentos sociais católicos, que eram/seriam coordenados, na maioria das vezes, 

por leigos. A nova teologia procurava angariar adeptos para a evangelização libertária e 

só sofreu a intervenção da hierarquia católica tradicionalista, quando tal ala percebeu que 

seu poder poderia estar em risco, isso será visto no capítulo III.  

Segundo Gutiérrez a Igreja latino-americana estava em crise. Por isso, muitos 

cristãos vivem desgarrados da Igreja e afastados dos ensinamentos do Evangelho. No 

continente americano, os cristãos desgarrados são em maior número do que o 

reconhecido pela pastoral tradicional e poderiam ser incluídos e convidados a participar 

na construção de uma sociedade mais justa. Mas, por outro lado, a Igreja Católica 

tradicional tinha receios e estava ameaçada ao ser criticada pela sua linha conservadora. 

Enquanto a Igreja Católica tradicional tentava  impor uma forma de conduta na América 

                                                           
23 GUTIÉRREZ, 1979,  p. 37 
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Latina, o povo24 estava agitado e via com inquietude a postura de alguns setores 

conservadores e autoritários da Igreja. 

Em um artigo do jornal feirense Folha do Norte, intitulado de “ A Libertação e os 

Regimes”, evidencia a preocupação da Igreja Católica juntamente e da sociedade civil, 

em relação a Teologia da Libertação. O autor- Hubert Lepargneur- afirmava que esses 

teólogos possuíam mais habilidades de influenciar as mentalidades das pessoas do que 

qualquer outro grupo revolucionário, pois, estes são da área da religião, e trabalham 

diretamente com a fé, a qual penetra nas consciências e nas raízes de um povo. 

 

“Apesar disso, a Teologia da Libertação, pelo menos de vez em quando, 
dá a impressão de compartilhar esse erro em comum de acreditar que a 
felicidade, o prosperidade, o bem-estar, etc., estão na dependência de 
uma revolução nas estruturas, sem mais. Com a melhor Constituição do 
mundo se existisse tal coisa – uma democracia funcionaria a altura de 
sua maturidade no respeito do bem comum” .25 

 

Segundo o depoimento do militante dos movimentos sociais feirenses, João Carlos 

Silveira, o caráter da Teologia da Libertação foi o que havia de melhor dentro da Igreja 

Católica dos anos 1960 e 1970. “É você poder se inserir dentro do mundo e você poder 

inserir o servir nas coisas mais básicas da necessidade, da saúde, para que esse serviço 

chegue a todos os cidadãos”26. Então para ele, como católico, seria a Teologia da 

Libertação a coisa  mais forte dentro da Igreja da época, pois, se preocupava com o 

aspecto social e outros aspectos concretos das necessidades urgentes do mundo e do 

homem. 

Para se ter uma idéia da posição do clero que atuava em Feira de Santana, pode-se 

contar com o depoimento do padre Avelino Lopez. Ele é espanhol, e veio para o Brasil há 

trinta e cinco anos já ordenado padre. No depoimento do padre que ainda atua em Feira 

de Santana e que acompanhou os fatos daquele período, a Teologia da Libertação 

trabalhava muito o lado político. E ao mesmo tempo ele observou que não houve uma 

condenação explícita da Teologia da Libertação pela hierarquia católica.  
                                                           
24 Entende-se por povo, neste trabalho, as pessoas que vivem em situação de pobreza, excluídas da 
sociedade, os pobres. 
25  Jornal Folha do norte, 1 de fevereiro de 1979, p.08. 
26 Depoimento de João Carlos Silveira à autora,  em 29 de março de 2008. 
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“Não se condenou a Teologia da Libertação. Se condenou alguns 
aspectos que alguns teólogos destacavam na Teologia da Libertação. 
Mas, não é que a Teologia da Libertação foi condenada. Pois, existem 
pessoas pobres e marginalizadas que precisam se libertar. A Bíblia em 
si é uma Teologia da Libertação.” 27 
 

 

Essa avaliação mostra como a Teologia da Libertação se infiltrava nos corações e 

mentes dos integrantes ativos daquela sociedade nos anos da Ditadura. Havia uma 

sintonia vibrante, mas coberta por um cuidado especial.  Diante da política de Segurança 

Nacional durante a Ditadura, se combatia o comunismo que alimentava a oposição e a 

luta armada. O comunismo era tido como um “diabo”. A Segurança Nacional quebrava o 

estado de direito e dava ao governo militar as rédeas para tudo: até torturar as pessoas da 

oposição, a destruir tudo aquilo que era perigoso para a ordem política atuante. 

O padre Avelino Lopez comenta que as comunidades começaram a parecerem 

perigosas para a Segurança Nacional. E foram muitas pessoas perseguidas, em Feira de 

Santana, sendo que em muitos outros países foi ainda pior, como no caso da Guatemala. 

Lá o fato de levar uma Bíblia, era motivo de morte para o fiel. “Consideravam que quem 

carregava uma Bíblia era uma pessoa perigosa. Nesses países muitas lideranças de 

comunidades foram mortas. Aqui no Brasil foram perseguidos e tidos como suspeitos”28.  

A Teologia da Libertação não foi criticada e perseguida apenas dentro da Igreja 

Católica  mas, fora da Igreja pelas autoridades militares e civis, pois esta teologia tinha 

uma atuação no sentido de organizar as bases com a convicção de distribuir o poder 

econômico entre os necessitados e, isso era contra os interesses de quem tinha o poder, 

que eram os militares.   

 

 

 

 

                                                           
27 Depoimento do Padre Avelino Lopez à autora, em 29 de março de 2008. 
28 idem 
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As inovações do Concílio do Vaticano II na sociedade feirense 

 

 

O livro “A Igreja do Vaticano II”, organizado pelo Frei Frederico Vier em 1965, 

expõe o documento central do Vaticano II: a constituição Dogmática Lumen Gentium, 

que é o ponto de confluência de grandes preocupações e calorosos debates a respeito das 

propostas dos diversos conciliares. Essa obra é composta de vários artigos de diferentes 

teólogos e historiadores, que abordam os pressupostos de ordem histórica e teológica que 

são indispensáveis para situar, avaliar e compreender a Constituição. Assim, o livro é um 

documento vasto e complexo. Os últimos artigos deste livro são escritos por teólogos de 

outras confissões religiosas como a Luterana, Anglicana, entre outras, que fazem uma 

análise crítica desse documento. 

O Concílio do Vaticano II, foi preparado por vários movimentos, no Brasil “ os 

movimentos de ação católica foram os precursores  e os mais atentos e receptivos 

partidários dos caminhos abertos pelo Concílio”29. Os leigos desse movimento foram 

atraídos pelas novas propostas deste, como uma Igreja voltada para o povo, e o seu 

sentido salvador das tarefas temporais, foi para esses movimentos o impulso que faltava 

para a caminhada que estes já vinham percorrendo há anos. 

O Concílio Vaticano II provocou grandes transformações na Igreja Católica, tanto 

no campo conceitual e teológico, mas acima de tudo, na maneira de evangelizar, fazendo 

críticas a vários dogmas da Igreja e, principalmente, a centralização do poder nesta. Uma 

das suas principais características foi a valorização dos movimentos leigos criados para 

combater a desigualdade social e a conscientização dos direitos sociais e políticos dos 

menos favorecidos.  

Com a realização do Concílio Vaticano II e a disseminação da Teologia da 

Libertação, a atenção central da Igreja Católica deixou de ser o clero e passou a ser, 

preferencialmente, os leigos, pois são os excluídos os mais necessitados de 

                                                           
29 BEOZZO, 1993, p.86 
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evangelização. A importância e função do clero passaram a ser questionadas, gerando, 

grandes polêmicas e lutas.  

Porém, segundo Beozzo (1993), essa nova tendência da Igreja Católica não foi 

aceita de forma unânime pelos religiosos que participaram do Concílio do Vaticano II. 

“Os padres conciliares foram divididos em dois grupos: conservadores, com mentalidade 

estática, autoritária, reacionária; e inovadores, com mentalidade dinâmica, pastoral, 

aberta, liberal”30.  

Segundo o depoimento oral de um dos militantes da época em estudo, João Carlos 

Silveira, que possui a sua formação em técnico em contabilidade, no período dos anos 

1970, ele participou intensamente dos movimentos sociais da Igreja Católica. 

Atualmente, ele afirma que não participa mais da Igreja Católica, porque a instituição 

perdeu aquela capacidade de luta. 

João Carlos Silveira defende que, quando foi realizado o Concílio do Vaticano II, 

em 1962-1965, houve uma abertura da Igreja Católica para o mundo. Então a Igreja, os 

bispos e padres estavam do lado do povo. Os participantes da Igreja, os leigos, se sentiam 

membros ativos da fé cristã. “Então o leigo levava a Igreja para o mundo e trazia a 

realidade do mundo para a Igreja”31.  

O leigo era protagonista dentro desta Igreja, tanto no aspecto político como no 

eclesial. Era o leigo que tinha mais habilidade para agir nas cooperativas, associações e 

outras organizações. O clero ficava mais reduzido à sua ação sacerdotal e exercia as 

funções religiosas que eram de sua responsabilidade, atuando como uma liderança moral.  

Silveira afirma que a atuação dos padres foi importante politicamente mas, para 

atender à instituição, era como se estivessem puxando a trava de mão dessa Igreja nova.  

 

“Isso eu senti na pele: quando o leigo começava a se soltar da realidade 
eclesial, a ter um corpo em movimento sendo protagonista dessa sua história, 
havia um certo desconforto para o clero, segundo os documentos canônicos da 
Igreja  Católica. O clero tem decisão e poder final sobre tudo, sobre os cristãos. 
Os cristãos poderiam se reunirem, discutirem e o que fosse, mas ele  tinha só 
caráter , segundo o Direito Canônico, consultivo, ele não tem o poder de 

                                                           
30 Idem, p.90 
31 Entrevista com João Carlos Silveira à autora, em 29 de março de 2008 
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decidir pela vida deles na verdade. O leigo só pode sugerir porque tem lei, e 
quem decide a situação da Igreja Católica é o padre. Isso é muito 
desestimulante”32. 
 

 

Através do Vaticano II, defendia-se que a Igreja passaria a ser do povo. A Igreja 

Católica estava defendendo o interesse e reunindo os fiéis, que dentro desta instituição, 

que mantém a estrutura que ela tem. Por que mesmo participando dos movimentos 

populares, os militantes e os simpatizante dos movimentos tinham um laço com a função 

pastoral da Igreja Católica. 

Silveira critica que a Igreja Católica estava voltada para as coisas divinas que ela 

mesma criava e esquecia da vida concreta. A Veneração ao Coração de Maria, 

Movimentos Dolorosos e tantos outros grupos de oração que a Igreja Católica criava, 

ampliava a devoção do povo, mas não mudava a realidade. Isso, diz Silveira, “é terrível 

para os fiéis”33.   

Outra personalidade importante, que deu o seu depoimento sobre esse tema foi o 

padre Avelino Lopez, já mencionado acima. No seu depoimento, o padre afirma que o 

Concílio do Vaticano II foi uma grande abertura dentro da Igreja instituição.  

Segundo Lopez, pode-se dizer que os que se opunham às idéias do Concílio 

Vaticano II estavam contra a Igreja Católica. Porque dentro da Igreja quem se opunha 

estava contrário à conscientização política. Segundo ele, os tradicionalistas eram os 

menos eclesiásticos de todos. Porque o Concílio diz que a Igreja tem uma 

responsabilidade grande pelo mundo, a Igreja não pode ficar à margem dos 

acontecimentos. 

O Concílio do Vaticano II foi renovador e enfrentou o poder estabelecido,  dando 

uma visão nova, entendendo a Igreja como povo de Deus. O documento do Concílio 

falava da Igreja e do mundo. A Igreja não podia ficar separada da sociedade. Evangelizar 

deveria ser estar dentro do mundo concreto. Tais idéias mudaram  as expectativas dos 

católicos. Muitos conseguiram mudar, outros tiveram dificuldades. 

                                                           
32 Depoimento João Carlos Silveira à autora, em 29 de março de 2008 
33 Idem 
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Os clérigos tidos como tradicionalistas achavam que o Vaticano II, tinha uma visão 

muito otimista das mudanças do mundo. Antes do Concílio a Igreja Católica falava até de 

uma sociedade perfeita. A Igreja separada do mundo, não podendo entrar no campo das 

disputas políticas. E no Concílio foi diferente, a Igreja Católica vai caminhando junto 

com o mundo.  

Padre Avelino Lopez, afirma que essa transformação da Igreja Católica já vinha 

acontecendo antes do Concílio: Movimento Litúrgico, Movimento de Renovação. Já 

havia teólogos muito famosos que já eram reconhecidos, antes dos teólogos da 

Libertação. Já naquele tempo tinha a Teologia da Esperança uma espécie de teologia com 

atenção à política, de origem alemã e protestante. Antes da Teologia da Libertação já 

havia outros movimentos de preparação, não foi da noite para o dia. A Teologia da 

Libertação não surge a parte. Já vinha sendo preparada toda uma série de movimentos de 

renovação dentro da Igreja Católica, pelos padres operários franceses.  

Segundo o teólogo e filósofo José Jerônimo de Morais, professor laureado da 

UEFS, “o Concílio do Vaticano II foi uma reunião dos bispos de toda a Igreja Católica 

para refletir e criar uma linha de ação. Foi uma coisa muito diversificada do lado 

radicalmente tradicional”34.  

Como ocorrera em outros momentos da história da Igreja, os bispos acharam que já 

era tempo para acabar com essa linha que pretendia centralizar a administração da Igreja 

Católica. Seria oportunidade de reduzir o poder da Cúria Romana em assessores dos 

bispos de Roma e líderes do poder. Os bispos ainda tinham  poder, que  não é um poder 

absoluto e universal, mas uma atuação no conselho da Diocese de presbíteros de leigos, 

um poder que se redistribuía.  

O professor José Jerônimo disse o Concílio do Vaticano II insistiu que o governo 

eclesiástico  é um governo colegiado, não um governo de uma pessoa. E, na medida, em 

que a autoridade máxima, o papa João XXIII pendia mais para essa redivisão do poder 

era claramente democrata. Segundo o professor Jerônimo,  João Paulo II foi no sentido 

oposto dos ideais do Concílio do Vaticano II. 

                                                           
34 Depoimento de José Jerônimo Morais à autora, em 02 de março de 2008. 
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Na época em estudo, havia muitos padres estrangeiros em Feira de Santana, 

principalmente, espanhóis. E eles vinham com as propostas do Concílio do Vaticano II. 

Chegavam com esse propósito renovado de defender as comunidades. Quando  iam para 

as paróquias para ver os problemas, assumiam esse discurso de  serviço ao povo, de visão 

preferencial pelos pobres.  

Os padres ligados ao Vaticano II tinham a capacidade de perceber as necessidades e 

como encaminhar soluções e se tornaram lideranças importantes. Lideranças que não 

estavam com medo. Já os padres locais e regionais estavam presos por uma máquina 

burocrática que retardava essa descoberta de serviço pastoral, de acordo com o 

depoimento do professor José Jerônimo: 

“o clero feirense era um grupo que se fechava para procurar manter os seus 
privilégios e tudo que viesse por em risco sua situação. Como os padres que 
vinham de fora tinham outro pensamento, eles iam encastelando o pessoal. E, 
como essas pessoas atuavam naquela situação, passando a proporem essa 
resistência, a deixarem as coisas como estavam. Essa mentalidade foi de modo 
geral aqui em Feira de Santana35”. 
 

José Jerônimo explica o funcionamento da política da instituição católica e a 

atuação eclesiástica dos padres que vinham do exterior: 

 

“Os padres estrangeiros tinham uma grande vantagem sobre os padres locais, 
eles não eram padres diocesanos, eles eram padres ligados a uma ordem 
religiosa, uma congregação religiosa. E na estrutura da Igreja Católica, os 
religiosos não sendo diocesanos, eles não estão submetidos ao bispo. Eles não 
podiam criar uma situação contrária ao bispo, mas eles deviam obediência ao 
bispo, mas eles não estavam subordinados ao bispo. Enquanto isso, o bispo 
devia dar ordem para o que era convicção dos povos, por isso, eles viviam a 
ideologia que era da congregação deles. E no caso de atrito com o bispo, eles 
sabiam  que o superior geral da congregação os chamariam de volta, e seriam 
substituídos por outros, ou então, esse superior geral tinha tanto poder que era 
capaz de pedir para o bispo que relevasse, e como o bispo  precisava da 
colaboração desse sacerdote, o bispo terminava também cedendo. Então, é um 
jogo de xadrez.”36 

 

Esse foi o grande avanço dos padres que vieram de fora, ou seja, vieram ajudar a 

organizar a comunidade. Segundo o depoimento do padre Albertino Carneiro:  

“a comunidade não se fechava no padre. Uns eram acusados de comunistas, 
outros de protestantes. Pois, a organização na comunidade evangélica não se 

                                                           
35 Depoimento de José Jerônimo de Morais à autora, em 02 de março de 2008  
36 Idem 
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dava  a partir do pastor. O pastor perguntava a comunidade e, se os fiéis não 
estivessem o pastor se afastava. Diferente do pároco que só o bispo podia 
removê-lo, a comunidade podia resistir ao padre, mas isso não queria dizer 
nada, porque só o Bispo podia afastar o padre e, se os fiéis recusassem o novo 
padre,  fecharia a Templo”37. 

 

Este é o depoimento do Padre Albertino Carneiro, que foi um dos mais importantes 

organizadores e militantes dessas novas tendências da Igreja Católica, em Feira de 

Santana. Padre Albertino, nasceu em 1935, na cidade de  Riachão do Jacuípe, se ordenou 

padre em 1962, com destaque na Arquidiocese de Salvador, onde fez Teologia  e se 

formou em filosofia na PUC de Recife. Veio atuar em Feira de Santana na formação da 

diocese. Foi fundador do MOC, Movimento Organizacional Comunitário de Feira de 

Santana em 1970. Ele trabalhou como líder na JEC feminina e na JAC, tanto na diocese 

de Feira de Santana, como na da Bahia. Teólogo independente e simpatizante da 

ideologia marxista e apoiador da Teologia da  Libertação. Saiu da Igreja Católica antes 

do final da abertura política. 

No Seminário, Albertino Carneiro já participava da movimentação dos semiaristas, 

e confessa que chegou a pichar no muro: “ O Concílio do Vaticano II vem aí” ; “O 

Concílio do Vaticano II quer recuperar o valor da mulher”. E, afirma a posição neutra do 

seu superior: “O superior nem brigou, nem aconselhou”. 

Para o padre Albertino Carneiro, o Concílio o influenciou muito e também a outros 

padres, um deles foi expulso do Brasil, o padre José (ele não se lembrou do sobrenome), 

que era italiano e depois transferido para o Ceará por que achavam que o bispo daqui não 

dava muita cobertura para a renovação, chegou lá depois de cinco anos, ele foi para a 

comunidade, e quando voltou para Feira de Santana não o deixaram ficar. 

 

“A crítica do Bispo Dom Jackson Berenguer, não era uma crítica ideológica, 
era uma crítica conservadora mas, ele achava que o concílio do Vaticano II 
estava avançando demais e ia acabar com a Igreja. Não era por causa da 
política que estava no poder, ele não se sentia envolvido com a política, ele se 
sentia envolvido com a Teologia que se não era dele, era linha perigosa por 
causa da novidade. Ele, particularmente, não me ligou ao comunismo. Ele se 
sentia ameaçado pois, de qualquer maneira, o que o Concílio do Vaticano II 

                                                           
37 Depoimento do padre Albertino Carneiro á autora, em 17 de dezembro de 2007 
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queria era dizer a ele que ele estava atrasado. Então, o impasse dele era esse. 
Eu sou um bispo atrasado e não quero um padre avançado demais”.38 
 

 

Segundo Albertino Carneiro, um termo do Vaticano II, que foi muito usado, era  

“aggiornamento”, atualização, tornar atual, no dia, de hoje a Igreja, com João XXIII. Já 

pensaram em canonizar o João Paulo II e, não pensaram em canonizar o João XXIII, este 

é muito mais santo que João Paulo II39. 

  Neste período, em Feira de Santana, os padres eram quase todos de fora. Padres 

que vieram para Feira de Santana, eram da Espanha ou da Itália, eles vieram como o 

espírito do Vaticano II, os padres brasileiros tiveram dificuldades de se renovar, a não ser 

os mais modernos. 

O Padre Albertino Carneiro conta que acordava às cinco da manhã para  ouvir as 

notícias do Concílio do Vaticano II, através da rádio de Nove de Julho, organizada em 

São Paulo por D. Evaristo Arns, a qual colocava notícia todo dia do Vaticano II, sobre o 

que acontecia no dia anterior. Mas, depois de algum tempo a Ditadura Militar fechou a 

rádio. 

Muitos padres não sabiam das inovações, pois, não tinham televisão e outros meios 

de comunicação. E a única rádio que anunciava o Vaticano II, foi fechada pela ditadura 

militar. Enquanto, os outros padres não acompanhavam as notícias do Concílio. Eles não 

acreditavam na renovação. Os cardeais chegaram a  zombar do papa João XXIII: “Esse 

Concílio não vai resolver nada. Certos cardeais não aceitaram o Concílio”40.  

  O Concílio do Vaticano II, segundo o Padre Albertino Carneiro, surgiu de três 

movimentos anteriores e não de apenas uma cabeça, não foi só do Papa João XXIII. O 

papa teve a lucidez de perceber e aglutinar isso. Mas, surgiu com o Movimento da 

Litúrgico dos Beneditinos da Alemanha, surgiu de um grupo político econômico Francês 

e Belga com o Padre Lebret, que era um intelectual e da Ação Católica, de que o Papa Pio 

XI foi membro. Mas, esses movimentos surgiram na Europa, pois  o povo daqui não 

                                                           
38 Idem 
39 Ibidem 
40 Ibidem 
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repetia. Os padres que apoiavam essas tendências eram mais estrangeiros. Então, surgiu 

uma briga entre padres estrangeiros e padres locais41.  

 

A contribuição da Conferência de Medellín 

 

A Conferência de Mendellin, realizada no dia 2 de dezembro de 1968, na 

Colômbia,  tinha como principais pontos de suas discussões adaptar as idéias do Concílio 

do Vaticano II para a América Latina. Sendo sua prioridade os pobres. De acordo com 

Beozzo, Medellín propunha que os países em desenvolvimento colaborassem com os 

subdesenvolvidos na luta contra a dominação e exploração cometidas aos menos 

favorecidos. 

“A ênfase também desloca-se dos países desenvolvidos  e da ajuda que 
estes devem prestar aos países subdesenvolvidos,para voltar-se 
inteiramente para os próprios subdesenvolvidos, para o seu povo e para 
as tarefas que lhes incumbem com o fim de libertar-se justamente dos 
que lhes impõem o fardo da dominação e da exploração, condenando-os 
ao subdesenvolvimento crônico. Medellín opera esta passagem decisiva, 
embora nem todos  seus participantes tivessem consciência da extensão 
da mudança”.42  

 
 
 

 Medellín ocupou um lugar raro na presença da Igreja Católica na América Latina, 

que agora propunha uma Igreja Católica, especificamente, voltada para a realidade da 

América Latina. “Essa ação cresceu e se enraizou nos setores populares através das 

comunidades de base e de um compromisso crescente da Igreja com os pobres e com os 

que sofrem”43. 

 Entretanto, por trás desta intenção de uma igreja voltada para o povo, estava 

presente a intenção da hierarquia Católica de reconquistar seu poder, ou seja, atrair seus 

fiéis que estavam migrando para as Igrejas Pentecostais, pois, estas  possuíam um caráter 

carismático e mais acolhedor do que a Igreja Católica. 
                                                           
41 Entrevista com Padre Albertino Carneiro à autora, em 19 de dezembro de 2007. 
42 BEOZZO, 1993, p. 120 
43 Idem, p. 124 
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No Concílio de Medellin, segundo o Bispo Dom Cândido Padim, de Lorena, São 

Paulo, um dos pontos que mais se destacou era o de “elevar o nível cultural, político, 

econômico e de vida de um modo geral dos povos da América Latina. Disse, também, da 

necessidade de instalação de mais e mais escolas, de fácil acesso a menores e adultos , 

uma vez que quase a metade da população latino-americana é analfabeta44.  

Além da Conferência de Medellin, foram realizadas muitas outras conferências 

episcopais para se discutirem os problemas da América Latina, entre elas pode-se citar a 

Conferência  Geral do Episcopado Latino-Americana  (CELAM), sendo presidida por 

Dom Avelar Brandão45. O qual afirmou, que o documento da II Assembléia da CELAM, 

foi uma terrível advertência, pois a paz da América Latina estava ameaçada (pelos 

ideólogos libertadores). “Se todos não se interagirem para o desenvolvimento pacífico 

ninguém sabe o que acontecerá no Ocidente”46. 

Os problemas sociais e da Igreja Católica, também, foram discutidos em nível 

regional, como o Encontro de Bispo do Nordeste –3, em Propria-SE, onde a Bahia e 

Sergipe estudaram as linhas mestras do Concílio de Medellin para a sua aplicação 

imediata nestas localidades, com a participação do bispo diocesano feirense, D. Jackson 

Berenguer Prado.47  

Nessas Conferências Episcopais, apesar, de terem uma preocupação com a pobreza 

e com as desigualdades sociais e econômicas da América Latina, deixava bem explícito, 

segundo as fontes e bibliografias, que acima de tudo estava a preocupação da hierarquia 

católica de manter seu poder político e social e por fazer convergir a atuação dos bispos e 

sacerdotes para o centro decisório católico. 

O discurso do bispo do Rio de Janeiro, Dom Castro Pinto, afirmava que os 

discursos do Papa Paulo VI, em Medellin, foram recebidos com consenso unânime de 

todos os bispos e sacerdotes presentes na Conferência. E, afirmava, que a Igreja Católica 

saiu fortalecida de Medellin, esperava-se que cada sacerdote unindo-se a um bispo, 

trabalhasse dentro do espírito das decisões ali tomadas. “Não cabe à Igreja atuar na 

                                                           
44 Jornal Folha do Norte 05 de outubro de1968 p.01 
45 Na época, Arcebispo Primaz do Brasil, atuando na Bahia, sede do Arcebispado. 
46Jornal Folha do  Norte 05 de outubro de1968, p. 01 
47

Jornal Folha do Norte 21 de setembro de 1968, p.01 
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política, assim, como nos diferentes setores da vida social, mas formar a consciência dos 

que milita na política. A Igreja é um catalisador e não um concorrente dos diferentes 

setores da sociedade”48 Diante desses discursos, podemos ver a mentalidade 

conservadora do clero brasileiro, e isso, não foi diferente na sociedade feirense.  

Por outro lado, Boff afirma que a Igreja Católica não devia se preocupar apenas em 

libertar as pessoas do pecado espiritual mas, de uma libertação  que possui dimensões 

históricas, como o político, o econômico e o cultural, que terminam por oprimir o pobre. 

A Igreja Católica deveria ter compromisso político diante dos pecados sociais sofridos 

pelas classes subalternas. O autor defende uma Igreja Católica que nasce da fé do povo 

que seja capaz de perceber as “injustiças que são pecado que Deus não quer. Depois 

passa para a compreensão das estruturas reais  que produzem as injustiças. Importa mudá-

las para que não produzam mais o pecado social”49.  

Na opinião do padre Avelino Lopes que atuava em Feira de Santana, a Conferência 

de Medellin começou fazendo uma análise da realidade latino-americana e diz que, 

estávamos em pecado. “Um continente com tanto cristão e com tanta miséria e com tanta 

injustiça. Pois, a pobreza, a miséria é sinal de que existe uma injustiça muito grande e 

isso é um pecado real e um pecado social, também”50. 

 

 

A oposição da hierarquia da Igreja Católica e resitência da 

sociedade feirense frente às novas tendências 

 

 

As notícias sobre a Igreja Católica veiculada nos jornais feirenses sempre eram do 

ponto de vista da elite eclesiástica, ou seja, tinha um tom conservador. Nas notas do 

                                                           
48 Jornal Folha do Norte 05 de outubro de 1968, p.o1 
49 Boff, 1994, p. 29 
50 Depoimento do Padre Avelino Lopez à autora, em 29 de março de 2008. 
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Jornal Folha do Norte51 sobre a preparação litúrgica e espiritual desta instituição para o 

tempo do advento, o natal de 1977, foi baseada na reflexão dos testamentos, sob uma 

abordagem de dominação e repressão. São três as atitudes que o católico terá que 

vivenciar que são: o “desejo” de seguir os testamentos para melhor “amar” a Deus; viver 

o recolhimento da gravidez da Virgem Maria e, a “penitência”. 

A nota pode ser entendida como uma negação da ideologia progressista na linha da 

Teologia da Libertação. Não cita o estado de pecado que a sociedade feirense viveria em 

conseqüência das injustiças sociais, da pobreza e da violência social. Nessa visão 

conservadora não havia espaço para a libertação, proposta pelo Vaticano II.    

Apesar da separação oficial da Igreja e do Estado  ainda, neste período, a Igreja 

Católica permaneceu ligada ao Estado no combate aos movimentos tidos como 

comunistas. No discurso de Ano Novo, do Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela52 ele 

afirmou essa postura:  

“Não convém alimentar a idéia de que a Igreja é inimiga do governo brasileiro, 
não existe essa figura consubstanciada em realidade. A Igreja tem sua missão 
na ordem religiosa com ramificações naturais em todos os aspectos da vida 
brasileira. O governo possui a tarefa de cuidar do bem comum dentro do país, 
e, sempre ao longo da História, manteve boas relações com a Igreja e vice-
versa. Mesmo depois da separação oficial da Igreja e do Estado, essas relações 
não desapareceram na prática. Há momentos que surgem problemas mais 
sérios no relacionamento, como, também, algumas fases de maior 
cooperação”.53  
 

 

O Papa Paulo VI, apesar de ter concluído o Concílio do Vaticano II e realizado 

várias assembléias episcopais, em especial, na América Latina, com um discurso visando 

o combate às injustiças e desigualdades sociais na América Latina, em mais um discurso 

proferido no Vaticano, deixou claro a sua preocupação com as tendências progressistas, 

em especial, com relação aos jovens, impondo limites, para os quais, no seu ponto de 

vista oferecem grande perigo ao poder da hierarquia católica: 

 

“...as missas da juventude são iniciativas excelentes. Merecem incentivo. 
Contando que estejam isentas de inspirações polêmicas para com outras 

                                                           
51 Jornal Folha do Norte de 08 de dezembro de 1977, p.07 
52 Arcebispo Primaz do Brasil 
53 Jornal Folha do Norte de 1e2 de janeiro de 1978, p.02 
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missas. Pede o Papa que sejam desprovidas de novidades que desnaturem a 
celebração, enfraquecendo o rito, os textos das músicas e a duração”54 . 
 
 

Na opinião de Dom Avelar Brandão, o Estado deveria tomar providências para a 

garantia da ordem:  

 

“ A Igreja não está fazendo ameaças contra ninguém ou nenhum grupo , mas 
não pretendemos, também, ceder um passo na nossa missão de evangelização. 
Cabe ao próprio Sistema de Segurança do Estado, se perceber que há sinais de 
agressão, tomar medidas e preventivas para garantir a integridade dos 
ameaçados. Os sacerdotes que atuam  em áreas mais conturbadas pelos 
problemas sociais não deverão tomar medidas drásticas de segurança 
pessoal”55  
 
 

O Jornal Folha do Norte, que pode ser visto como um porta-voz da elite feirense, 

publicou artigos de caráter extremamente conservador, opondo-se às teorias comunistas, 

marxistas e em, especial, à Teologia da Libertação, como o artigo de Adolpho Crippa. 

 

 “ A práxis comunista qualquer que seja seu objeto, permanecerá sempre 
radicalizada nesta versão naturalista e materialista do homem e acabará sempre 
destruindo o próprio homem. Em conseqüência, não há e não poderá haver 
diálogo entre católicos e marxistas, nem sequer na ordem temporal, nem 
diálogo, nem elaboração.” 56 
 

Outro artigo, do mesmo autor anterior, Adolpho Crippa “A Igreja de Sempre, 

publicado no Jornal Folha do Norte, defendia que a o Concílio do Vaticano II cometeu o 

erro de muitos que é pretender inverte a ordem das situações. Como iniciar do momento 

presente para se chegar ao Evangelho, ele acreditava que isso jamais chegará a verdade 

do Evangelho, fazendo dos sinais dos tempos o sinal da verdade revelada, isso jamais  

resultará na verdade do Evangelho, pois, os sinais do tempo mudam e passam com os 

ventos. 

 

“A Igreja não tem que ser fiel aos nossos tempos. Ninguém deve ser fiel aos 
nossos tempos. Ninguém deve ser fiel ao seu tempo. Todos devem ser fiéis a si 

                                                           
54 Jornal Folha do Norte, 08 de março de 1969, p.04 
55 Discurso de Dom Avelar Brandão, primaz do Brasil, no período. Em Folha do Norte de 20 de outubro de 
1976, p. 01 
56 Jornal Folha do Norte 17 de novembro de 1977, p. o6 
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mesmos e à sua identidade, transformando os tempos, tornando-os favoráveis à 
realidade plena temporal ou intemporal do homem. Não há porque ser fiel ao 
homem de hoje. Esse como o de ontem, deve ser fiel ao homem em si, de 
sempre, eterno. Em sua permanente transformação, o tempo atual não serve de 
ponto de partida e de sustentação de juízo para um humanismo capaz de salvar 
o mundo”.57 
 
 

Segundo o depoimento do leigo-militante, João Carlos Silveira, o Concílio do 

Vaticano II tinha como nova tendência teológica uma Igreja voltada para o povo de Deus. 

Era a proposta de uma nova Igreja, em que os leigos seriam sujeitos históricos, deixariam 

de ser apenas sujeitos passivos da hierarquia para agir, ter voz na sua sociedade. 

Passariam a serem autônomos em suas atitudes e decisões, mas ao mesmo tempo, em que 

o Concílio do Vaticano II abre-se para uma “Igreja Libertária”, em que o leigo teria 

liberdade, o Direito Canônico censura essa liberdade política do leigo, alegando que só o 

clero teria o direito de decidir e legitimar a ação do leigo. 

Silveira afirma que a Teologia da Libertação é importante por ter como objetivo a 

libertação do oprimido, do humilhado diante desse sistema capitalista, a partir da 

conscientização política.  E essa tendência libertadora era seguida pelos movimentos 

sociais que ele participou, que estavam baseados no lema “ver, julgar e  agir”58. 

Porém, na concepção de Silveira, o Concílio Vaticano II e a Teologia da Libertação 

foram apenas instrumentos da Igreja Católica para proteger sua estrutura hierárquica 

religiosa, a qual possuí grande poder político e econômico e para reconquistar os fiéis 

católicos que trocaram a lgreja Católica pelas Igrejas Protestantes. 

Com isso podemos afirmar que, a posição conservadora não era apenas da Igreja 

Instituição Católica, mas também, da sociedade civil feirense que tinham receio das 

novidades dessas tendências do Concílio do Vaticano II e da Teologia da Libertação, pois 

estas não influenciava apenas a sociedade católica mas, em toda a comunidade feirense. 

Então, podemos usar a expressão do Padre Albertino Carneiro, e afirmar que a sociedade 

feirense estava atrasada e “amarrada” no conservadorismo, tendo muito receio de 

qualquer novidade e, principalmente, de mudanças na sua estrutura.  

 
                                                           
57 Jornal Folha do Norte 08 de fevereiro de 1979. p. 06. 
58 Entrevista com João Carlos Silveira, em 29 de março de 2008. 
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CAPÍTULO II 
 

OS MOVIMENTOS CATÓLICOS EM FEIRA DE SANTANA 
 

 

 

 

 
Foto de uma reunião diocesana da JAC  

em Feira de Santana em 1967 ou 1968,  

em que comparece o padre Albertino Carneiro (à direita)  

e outros líderes do movimento católico.  

De óculo e batina, o padre Gilberto Sampaio. 

Fonte: Acervo pessoal de Joana Guida Carneiro. 
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CAPÍTULO II 

 

OS MOVIMENTOS CATÓLICOS EM FEIRA DE SANTANA 

 

 

Contexto de violência social e a participação da Igreja Católica na 

defesa dos oprimidos 

 

 

No período da Ditadura Militar a sociedade brasileira passou por um momento de 

crise econômica devido ao processo de modernização defendido pelos militares, entre 

estas, a ampliação da indústria brasileira através do capital estrangeiro, a qual,  acarretou 

vários problemas sociais, como a expulsão de milhões de pequenos proprietários e 

trabalhadores rurais para a periferia das cidades em busca de empregos nas 

“moderníssimas” industrias. Estes trabalhadores estavam submetidos a desumanas 

condições de trabalho e ao arrocho salarial. As péssimas condições de vida intensificadas 

por estas reformas políticas desencadearam grandes mobilizações operárias, estudantis e 

camponesas. 

Os militares associados aos interesses da grande burguesia nacional e internacional 

implantaram a Doutrina de Segurança Nacional, com o objetivo de manter o interesse 

capitalista da burguesia e travar uma guerra permanente e total com os militantes dos 

movimentos sociais ou alguém que poderia por em risco e os interesses da burguesia. Os 

opositores eram tidos como os comunistas ou subversivos. 

 

"O golpe militar foi uma reação das classes dominantes ao crescimento dos 
movimentos sociais, mesmo estes tendo um caráter predominantemente  
nacional-reformista. Foi, também, o resultado do impasse entre o esgotamento 
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da política nacional-populista que orienta o desenvolvimento da 
industrialização do país e os imperativos de novos moldes de expansão 
capitalista, nos quais a burguesia brasileira era compelida a uma integração e 
associação mais estreita com o capital monopolista internacional" 59 

   

Com o fechamento político da Ditadura Militar  e com as dificuldades econômicas , 

pelas quais a população estava passando  deu origem a vários movimentos sociais entre 

eles: Sociedades de Amigos do Bairro, Movimento contra a carestia, entre outros. Mas os 

movimentos católicos tiveram seu particular destaque neste processo de 

comprometimento com as causas populares. 

Essa atuação social expressava nas novas orientações defendidas pela II Celam    

(Conferência Episcopal latino Americana), realizada em Medellin, Colômbia. Essas 

novas orientações redefiniram o papel da Igreja Católica frente à realidade de miséria 

social no continente americano e criticavam as estruturas opressoras, defendiam, também, 

a atuação da Igreja Católica na transformação do Brasil e da América Latina. 

Diante desse contexto político e social, alguns setores da Igreja Católica ampliaram 

a sua atuação nas paróquias através das CEBs (Comunidade Eclesiástica de Base), a JAC 

(Juventude Agrária Católica), a JEC (Juventude Estudantil Católica), a JIC (Juventude 

Independente Católica)60, a JOC (Juventude Operária Católica), a JUC (Juventude 

Universitária Católica). Esses movimentos atuavam na defesa dos direitos humanos, na 

denúncia  das torturas e assassinatos de presos políticos, da violência contra posseiros, 

índios, trabalhadores rurais  e posteriormente, na campanha pela anistia política. 

Estas atuações acarretaram em muitos conflitos  entre os governos militares e 

padres e bispos progressistas, estes sofreram perseguições políticas, processos, expulsão 

do País, ameaças, seqüestros e assassinatos. 

Podemos acompanhar o contexto histórico dos movimentos sociais católicos em 

Feira de Santana através de uma análise da vida política e dos depoimentos de alguns dos 

seus personagens políticos: o padre e advogado Albertino Carneiro, que é um dos 

representantes religiosos feirenses mais conscientes e que teve uma forte participação 

política nessa época, juntamente com João Carlos Silveira, padre Avelino Lopez, 

                                                           
59 HABERT, 1994, p 08-09. 
60A Juventude Independente Católica, Segundo as fontes e as bibliografias não existiu em Feira de Santana.   
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professor José Jerônimo de Morais, Professor Elói Barreto, Professora Francisca Carneiro 

e Professora Joana Guida Carneiro.  Eles estavam sempre apoiando de uma forma ou de 

outra a luta  contra o sistema capitalista de exclusão social. A situação política naquela 

época não era fácil, nem segura, conforme o depoimento abaixo: 

 

“ Elenaldo Teixeira , aquele que era advogado, e foi atuar como líder político 
dos operários de cana de açúcar, se passando por operário . Mas os militares 
acabaram descobrindo  através das Assembléias  a linguagem dele era diferente 
dos outros, não só sabia articular bem como tinha as palavras que era difícil de 
saber, quando descobriram que ele era advogado ... Ave Maria! Aí torturaram  
Elenaldo Teixeira tanto que ele estava preso num prédio que era o Centro 
Cultural de Recife. Estava sendo vigiado por um capitão do exercito, ele estava 
no terceiro andar e no desespero se jogou de lá de cima e, como conseqüência 
quebrou nove costelas. 
Os militares não davam socorro a ele. Aí alguém avisou Dom Helder Câmara, 
que era arcebispo de Recife e defensor dos movimentos sociais, que havia um 
preso político ferido no prédio do Centro Cultural de Recife, e que já estava 
com infecção, e, mesmo assim, os militares não davam atendimento. Então 
deram o nome de Elenaldo Teixeira a Dom Helder Câmara e, o arcebispo foi 
até o prédio. 
Quando Dom Helder Câmara chegou ao prédio disse aos militares: “Eu vim 
visitar esse preso político aqui, Elenaldo Teixeira”. Aí, eles não podiam negar 
ao arcebispo. E Dom Helder Câmara continuou: "Mataram até meu padre por 
que não quiseram me matar, mas eles querem é me ofender". Então,  Dom 
Helder Câmara continuou na defesa  dizendo:  “Olha esse rapaz está com 
infecção, vocês têm que levá-lo para o hospital. Os militares responderam: 
“Nós não vamos levar hoje, não”. Mas, Dom Helder Câmara ordenou: “Vocês 
vão levar hoje  mesmo, se não levarem hoje ... eu vou ficar prisioneiro aqui, 
vou ficar prisioneiro junto com ele, não saio daqui enquanto vocês não o 
levarem e só saio daqui junto com ele para o hospital. Então, levaram logo, foi 
o que salvou a vida Elenaldo Teixeira. 61 
 

 

Esse acontecimento relatado pelo Padre Albertino Carneiro, se deu em Recife, mas 

em Feira de Santana, aconteceram, também, muitos casos de violência, devido a 

repressão da Ditadura Militar. Elenaldo Teixeira foi um militante da esquerda e ativista 

social no interior da Bahia, além de ter sido posteriormente ao relatado, professor de 

Ciência Política na UFBA. Muitos estudantes e profissionais foram presos e torturados 

pela Ditadura Militar. 

Esse período caracterizou-se por diversas mudanças de todos os aspectos no Brasil, 

a ruptura política com a democracia o aprofundamento das tendências econômicas pré-

                                                           
 
61 Entrevista com o padre Albertino Carneiro à autora, em 17 de dezembro de 2006. 
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existentes, forneceu a moldura para algumas transformações expressivas na sociedade e 

nos rumos do capitalismo brasileiro. Com o início da Ditadura Militar, em 1964, as 

violências sociais aumentam, tanto com as agressões físicas e mortes, quanto com as 

desigualdades econômicas contribuindo para as injustiças e misérias das classes 

oprimidas. 

A Ditadura Militar em Feira de Santana, foi marcada pela deposição do Prefeito 

Francisco Pinto, que fora eleito pelo PSD (Partido Social Democrata). Francisco Pinto foi 

eleito em 1962, cujo governo iniciou em 1963 e terminou em 1964, após os 

acontecimentos do golpe Militar.62 

Segundo Nader (1998), o governo de Francisco Pinto, o qual, na época da eleição 

possuía como slogan de campanha “Francisco Pinto na prefeitura é o povo no governo”, 

organizou, durante o seu breve governo, a população em associações para discutir e 

sugerir propostas para o orçamento municipal, para posteriormente, serem votadas na 

Câmara. Porém, quando as propostas do orçamento foram submetidas à apreciação da 

Câmara de vereadores, estas foram reprovadas pela oposição da Câmara, que era a 

maioria. A população em protesto destruiu o prédio da Câmara de vereadores.  

 

“Galerias lotadas e milhares de pessoas concentradas na praça. Os vereadores 
refugiaram-se na diretoria da Câmara com as portas escoradas e o povo 
tentando arrombá-las, armado de paus provenientes das cadeiras e mesas  
quebradas, além de outras armas. O Batalhão da Polícia deslocou para o local. 
Houve confronto, e até feridos à bala.O Batalhão se retirou , debaixo de 
pedradas”.  63 
 

Esse confronto ocorreu em dezembro de 1963, e quando o golpe militar estourou 

em abril de 1964, Francisco Pinto foi acusado de “ser responsável pelo “quebra-quebra da 

Câmara”, como o movimento ficou conhecido”64. Francisco Pinto respondeu por este e 

outros processos durante a Ditadura Militar. 

Outra importante manifestação durante o mandato de Francisco Pinto foi contra a 

concessionária de energia elétrica canadense, Light, na cidade de Feira de Santana, a qual 

                                                           
62 SANTOS, 2001,  p.32 
63 NADER,  1998. p. 146. 
64 Idem, p. 146  
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“só fazia extensão de energia elétrica (na prefeitura)  com pagamento prévio e uma 

escritura de doação do patrimônio à própria Light”65. Porém, essa exigência fora recusada 

pelo prefeito, por ele considerar ser um roubo ao dinheiro público. Francisco Pinto 

denunciou a intenção de exploração da companhia elétrica pela rádio e convocou o povo 

para a mobilização contra o “Polvo Canadense”, como a empresa de eletricidade era 

conhecida. Essa mobilização se resultou na ligação da energia elétrica na prefeitura e o 

prédio da Light invadido.  

Santos (2001) discorreu sobre alguns movimentos sociais ainda no período de 

1962-1964, entre eles o movimento que reivindicava a “ampliação do ensino público 

secundário em Feira de Santana que confere uma realidade em que centenas de alunos 

não podiam ter acesso ao ensino secundário por falta de vagas, refletindo uma situação 

que não era exclusivamente local”66.   

Os estudantes secundaristas de Feira de Santana, representavam um movimento de 

significativa importância, principalmente, os “estudantes vinculados ao grêmio do GM 

(Ginásio Municipal), os quais, lutavam contra “os graves problemas educacionais que 

lhes eram tão próximos: o analfabetismo das populações mais pobres, que se achegavam 

cada vez mais à cidade; a exploração de demanda no ensino  secundarista”67.  O destino 

dessa luta estudantil do Ginásio Municipal acabou em prisão de várias pessoas, como 

estudantes, professores, funcionários do colégio, juntamente, com o prefeito Francisco 

Pinto68. 

Diante dessas mudanças políticas surgiram os Movimentos Sociais Católicos que 

possuíam uma ideologia voltada contra as injustiças sociais da sociedade burguesa. Para a 

Igreja Católica, principalmente, a partir de meados anos 1960, começava uma fase de 

intensas alterações em sua organização e em suas formações discursivas e práticas. 

Florescerem os movimentos sociais católicos e suas lutas políticas voltadas para a 

organização comunitária. 

                                                           
65 Ibidem. p. 147. 
66 SANTOS, 2001,  p.33-34 
67 Idem, 41 
68 Ibidem, 41 
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Entre esses movimentos podemos citar os mais importantes: a JAC (Juventude 

Agrária Católica), JUC (Juventude Universitária Católica), JEC (Juventude Estudantil 

Católica), JOC (Juventude Operária Católica), as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) 

e a Ação Católica. 

Segundo Kadt a JAC, foi um movimento constituído pela juventude agrária no 

Brasil dos anos 1960. A JAC teve grandes dificuldades, pois os jovens do meio rural não 

tinham muitas condições de defenderem os seus interesses, devido às suas obrigações e 

subordinações que tinham logo na infância. Tais jovens não  teriam tempo para lutarem 

pelos seus ideais e, sem falar, nas pressões exercidas pela hierarquia católica oligárquica. 

A JOC, por sua vez, foi uma organização social composta por jovens operários 

urbanos, que eram incentivados a lutarem por seus interesses trabalhistas e por melhores 

condições de vida. Sua luta foi intensa, mas, acabaram entrando em conflito com as 

empresas industriais capitalistas, que terminou vencendo-os muitas vezes.  

A JEC, constituída de militantes e estudantes do nível secundário desenvolveram 

atividades sócias-políticas. Talvez tenha sido a que menos teve impacto em comparação 

com os outros movimentos católicos. Porém, deve-se lembrar que muitos desses 

integrantes, que aprenderam a militar na escola secundária, vão fazer parte da JUC. 

LOWY se refere a esses movimentos, como algo de grande importância, pois 

atingiram setores da hierarquia católica como padres, religiosos e religiosas  e alguns 

bispos, bem como os leigos que compuseram a base popular da Igreja. A Ação Católica, a 

JUC, JEC, JAC, as Pastorais e as Comunidades Eclesiais de Base “são de extrema 

importância para compreender os fenômenos sociais históricos da Igreja Católica” 69. 

Por outro lado, esses movimentos sociais encontraram muita oposição por parte de 

uma hierarquia conservadora católica e, até mesmo pelo Vaticano. Podem ser 

considerados como um movimento de Lutas de Classes, em que os sujeitos explorados 

tomavam “consciência de sua condição e, se organizavam para a luta, enquanto, cristãos 

vinculados à Igreja e inspirados por uma fé”70. 

                                                           
69 Lowy, 1991, p.25 
70 Idem, p.26 
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LOWY deixa clara a importância de uma nova teologia, que estava nascendo, a 

Teologia da Libertação, esta seria “o reflexo de uma práxis anterior a uma reflexão sobre 

ela. Mais precisamente, é a expressão/legitimação de um vasto movimento social”71. 

Sendo assim, a Teologia da Libertação foi uma teologia que se justificava por sustentar a 

luta por uma sociedade mais justa e humana. 

Haroldo Lima (1984) fez uma análise política da JUC, elevando-a acima dos outros 

movimentos juvenis católicos. A JUC que emergiu nos anos duros da Ditadura Militar, 

teve grande articulação com a esquerda e, logo, fez alianças com grupos como o PcdoB e 

outros defensores dos direitos sociais. Porém, essas alianças da JUC foi alvo de várias 

críticas tanto do clero reacionário quanto do clero progressista, acusando-a de estar se 

afastando da sua origem católica. 

Essa articulação de lutas entre os movimentos, foi construído como uma maneira de 

resistência a uma conjuntura política, econômica e religiosa existente. Pode-se notar, que 

as alianças que compunham esses grupos continham os desejos e as aspirações das 

camadas populares para a luta, porém com o seu alcance limitado devido às pressões 

mantidas pela alta hierarquia da Igreja Católica. 

 

“O aguçamento das contradições terminou levando ao antagonismo com a alta 
hierarquia. A ruptura começou com a expulsão de Aldo Arantes dos quadros da 
JUC. A medida, tomada pelo cardeal Jaime de Barros Câmara, foi justificada 
como conseqüência de um questionamento que o Vaticano teria feito sobre as 
razões que levaram um membro da JUC a assinar a assinar o pedido de filiação 
da UNE à UIE”72. 

 
 

Sendo assim, Lima deixa explícito, o clima de conflito existente entre, 

principalmente, a JUC e a hierarquia católica. Por seu envolvimento com a política, 

deixando de lado, o caráter religioso do movimento, a evangelização.  E, nesse sentido, 

vale frisar, a persistência do movimento em lutar pelas  suas concepções mesmo sob as 

repressões sofridas pela poder estabelecido.  

A Teologia da Libertação orientou vários dos movimentos sociais católicos:  

                                                           
71  Ibidem, p. 25 
72 Lima, 1984, p. 31 
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“A primeira geração de membros das CEBs experimentou uma espécie de 
conversão, ao descobrir o catolicismo da libertação. É como se as formas 
tradicionais do catolicismo não fossem propriamente católicas, porque não 
colocavam a Bíblia no centro de suas vivências religiosas, nem uniam a fé 
cristã às lutas  coletivas por melhores condições de vida”73  

 

Segundo PARISSE, que estudou a formação do MOC em Feira de Santana os 

movimentos sociais católicos possuíam um caráter extremamente comunitário, pois 

nasceram voltados para novas experiências sociais e, apesar de estarem ligados à Igreja 

Católica, não privilegiaram as práticas religiosas. 

 

 

FLORESCIMENTO E DESDOBRAMENTOS IDEOLÓGICOS DOS 

MOVIMENTOS RADICAIS CATÓLICOS 

 

 

Os movimentos da juventude católica nasceram entre as décadas de 1940 e 1950 

mas, só conseguiram ter uma maior abrangência a partir dos anos de 1960, juntamente 

com as transformações sociais e políticas ocorridas na sociedade brasileira. 

Como foi dito acima, um dos movimentos que mais se destacou foi a JUC. Segundo 

KADT (2003) a JUC desde o princípio se preocupou em discutir problemas sociais. Em 

especial, o tema social foi o núcleo do debate  no Congresso de Recife, em que “havia se 

concentrado em temas como universidade e sociedade, fatores sociais da saúde e as 

doença, e o problema da fome, e que já em 1958, já começava a agir nas favelas 

conforme suas próprias idéias”74.  

LOWY (1991) relata que os movimentos dos católicos radicais e a Teologia da 

Libertação tiveram uma atuação diferente no Brasil em relação à América Latina. Apesar 

da insistência do Vaticano em  condenar a Teologia da Libertação, a CNBB se recusava a 

                                                           
73 Parisse, 2001, p.52 
74 Kadt, 2003, p. 99 
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condená-la. A Igreja Católica na América Latina acabou rompendo sua homogeneidade  

do conservadorismo católico.  

Como exemplo, na Argentina, durante a Ditadura Militar a Igreja Católica silenciou 

os “subversivos” e apoiou os crimes do regime. Hoje ela pede perdão por seus crimes, 

deslocando seu combate para o que parece ser seu grande vilão, o divórcio. Enquanto 

isso, na Colômbia, a Igreja defende o sistema de oligarquias e declara guerra ao 

comunismo ateu. 

No Brasil, apesar da Igreja Católica ter apoiado o Golpe Militar, em 1964, a partir 

do final da década de 1960, pelo menos uma parte do clero já começava a protestar contra 

o Regime Militar e passava a se dedicar às causas populares, como a luta pela Reforma 

Agrária. Porém, convém ressaltar que ainda uma grande parte do alto clero assumia a 

posição conservadora que defendia a política econômica dos dominadores. 

Esses movimentos, se tornaram ativos a partir dos anos 1960, devido a seus 

objetivos de lutas sociais por melhores condições de vida da classe social menos 

favorecida a partir da reinterpretação do Evangelho com algumas influências das idéias 

marxistas.  Porém,  nessa sociedade pouco politizada e com tendência individualista, os 

movimentos sociais católicos estabeleceram um novo questionamento que nasceu a partir 

da discussão com a comunidade. Ampliando, assim, o estágio de reflexão sobre as 

práticas coletivas que pudessem construir uma consciência política.  

Com toda essa agitação dos movimentos de lutas sociais houve denúncia dos 

contextos das injustiças sociais vigentes. A partir do discurso de prioridade pelos pobres, 

fornecido pelo Concílio Vaticano II, os líderes dos movimentos católicos entraram no 

conflito:  

 

“...as resoluções do Vaticano II não ultrapassam os limites de uma 
modernização, de um aggiornamento, de uma abertura para o mundo. 
Entretanto, essa abertura, abalando as antigas certezas dogmáticas, tornou a 
cultura católica permeável à novas idéias e às influências “exteriores”. Ao se 
abrir para o mundo moderno, a Igreja, sobretudo na América Latina, não podia 
escapar aos conflitos sociais que agitavam esse mundo, nem à influência  das 
diferentes correntes filosóficas e políticas - em particular ao marxismo, que 
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nessa época era a tendência cultural dominante na intelectualidade do 
continente”75. (LOWY,1991, p. 40). 

 

É neste contexto que nasceu a Teologia da Libertação e os movimentos como JAC. 

JOC, JUC, AP entre outros, os quais, eram legitimizados e apoiados por líderes 

religiosos, apesar das críticas da ala conservadora da Igreja Católica. 

As CEBs constituíam um movimento de grande importância que gerou vários 

desdobramentos políticos dentro da base popular da esquerda política brasileira. A 

comunidade de base  era formada de um pequeno grupo de pessoas de um bairro ou de 

uma comunidade que reuniam para lerem a “Palavra de Deus” e discutirem os problemas 

político-econômicos da localidade.  

As CEB´s se ampliaram  com a experiência política de religiosos progressistas. As 

lideranças populares se prepararam para lutar pelos direitos das comunidades que sofriam 

com a “manipulação política, a tagarelice eleitoral, ao paternalismo do Estado”76. 

A Teologia da Libertação teve influência decisiva nos movimentos sociais 

católicos. Pode-se perceber que ex-integrantes dos movimentos sociais católicos 

tornaram-se militantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do novo Partido dos 

Trabalhadores (PT), entre outras entidades. O discurso de líderes dessas entidades, de 

alguma maneira, foi produto derivado da ideologia da Teologia da Libertação  que se 

experimentou nas atividades pastorais das CEB´s. 

O laço entre a formação política e associação comunitária estava presente na JUC. 

Sob a influência ideológica da Teologia Francesa, com as propostas do padre Lebret, 

nasceu o movimento da JUC. Com ideologia de esquerda, dotada de idéias socialistas, 

que enfrentava a exploração da força de trabalho e era contra a propriedade privada. 

LOWY, cita um fragmento do documento da JUC, intitulado de: “Algumas Idéias forças 

para um Ideal Histórico do povo brasileiro”.               

“Nós devemos dizer, sem ambigüidade ou hesitação, que o capitalismo, 
historicamente  realizado, não merece senão a condenação serena da 
consciência cristã. É necessário justificar isso? Será suficiente lembrar aqui 
algumas alienações da pessoa humana, características da situação capitalista 
concreta: a redução do trabalho humano á condição de mercadoria; a ditadura 

                                                           
75 LOWY, 1991, p. 40 
76 Idem, p.47 
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da propriedade privada, sem atenção às exigências do bem comum, o abuso do 
poder econômico; a concorrência desenfreada de um lado, as práticas 
monopolistas de toda sorte, de outro, a motivação primeira concentrada no 
espírito do lucro.”77. 

 

Pode-se notar que o documento está permeado de discurso marxista. A JUC 

combatia a estrutura econômica capitalista, propondo outra  que preservasse a dignidade 

humana. Mais tarde, com o apoio do clero progressista,  a JUC fez aliança com o MEB 

(Movimento pela Educação de Base) orientado pela pedagogia de Paulo Freire. O MEB 

visava uma alfabetização voltada para a conscientização de classe, que  procurava ajudar 

os pobres diante das suas dificuldades, mostrando-os que eles são protagonistas de sua 

própria história e os incentivava a lutarem pelos seus ideais políticos e sociais. 

O movimento dos católicos progressistas guiado pela  Teologia da Libertação 

praticou muitas ações visando os pobres. Mas, em contraposição era acusado de 

contradição, devido ao fato de alguns teólogos  utilizarem categorias marxistas, por se 

preocuparem muito com o temporal, mais especificamente o materialismo, e deixarem de 

lado, a evangelização, o lado espiritual do homem.  

Porém, o teólogo Gustavo Gutierrez, um dos criadores da Teologia da Libertação, 

defendia a necessidade do movimento entrar na política, no sentido marxista, não como 

discurso ou instrumento de análise, mas como guia para uma nova Igreja Católica: 

 

“Negar o fato da luta de classes é, em realidade, tomar partido em favor dos 
setores dominantes. A neutralidade, nesse assunto é impossível. O que se trata 
é de suprir a apropriação, por alguns, da mais-valia, criada pelo trabalho de um 
grande número, e não de fazer apelos líricos em favor da harmonia social. 
Construir uma sociedade mais justa e mais humana e não uma sociedade de 
conciliação e de falsa  aparente igualdade”78. 
 

 

 Conforme o texto, Gutiérrez, não desejava acabar com os opressores, mas enfrentar 

sua ambição e seu egoísmo.  Para alcançar a mudança social, porém, seria necessário 

combater os interesses da classe opressora para poder alcançar uma melhor condição de 

vida para todos. 

                                                           
77 Ibidem, p. 52-53 
78 Ibidem, p.97 
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LOWY analisa o caráter duplo da religião. Ao mesmo tempo em que a religião é 

considerada uma forma de alienação para o povo, ela é tida como uma das possibilidades 

de conscientizar  os indivíduos. A população poderia se conscientizar sobre suas misérias 

e angústias, que são geradas pela exploração do modo de produção capitalista. 

Segundo Lima  a JUC conseguiu articular um ampliado campo político no País:“A 

influência da JUC cresceu em quase todos os estados. Também começou a aparecer no 

seu interior uma tendência de esquerda, que em alguns locais chega a tomar certa forma 

organizada, no que se chamava “setor político da JUC”79. 

A JUC teve ampla influência política em três estados brasileiros: Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e, mais especificamente, na Bahia. A JUC, na Bahia tinha integrantes nas 

escolas superiores, como a Escola Politécnica da Universidade da Bahia, como era o caso 

de Haroldo Lima, Paulo Mendes, Severo Sales e Jorge Leal Gonçalves Pereira que mais 

tarde foi assassinado pela ditadura militar80. 

A JUC, segundo LIMA, era uma organização católica que se apresentava muito 

voltada para questões espirituais, porém dentro do grupo havia integrantes que se viam a 

necessidade de uma preocupação voltada principalmente para a questão política de 

esquerda. De fato, diante da aliança da JUC com o PCdoB, quando Aldo Arantes assumiu 

a direção da UNE, aumentou o conflito entre a JUC e o clero católico  conservador.  

“ A política mais radical adotada pela JUC, mesmo que dentro dos limites do 
reformismo, e sua linha de massas, que rompia com a prática cupulista, tiveram 
grande receptividade entre os estudantes. Em política não ficam espaços 
vazios. Sempre que uma força política se mostra incapaz de dar resposta aos 
problemas colocados pelo movimento de massas outra força surge para 
desempenhar este papel. Esta, a razão fundamental do êxito da JUC e o 
surgimento da Ação Popular”81. 

 

Em 1962, fundou-se a AP , Ação Popular, com antigos membros da JUC. Houve 

um desligamento da JUC da Igreja Católica. Abriu-se a ação para o trabalho junto a 

intelectuais, operários e camponeses. A AP  também atuava junto ao Movimento de 

Educação de Base (MEB) da Igreja Católica e teve no seu seio militantes de origem 

protestante. 

                                                           
79 Lima, 1984, p.28. 
80 Idem, p. 30 
81 Ibidem, p. 32 
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OS CATÓLICOS RADICAIS EM FEIRA DE SANTANA 

   

 

Com o Golpe Militar de 1964, como relata Parisse, vários setores foram excluídos 

da vida política do País. O Golpe permitiu ao Estado brasileiro se fechar e isolar a 

esquerda. Com a quebra do estado de direito democrático, o governo passou a funcionar 

como uma grande corporação, visando o processo de crescimento acelerado. Passa-se ao 

autoritarismo político assentado na “Doutrina da Segurança Nacional”82. 

Em Feira de Santana, o processo político ditatorial não foi diferente do restante do 

País: vários cidadãos foram perseguidos, torturados, exilados e até mortos com a “caça 

aos comunistas”. 

Diante desse contexto político, os movimentos sociais católicos entraram em cena 

para combater as injustiças sociais. Entre esses a JAC (Juventude Agrária Católica) 

possui uma significativa importância.  Segundo a apostila da JACF (Juventude Agrária 

Católica Feminina), o objetivo desse movimento consistia em: “que cada jovem rural  

conheça melhor a realidade do seu lugar, descubra o valor do trabalho e a necessidade de 

assegurar sua profissão, engajando-se  numa organização para se realizar mais 

plenamente com os outros”83. E, ainda, salienta a necessidade da mulher se promover não 

apenas na vida do lar mas, também, na participação da sociedade local como “clubes, 

cursos,festas, cooperativas, sindicatos, política e outras organizações”84. 

                                                           
82 Parisse, 2001, p 29 

  83 Em Busca do Amor – Cartilha da JACF. Rio de Janeiro. Editora da Tipografia Batista de Souza e Cia. 1963/1964. p. 
03 

84 Idem, p.02 



 

 

54 

 

Foto: Capa da Cartilha da JACF, ano de 1963-1964. 

Acervo Pessoal de Joana Guida Carneiro 

 

A metodologia de trabalho da JAC consistia no método do “Ver, Julgar, Agir”. Ou 

seja, os participantes viam o fato ou a necessidade da sua sociedade, julgava de acordo 

com os valores humanos e evangélicos e agiria de maneira a satisfazer as necessidades 

locais de acordo com a vontade de Deus. Isso se resultaria em: “Levar a jovem a 

descobrir o valor e a dignidade da pessoa humana junto a realidade em transformação do 

seu meio”85 

O Padre Albertino Carneiro, nos seus depoimentos nos diz que Feira de Santana, 

por volta dos anos de 1960, era uma sociedade conservadora, mas com emergentes 

lideranças progressistas e incipientes movimentos políticos. Entre essas pessoas que 

viveram aquela experiência política, estão os nomes professor Elói Barreto, padre 

Avelino Lopez, professor José Jerônimo de Morais e o militante João Carlos Silveira, 
                                                           
85 Ibidem, p. 33 
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professora Francisca Carneiro e professora Joana Guida Carneiro que simpatizam e 

agiam na ala  progressista da Igreja Católica. 

Uma das primeiras atuações do padre Albertino Carneiro na Igreja Católica, foi 

trabalhar com as pastorais e logo, depois já estava  militando na JAC e na CEB. No 

fragmento abaixo podemos conferir a sua iniciação nos movimentos sociais feirenses.  

 

 “O Padre Gilberto Vaifas Sampaio86 foi quem praticamente introduziu a gente 
na Pastoral e na JAC, naquele tempo,  ele me marcou, não só a mim, mas a 
Elói e a Mendes foi esse movimento...Eu, também, trabalhava com o pessoal 
do ginásio e do curso médio, com a pastoral e a CEB. Passei a aprender muito 
com os analfabetos, o meu primeiros ano foi para desaprender o que eu aprendi 
na minha formação de padre e, aprender o que o povo precisa”. 87 

 

Um dos seus mais importantes trabalhos, foi quando protegeu um grupo da UNE,  

numa época em que ele já tinha “abandonado a batina”. Ele foi chamado para coordenar 

esse grupo com o objetivo de “camuflá-lo” como se fosse um grupo católico em retiro 

espiritual, em uma fazenda na cidade de Muritiba.“Eu fui ser pregador, e quando eles 

perguntavam eu dizia que estava pregando retiro para os meninos, eu tinha que usar 

batina o dia todo, porque era eu que saía na rua para o pessoal saber que eu era padre.” 88 

Outra importante militante da JAC, foi a professora Joana Guida Carneiro89. A qual  

relatou que começou a militar na JAC, em sua cidade de origem, Riachão do Jacuípe, sob 

a influência do Padre Albertino Carneiro. 

“Comecei no movimento de base, no povoado em que morávamos, em Riachão 
do Jacuípe, onde eu morava, em 1958. Albertino nos incentivava a nos 
organizarmos, para nos conscientizar das necessidades ali existentes e, a partir 
daí, discutir as maneiras de resolvê-las. A gente mobilizava a sociedade para 
comemorar o Dia dos pais, o Dia das mães, o Natal, para o jogo de futebol, 
tudo o que fosse possível para mobilizar os jovens e os pais. Participamos da 
reuniões a nível diocesano e nacional, a gente se mobilizava para arrecadarmos 
o dinheiro para as viagens desses encontros”90 
 

                                                           
86 Ver Foto do padre Gilberto Vaifas , padre Albertino Carneiro, e outros militantes, no início deste 
capítulo. 
87 Depoimento do padre Albertino Carneiro à autora, em 03 de dezembro de 2006. 
88 Idem 
89 Ver foto da professora Joana Guida Carneiro no início deste capítulo. 
90 Depoimento de Joana Guida Carneiro à autora,  em 28 de agosto de 2008. 
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A entrevistada Joana Guida Carneiro relatou que a JAC tinha a mesma metodologia 

da Ação Católica que era “Ver, Julgar e Agir”: 

“O Ver a gente comentava a situação. O Julgar a gente fazia a leitura 
Bíblica e depois a gente ia ver o que é que tinha de positivo naquela situação e 
o que devia ser mudado. E aí a gente passava para o Agir que a gente traçava 
um planozinho para a comunidade”91.  

 

 Com a criação da Diocese de Feira de Feira, em 1962, Joana Guida Carneiro se 

muda para essa cidade, com o objetivo de coordenar a JAC, em nível diocesano, porém o 

movimento não conseguiu sobreviver às opressões da Ditadura Militar e se “findou” em 

196892, passando a atuar apenas clandestinamente. 

Outra liderança que foi influenciada pelo padre Albertino Carneiro, foi Francisca 

Carneiro (irmã do Padre Albertino Carneiro), que também, iniciou a sua militância na 

JAC, na zona rural de Riachão do Jacuípe, onde ela morava. E, posteriormente, foi 

coordenadora nacional da JAC. Era um movimento que incentiva as pessoas a se 

organizarem e lutarem por melhores condições de vida. 

“Era um trabalho interessante porque a gente trabalhava com os jovens na zona 
rural e, não tinha naquela época nenhum outro movimento que os unisse e 
incentivava a promoção humana deles e a JAC incentivava. Tinha um 
programa que os ajudava a organizar a ação e os incentivava, era uma 
experiência de Evangelização, mas, também, de experiência de vida, de 
promoção humana. Não tinha escola no campo, então, buscava um programa 
de letramento, buscava um relacionamento mais humano, mais participativo”93. 
 

Segundo Francisca Carneiro, a JAC foi extinta em 1972, devido a repressão da 

Ditadura Militar, 

 “mandaram queimar casas que o pessoal morava. Era difícil a gente se 
encontrar, quando eles viam três ou quatro reunidos conversando eles vinham e 
prendiam. Em 1972, eles invadiram a sede nacional, Rio de Janeiro, prenderam 
muitos militantes, foram torturados, foram presos,foram assassinatos, outros 
fugiram do País para o Paraguai, foi muita repressão”94. 

 

Como resultado a participação desses movimentos sociais católicos o Padre 

Albertino Carneiro, durante a Ditadura Militar sofreu três inquéritos, porém,  desconhece 

                                                           
91 Idem 
92 Ibidem 
93 Depoimento de Francisca Carneiro à autora, em 28 de agosto de 2008. 
94 Idem 
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quais foram, pois, segundo ele, tinha que contratar um advogado para saber quais eram os 

motivo pelo qual estava sendo processado, porém, ele não se interessou, na época, em 

saber, mas afirma com um ar de vitorioso que se salvou das três acusações: 

 

“Eu tive um (inquérito) que quem me salvou foi um espírita, o outro foi 
um coronel da polícia, e tive outro que me salvou foi, possivelmente, 
um bispo feirense que não aceitava que mexiam com nenhum padre 
dele, ele era um possessivo” 95(Padre Albertino, 2006). 

 

Neste período, o bispo diocesano de Feira de Santana era D. Berenguer Prado, 

ultraconservador, da ala direita da Igreja Católica, como afirma o padre Albertino 

Carneiro, ele era ligado TFP (Família Tradição e Propriedade).     

Padre Albertino Carneiro durante esse período abrigou vários militantes de 

esquerda que vinham para Feira de Santana fugidos da repressão militar, de várias  

regiões do País, entre esses ele acolheu a família de Haroldo Lima, que na época era 

militante do PcdoB e, estava vindo da região de Santa Catarina, a qual, fez o padre passar 

por uma situação complicada e perigosa, conforme seu relato: 

 

“Isso era umas quatro horas da manhã, eu morava de junto da Igreja Matriz, na 
casa paroquial. Bateram na minha porta com um montão de dinheiro, ele falou 
que era para eu entregar para a  esposa do Haroldo Lima que estava hospedada 
aqui. Eu falei: ‘aqui não, eu não conheço, não’. Ele continuou ‘Disseram que o 
senhor a conhecia e estava aí com o senhor’. Eu, então disse: ‘não senhor’. Eles 
replicaram: ‘O senhor tem certeza disso? Me disseram que o senhor  sabe onde 
ela mora, é só o senhor entregar a ela, pessoalmente’. Eu respondi: ‘Não, eu 
não sei de nada e não recebo. Pode voltar com seu dinheiro, eu não recebo’. 
Era verdade. Mas podia não ser verdade...mas, eles (a família de Haroldo 
Lima) aceitaram que foi  melhor eu não ter aceito...sei lá quem eram e se eles 
queriam saber onde eles estavam para os prenderem e me envolver também 
...Eu sabia pois, fui eu que agilizei essa moradia para eles...eles passaram aqui 
um ano”96  
 

Diante desses relatos do Padre Albertino Carneiro, podemos perceber que Feira de 

Santana, durante os anos de 1960, estava integrada à política brasileira, e que a ala 

progressista da  Igreja Católica , também, militava na política. Juntamente com a Igreja 

                                                           
95 Depoimento do padre Albertino Carneiro á autora, em 03 de dezembro de 2006. 
96 Idem 
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agiam grandes militantes políticos da esquerda, que lutavam por uma sociedade mais 

humana. 

Por outro lado, segundo Padre Albertino, Feira de Santana quase não teve 

influência da Juventude Universitária Católica (JUC) e da Ação Popular (AP) pois, ainda 

não tinha universidade, existia apenas o Curso da Faculdade de Educação, onde, 

atualmente, é o CUCA.   

“A AP já tinha caído, pois foi “fundada esporadicamente pelo Padre Henrique 
Vaifas, de Minas Gerais, ele era, também, teólogo, espécie braço direito da 
JUC, mas não podia ter um núcleo diretamente envolvido na política, porque a 
JUC tinha um caráter religioso e não podia envolver com a política,  então, se 
transformou na  AP, e depois se fragmentou no PT e PC do B”97. 
 

Neste período, em Feira de Santana havia um importante padre que muito 

colaborou com a sociedade feirense, o Monsenhor Renato de Andrade Galvão. Ele era 

considerado um grande intelectual feirense, entre as suas mais importantes obras, pode-se 

destacar  a sua colaboração na criação da Faculdade de Educação, nesta cidade, e , 

posteriormente, a Universidade Estadual de Feira de Santana, porém,  ele seguia a linha 

tradicionalista da Igreja Católica, mas apoiava os militantes políticos, como consta no 

depoimento de José Jerônimo: 

"O Monsenhor (Galvão) era político. Ele era uma pessoa que abrigava os 
fugitivos ou presos políticos. Ele matinha um discurso com as autoridades; 
'Deixa comigo que eu resolvo'. A criação do MOC ( Movimento de 
Organização Comunitária), deveu um pouco a ele, com a criação do MOC ele 
se predispôs a ser Direita e, com isso, dava confiabilidade ao movimento, ele 
garantia que o trabalho fosse feito, a convivência com a Educação Popular , a 
organização das comunidades...ele protegia os leigos"98  
  

 

A Igreja Católica de Feira de Santana, segundo Parisse, teve grande influência na 

criação do MOC, Movimento de Organização comunitária, pois este foi fundado de 

“forma estreita e densa, pelo fato de ter ficado atrelado à Diocese de Feira de Santana 

desde o ano de sua formação até 1970, quando virou de fato e de direito entidade 

pública”99. Além do fato, que o seu fundador ter sido o padre Albertino Carneiro. 

                                                           
97 Ibidem 
98 Depoimento de José Jerônimo de Morais à autora, em 02 de março de 2008.  
99 Parisse, 2001, p.50. 
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Embora o MOC ter tido laços estreitos  com a Igreja Católica e membros do clero e, 

se constituído em entidade filantrópica,  

“o mesmo não se transformou em uma Comunidade Eclesial de Base, nos 
moldes vigentes, mas na sua essência interna e nos seus objetivos últimos havia 
uma similaridade intrínseca: ambos MOC e CEBs queriam organizar as 
comunidades carentes e conscientiza-las para transformar e melhorar as 
condições de vida dos grupos atingidos”100 
 

Esses movimentos, de acordo com Lowy, a princípio seguia a ideologia da 

Teologia da Libertação, que tinha um caráter libertador da exploração de uma sociedade 

capitalista. Na qual o trabalhador era visto apenas como uma mercadoria e, não como 

sujeito histórico. Esses movimentos não tinham como objetivo cultuar o “espiritual” mas, 

conscientizar o povo oprimido de sua condição de classe explorada e, os “educarem” para 

lutarem por seus direitos sociais. 

Com o passar do tempo, como analisa LIMA, esses movimentos sociais se viam na 

necessidade de fazerem alianças comsegmentos fora do meio católico com os 

intelectuais, camponeses, estudantes para continuarem suas lutas políticas.  

 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 

 

 

As CEBs era um movimento muito politizado, que não tinha distinção de crença e 

nem de classes sociais. Era constituído de um grupo de pessoas reunidas em uma 

comunidade determinada, sem a dependência da Igreja Institucional. Os membros das 

CEBs se reuniram sem a presença do bispo ou do padre, ela era capaz de se organizar 

sozinha, sem o comando da Igreja, Diante dessa independência os bispos e padres perdem 

o controle  sobre os fiéis e a Igreja Instituição perde o seu poder  e o seu territorialismo 

medieval. 

"A reunião das CEBs era numa comunidade em qualquer "buraco" (sic), e essa 
comunidade cuidava dos problemas da vida à luz da palavra de Deus. E, com 
isso, a Igreja , enquanto , instituição  estava perdendo  poder, esse poder ía para 
as mãos das comunidades. A comunidade para se reunir não precisava de padre 

                                                           
100 Idem, p. 55 
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nem de bispo. Ela se reunia e pronto! Com isso, o padre  e a paróquia perdem 
seu poder"101  
 
 

Nos relatos do Elói Barreto sobre sua experiência nas CEBs, nota-se que era um 

movimento onde as pessoas se reuniam para discutirem suas vivências  religiosas  e 

políticas. Seus participantes não eram apenas católicos mas, abrangiam  várias crenças, 

era um movimento ecumênico que convergia em um só objetivo que era a 

conscientização política dos seus membros para realizarem um trabalho social. 

 

"Era um momento onde as pessoas ligadas ao movimento das CEBs se 
juntavam para trocarem experiências . As pessoas refletiam temas sociais e 
saíam dali tomando posições de engajamento para trabalharem na luta e na 
conquista  social. Eram encontros ecumênicos, pois, na sociedade não tem só 
católico, para você fazer  uma coisa boa não precisa ser católico, não precisa 
ser católico para falar sobre a Palavra de Deus. Chegamos a nos reunir junto 
com o pessoal das comunidades Afro-descendentes como Candomblé e entre 
outros". 102 

 
 

As CEBs, ao contrário, das Pastorais não eram assistencialistas mas, politizadas . 

Tinham o objetivo de conscientizar e instrumentalizar os cidadãos para que estes 

pudessem se libertar da sua condição social oprimida pelas injustiças sociais. 

 

"As CEBs não era nada assistencialista, isso era só uma tentativa de mascarar 
(devido às repressões da Ditadura Militar a tudo que "cheirasse" a comunista). 
Ali o objetivo era acrescer como sujeito, não era trabalhar a dependência , mas 
construir  a sua libertação. A fé era mostrar que você tem condições de vencer. 
Não era nada de dar esmolas, roupas, cestas, não era nada disso. Mas, essa 
mentalidade está nas pastorais católicas" 103   
 

 

Nas reuniões das CEBs eram realizadas leituras da Bíblia à luz da própria 

experiência de vida dos seus membros. E, com isso as pessoas que faziam parte das CEBs 

                                                           
101 Depoimento de Elói Barreto à autora, em 31 de março de 2008, no CUCA. Elói é uma importante 
personalidade do tema estudado, ele atuou em vários movimentos sociais como: Educação Popular e as CEBs. Ele 
foi, também, um dos fundadores da UEFS. 
102  Idem 
103 Ibidem 
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"começam a assumir tarefas sociais: lutas pela habitação, eletricidade e água dentro das 

favelas, luta pela terra no campo."104 

Com base nos depoimentos coletados, percebemos que as CEBs sobreviveram à 

Ditadura Militar e nos anos de 1980, as suas lutas políticas ainda vigoravam, as 

comunidades ainda se reuniam para reivindicar por melhores condições de moradia, o 

que podemos observar no relato do militante feirense, João Carlos Silveira: 

 

"Nós nos organizamos para resolvermos um problema que tinha no bairro 
Gabriela, que era uma fábrica de alumínio, a qual, estava incomodando todos 
os moradores. A fábrica ia crescendo em todo o quarteirão e pressionava os 
trabalhadores a comprarem  casas e se instalarem  no local. Só que tinha 
problemas com a estrutura das casas, porque tinha maquinários, poluição, 
proliferação de ratos, e outros inconvenientes de uma indústria dentro de uma 
área residencial. Então, organizamos a comunidade e fomos até o prefeito. 
Depois organizamos passeatas para que o prefeito tirasse essa fábrica. A luta 
levou de um ano e meio a dois anos, resistindo a instalação desta fábrica, 
devido à pressão da comunidade o prefeito tirou a fábrica” 105  

 

A Igreja Católica Brasileira teve grande influência da Teologia da Libertação e os 

movimentos sociais católicos juntamente com seus adeptos pastorais conquistaram uma 

influência política decisiva na sociedade. Vários militantes dos movimentos sociais 

católicos, a posteriori, foram ser integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), e, entre 

vários outros movimentos sociais que, ainda lutam contra esse sistema político permeado 

por injustiças sociais.  

 

"...os novos movimentos populares brasileiros - a combativa Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), o Movimento dos Camponeses sem Terra, as 
associações de bairros pobres - bem como sua expressão política, o novo 
Partido dos Trabalhadores (PT), são, em grande parte, produto do trabalho de 
militantes cristãos, e de atividades de agentes  das pastorais e das Comunidades 
Cristã de base", 106 
   

Segundo os depoimento orais analisados, pode-se notar que em Feira de Santana 

teve grande participação dos movimentos  e militantes da esquerda, na luta contra o 

                                                           
104 LOWY, 1991, p.46. 
105 Depoimento do militante das CEBs, João Carlos Silveira à autora, em 29 de março de 2008.   
106 LOWY, 1991, p. 51 
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vigente sistema ditatorial excludente e repressor e por uma conscientização da classe 

oprimida e devido a uma ideologia utópica por uma sociedade mais justa. 

 Mediante as colocações e contribuições dos autores sobre este tema “Movimentos 

Sociais Católicos”, pode-se observar que as relações entre Igreja Católica e Sociedade 

Civil tiveram  grande influência na formação de uma identidade social dos segmentos 

populares feirenses e, na colaboração da construção de uma sociedade mais humana. 
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CAPÍTULO III 

 

NOVOS RUMOS DA IGREJA CATÓLICA: DA 

CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA AO PASTORALISMO 

ASSISTENCIALISTA 

 

 

 

 

Foto publicada no Jornal Tribuna Feirense 

 em 16 de março de 2002, 

  época em que ocorreu a formação da  

Arquidiocese de Feira de Santana.  

Comparecem Dom Jackson, Dom Silvério, e Dom Itamar,  

conforme a ordem de chegada. 
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CAPÍTULO III 

 

NOVOS RUMOS DA IGREJA CATÓLICA: DA 

CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA AO PASTORALISMO 

ASSISTENCIALISTA 

 

 

A Proposta Evangelizadora do Pontificado de João Paulo II, na 

transição dos anos de 1970 e 1980. 

 

 

Em 1978, o Brasil estava entrando em  um processo de “redemocratização” 

política. O qual contava com o apoio da Igreja Católica Brasileira através dos 

movimentos populares e dos sindicatos, todos esses preocupados com a melhoria das 

condiçõesde vida do povo. A Igreja Católica era a grande aliada desses movimentos de 

esquerda contra as repressões do regime militar e na defesa dos direitos humanos. 

“Significativo foi o respaldo da Igreja aos sindicatos de metalúrgicos nas 
greves de 1979-1980, especialmente nas grandes fábricas de automóveis do 
ABC –Paulista. É nesse contexto que nasce o Partido dos Trabalhadores (PT), 
com a finalidade de congregar os operários para a conquista de seu espaço 
político. À frente dessa nova organização política, estava o líder sindical dos 
metalúrgicos, Luís Inácio da Silva, o Lula”.107 
 

Porém, com a chegada ao poder do pontíficie Carol Wojtyla, a Igreja Romana 

voltava à sua política conservadora. O novo papa, em seus atos e discursos não escondia 

a sua posição tradicionalista e conservadora, e, principalmente, o seu objetivo de “fazer 

                                                           
107 MATOS, Henrique José. Nossa História.  500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. Tomo 3. 
Período Republicano e Atualidade. São Paulo: Paulinas, 2003. p. 229 
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uma cruzada” anticomunista, a qual deu o nome de “restauração”. A Igreja Católica, 

desde no Papado de Paulo VI, estava passando por crises, conforme se vê a análise sobre 

os anos de 1960-1970, no trecho abaixo: 

“homens e mulheres quase universalmente repudiaram, na prática,  os 
ensinamentos  da Igreja quanto à sexualidade e à reprodução humana, cessaram 
de fazer confissões auriculares, freqüentaram menos  as missas dominicais e, o 
mais democrático de tudo, começaram a depositarem cada vez menos  cobres  
na bandeja de coleta semanal”108 
 
 

Com a política de “restauração” da Igreja Católica, o Papa João Paulo II 

praticamente expulsou da Igreja Católica os padres da ala progressista. No Brasil os 

padres progressistas se fortaleceram na luta contra a Ditadura Militar dos anos 1960 e 

1970 e ganharam prestígio social e político. O Vaticano partiu para uma linha política 

que colocava em  lugares ocupados por padres progressistas outros religiosos que 

possuíam uma concepção teológica e dogmática conservadora. Desse modo, o Vaticano  

expeliu os teólogos da libertação de seus quadros. 

O papa João Paulo II, no seu primeiro discurso destinado aos fiéis do mundo 

inteiro, afirmou a sua posição de retornar ao tradicionalismo católico, indicou sua aversão 

aos posicionamentos dos religiosos progressistas e a sua proposta impositiva de uma 

unificação da Igreja Católica através da obediência ao sumo pontíficie. 

 

“Temos que expressar com todas as nossas forças a fidelidade (a Igreja) e 
conservar intacta a tradição da fé. É preciso salvaguardar sua unidade interna e 
organizar  o exercício de sua missão espiritual. Em virtude dos perigos que 
ameaçam a certos enunciados da doutrina católica, é necessário a mais convicta 
adesão ao magistério de Pedro. Os fiéis devem  demonstrarem sua lealdade, 
obedecendo aos bispos e colaborando em suas iniciativas”109 
 

No início da década de 1980, o Papa João Paulo II inicia a sua “cruzada” aos 

católicos radicais com a transferência de padres e bispos que causavam incômodo ao 

Vaticano de cidades importantes para localidades de menor importância para a Igreja 

                                                           
108 CAVA, Ralph Della. Política do Vaticano 1978-1990: Uma visão Geral. IN:Sanchis, Pierre (org). 
Catolicismo: Unidade religiosa e pluralismo cultural. Grupo de Estudos do Catolicismo do ISER. São 
Paulo, Loyola, 1992, p. 237 
109 Trechos da mensagem de João Paulo II. In: Jornal Feira Hoje, 18 de outubro de 1978, p. 12 
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Católica e, para seus postos nomeava religiosos mais sintonizados  com as orientações da 

Cúria Romana. 

Essa estratégia chegou ao seu auge, em 1985, com a aposentadoria de Dom Hélder 

Câmara, arcebispo de Olinda e Recife e grande expoente do clero progressistas, e a 

nomeação de José Carlos Sobrinho, o qual, adotou práticas persecutórias. Ele  

 

“destitui leigos rebeldes da direção  de comissões voltadas para o trabalho   
social , forçou  a transferência de padres e articulou junto a Roma o 
fechamento de dois seminários que insistiram em manter um currículo de 
formação religiosa em desacordo com as novas diretrizes”110. 
  

Anos depois o papa desarticulou a principal diocese do País, a diocese de São Paulo 

dividindo-a em quatro dioceses e com o afastamento imposto pela Igreja Católica ao 

cardeal que a liderava, Dom Paulo Evaristo Arns, um dos grandes líderes da ala 

progressista, colocando em seu lugar um religioso que comungava do conservadorismo 

romano. 

Segundo as fontes, tal como consta no depoimento do Padre Albertino Carneiro, 

“quando entrou o Papa João Paulo II foi para destruir o Vaticano II, porque ele era  ligado 

ao Opus Dei, congregação da extrema direita  do catolicismo”111 . 

  

 

A “doutrinação” da Conferência de Puebla 

 

 

Como foi visto, no capítulo I, a Igreja Católica até o Concílio do Vaticano II estava 

centrada na sua hierarquia clerical, sem dar lugar à voz e à participação dos leigos. 

Porém, com a realização  do Concílio houve uma abertura  dentro da Igreja , apoiando os 

                                                           
110 A Teologia da Libertação  enquadrada p.52 a 55. IN: Revista Veja, Edição  Histórica João Paulo II 
(1920-2005) n. 40, ano 38, p. 52-53. 
111 Depoimento do padre Albertino Carneiro, em 19 de dezembro de 2007, em sua residência, 
Feira de Santana.  
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movimentos sociais  e a atração dos leigos , nutrindo, até mesmo,  uma certa simpatia  

pelo Ecumenismo. Mas, essa abertura não ocorreu de maneira tranqüila e, nem teve o 

apoio unânime dos membros da hierarquia da Igreja. Houve muitas críticas e reações do 

clero reacionário, dirigidas, inclusive, ao seu idealizador, o Papa João XXIII. 

Com o passar do tempo a Igreja Católica percebeu que essa abertura proposta pelo 

Concílio do Vaticano II, estava tendo como conseqüência a perda da centralidade do 

poder político e ideológico. Em algumas regiões clero exercia cada vez menos  influência 

sobre os seus fiéis, mas  os movimentos sociais católicos liderados por leigos, que tinham 

grande participação popular, adotavam uma conduta diferente da que ordenava a 

hierarquia. Em outras palavras, o Vaticano tinha uma postura de aliança com os 

governantes, mas no contexto da ditadura, os movimentos tendiam a ir contra o poder.   

No final da década de 1970, com a Conferência de Puebla, o clero conservador 

reagiu a esses movimentos e aos padres e bispos progressistas. Essa reação, no entanto, 

não foi explícita, mas sim de uma forma mascarada. Os reacionários afirmavam que a 

Igreja deveria estar voltada, preferencialmente, para os pobres. Porém, esta afirmação era 

cheia de lacunas e a mercê de  interpretações diversas,  nunca sendo  no sentido dos 

movimentos populares. 

O contexto da Conferência de Puebla, em 1979, é um dos marcos  do termino do 

período aqui estudado. O final dos anos 1970 e início dos anos de 1980, no Brasil 

corresponde à abertura política. Além disso, esse momento representa um aumento da 

perseguição ao clero ligado a Teologia da Libertação. Na Conferência de Puebla, o clero 

conservador reagiu a esses movimentos, aos padres e bispos progressistas. Essa reação, 

no entanto, não foi explícita, mas sim de uma forma mascarada.  

Com a Conferência de Puebla, o CELAM, teve a intenção de desviar a atenção das 

preocupações das injustiças sociais da América da Latina para a sua hierarquia 

institucional e para as classes favorecidas, como podemos observar na citação de 

BEOZZO: 

“Buscava-se igualmente identificar as CEBs com a Igreja “popular”, 
entendendo-a como oposto da hierarquia; o trabalho de inserção dos 
religiosos/as e a reflexão teológica que o acompanhava, como magistério 
paralelo ao dos bispos; a opção pelo pobres, como a  introdução da luta de 
classes na Igreja e oposta à sua missão de salvação universal; a Teologia da 
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Libertação como ideologia e politização da fé, numa perspectiva marxista, e a 
leitura popular da Bíblia como reducionismo inaceitável”112. 
 
 

  Diante dessa afirmação de Beozzo, fica evidente o caráter conservador que a 

Igreja Católica inicia a década de 1980. Puebla, foi uma oportunidade dos clérigos 

conservadores lançarem as suas intenções de centralizar o poder da Igreja em sua 

hierarquia, criticando os movimentos sociais católicos e a Teologia da Libertação. 

Na Conferência de Puebla discutiu-se os problemas da evangelização da América 

Latina, tais como as violências instauradas pelos regimes ditatoriais militares e das 

injustiças e desigualdades sociais existentes na América Latina, mas com uma proposta 

de unificação da Igreja Católica e a manutenção dos seus fiéis. Diante disso, a Igreja 

dizia-se voltar para os setores desfavorecidos financeiramente com o intuito da 

construção de um mundo mais justo, fraterno e católico. 

 O documento de Puebla defendeu e incentivou os trabalhos realizados pelas 

pastorais e pelas CEBs, mas impôs que estas devessem estar sob a “orientação” dos 

sacerdotes para “estimular o seu desenvolvimento em comunhão com os pastores”113.  

A Conferência de Puebla usou o discurso “de uma igreja voltada para o pobre” para 

mascarar a sua reação conservadora dos anos 1980. Ou melhor, antes mesmo desta 

começar já impunha a sua postura conservadora: 

 

 “a CELAM interditou aos teólogos da libertação a sua participação na 
Conferência . Entretanto, eles tiveram  presentes  na cidade de Puebla  e, por 
intermédio de certos bispos , exerceram uma influência real nos debates: o 
compromisso  resultante foi resumido  pela célebre formula  da “Opção 
preferencial  pelos pobres – suficientemente geral para ser interpretada por 
cada corrente à sua maneira”.114 
 
 

Nos documentos das conclusões da Conferência de Puebla, nota-se a preocupação 

da hierarquia da Igreja Católica com o clero progressista que aderiu às “ideologias 

marxistas” da Teologia da Libertação. A hierarquia era contra o uso dessas idéias 

                                                           
112 Beozzo, 1993, p. 225 
113 Conclusões da Conferência de Puebla, 1979,  p. 120. 
114 Lowy, 1991, p. 44 
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progressistas nas atividades pastorais. Os participantes conservadores da Conferência de 

Puebla condenaram o marxismo de ser um processo autoritário e violento. E, impuseram  

aos sacerdotes a necessidade de “prestar atenção a este sem esquecer as formas históricas, 

atéias e violentas do marxismo” 115 

O jornal feirense “Folha do Norte” publicou pouquíssimas reportagens sobre esse 

tema, e quando publicou foi de caráter crítico e conservador, como podemos ver no 

trecho a seguir. Em uma nota Dom Avelar teceu uma severa advertência no seio da 

CELAM, afirmando que: “a paz está ameaçada na América Latina”, evidenciando que “o 

documento final da II Assembléia da CELAM é uma terrível advertência, porque mostra 

que todos são responsáveis pelo destino do continente, em crucial fase de mutação”116  

É possível notar o caráter tradicionalista deste bispo e da maioria do clero baiano, 

que repudiava a autonomia dos leigos em suas práticas libertárias contra as injustiças 

impostas pelo sistema vigente da época e convocavam para uma unidade das decisões 

desses sob a orientação da hierarquia católica. 

Em Feira de Santana, o Jornal Folha do Norte defendeu a posição de fechamento da 

Igreja Católica em relação aos movimentos sociais católicos, à Teologia da Libertação e a 

volta de um catolicismo tradicional, os quais, foram decididos durante a Conferência de 

Puebla: 

 

“Existia uma imperiosa necessidade da participação ativa da Igreja Oficial na 
Evangelização americana, estava precisando fortalecer os fundamentos do 
catolicismo, debilitados pelas correntes materialistas de uma filosofia 
pragmática que desvirtuavam os verdadeiros princípios do catolicismo. As 
novas diretrizes pastorais da Conferência de Puebla  hão de levar aos povos 
católicos da América os ensinamentos preciosos e sem confusão que requer o 
século XX, a defesa dos valores  católicos e cristãos , em contraposição com os 
outros valores não cristãos” 117       
 
 

Em entrevista  o professor Elói Barreto recordou que participou de vários encontros 

das CEBs a partir de 1975, data em que  ele chegou à Feira de Santana. Ele estudara 

                                                           
115 Conclusões da Conferência de Puebla, p.108. 
116 Jornal Folha do Norte, 05 de outubro de 1968, p.01. 
117Conclusões da Conferência de Puebla vista por um missionário. In: Jornal Folha do Norte de 1979, p. 08 
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Teologia no Vaticano e veio a ser militante político em Feira de Santana. Barreto não 

chegou a ser padre, mas ficou a nível de seminarista. 

Barreto afirma, na entrevista, que várias vezes, o bispo de Feira de Santana, Dom 

Silvério, o aconselhou a abandonar os trabalhos com as CEBs, que em Feira de Santana, 

tinham caráter político e ecumênico. Elói Barreto tomou um caminho próprio voltado 

para práticas sociais que davam maiores frutos do que respeitar a hierarquia e assumir um 

simples papel de seguidor da Igreja Católica. 

Dom Silvério, segundo Barreto, falava que esses movimentos estavam agitando 

demais a população. A Igreja Católica era reativa ao movimento popular e tinha medo de 

perder o seu poder. Elói Barreto considera que o  Concílio Vaticano II foi uma 

experiência excepcional, mas, quando a Igreja se viu perdendo fiéis para os movimentos 

sociais católicos, rompeu com a visão progressista. Elói Barreto conclui que a história da 

Igreja Católica é assim, composta de ciclos  “de abertura e fechamento”118. 

 

 

Dos Movimentos Sociais Católicos às Pastorais Assistencialistas 

 

 

Durante os anos de 1980 houve um aumento das intervenções e das restrições pela 

Santa Sé, na atuação da Igreja Católica no Brasil. A Cúria Romana impunha uma: 

“retomada  do clero como condutor da vida eclesial e pedia que se desse prioridade à 

formação presbiterial em seminários tradicionais, a fim de reverter o quadro de 

progressiva diminuição dos padres”119. E, é claro, que essa política da Igreja do Vaticano 

não pretendia apenas o aumento do número dos clérigos mas, acima de tudo a 

“restauração” do poder da Igreja para as mãos da hierarquia Católica. 

A Conferência de Puebla estabeleceu critérios para a atuação das Comunidades 

Eclesiais de Base, as quais deveriam seguir os ensinamentos católicos com a celebração 

                                                           
118 Depoimento de Elói Barreto à autora , em 01de março de 2008. 
119 MATOS, 2003. p. 235 
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da palavra de Deus e a comunhão eucarística. Sendo assim, a presença do pastor tornava-

se  indispensável para a atuação da Igreja. A Instituição impôs uma conduta que pode ser 

chamada de pastoralismo assistencialista. 

Nesse sentido, conforme o documento da conferência, a comunidade eclesial de 

base deveria ter como princípios a caridade e a solidariedade. A orientação do clero 

deveria ocorrer sem ideologias políticas e, principalmente, sem as idéias sócio-

comunistas. 

Conforme se lê no documento da Conferência: 

 “A comunidade eclesial de base, enquanto comunidade, integra famílias, 
adultos e jovens, numa íntima relação interpessoal na fé. Enquanto eclesial, é 
comunidade de fé, esperança e caridade; celebra a palavra de Deus e se nutre 
da eucaristia, ponto culminante de todos os sacramentos; realiza a palavra de 
Deus na vida, através da solidariedade e compromisso com o mandamento 
novo do Senhor e torna presente e atuante a missão eclesial e a comunhão 
visível com os legítimos pastores, por intermédio do ministério de 
coordenadores aprovados”120  
 

A Igreja aplicava uma pesada e exagerada crítica à Teologia da Libertação, 

condenando-a de ter politizado o Evangelho e a pessoa de Cristo e de serem 

disseminadora do ateísmo. Sendo que na verdade, a Teologia da Libertação não 

politizava o Evangelho e nem a Cristo, apenas enfatizava que Cristo durante a sua vida 

terrena pregava aos pobres e os conscientizava de sua situação social através das 

parábolas.  Além disso, a Teologia da Libertação não pregava o ateísmo, tal como 

sugeriria o marxismo. 

Em 1981, o Cardeal  Ratzinger, a atual Bento XVI,  liderou a  Sagrada 

Congregação  para a Doutrina da Fé. Desse posto de controle ideológico, o objetivo da 

restauração da ortodoxia e da visão “correta” do Concílio do Vaticano II foi 

sistematicamente perseguido. A intolerância e o dogmatismo desta instituição, que é o ex-

Santo Ofício, responsável pela inquisição, condenou o livro do teólogo brasileiro 

Leonardo Boff  intitulado de “Igreja: Carisma e Poder”. Leonardo Boff foi condenado 

                                                           
120
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pelo Vaticano a um ano de silêncio. Essa data é um marco na relação dos teólogos 

progressistas brasileiros com a Igreja Católica.  121 

Para se ter uma idéia do conservadorismo da cúpula da Igreja Católica no Brasil, 

numa entrevista do bispo Dom Boaventura Kloppenburg122, ele tece uma critica a obra do 

franciscano Leonardo Boff, “Igreja: Carisma e Poder”. Dom Kloppenburg afirmou que a 

condenação da Teologia da Libertação é um fato tardio. Segundo a opinião do bispo, 

depois do Concílio do Vaticano II, a Igreja Católica tinha se mostrado muito tolerante 

para com os progressistas e “reduzido a Teologia a Politologia”123.  

Entre os problemas teológicos que constam no documento de condenação da obra 

de Leonardo Boff, Kloppenburg aponta  alguns:  

 

 “No campo da Cristologia: a exagerada valorização da natureza  humana de 
Jesus e seus aspectos e circunstâncias históricas, terrenas e humanas, com 
acentuado reducionismo de sua natureza divina; a apresentação de Jesus Cristo  
como um líder revolucionário e libertador terreno; a interpretação naturalista e 
terrena das Bens-Aventuranças, além de uma interpretação  psicologista dos 
milagres de Jesus; a indevida restrição quanto a situação divina da Igreja e dos 
sacramentos.  No campo da Eclesiologia: a idéia de uma Igreja mais nascida 
das bases do que por instituição  divina, além  de uma concepção 
predominantemente naturalista e sociológica da Igreja e da diluição da sua 
autêntica e fundamental missão  num reino praticamente material e terreno”124  
 
 

A Igreja do Vaticano condenou a Teologia da Libertação devido “a análise marxista 

na reflexão teológica, a total politização da existência cristã, além  da dissolução da 

linguagem da fé na das ciências sociais e do esvaziamento  da dimensão transcendental 

da salvação crista”125.  

O Papa com o intuito de estabelecer a tão desejada ordem, estabilidade e unidade 

através da Igreja universal. Ele utiliza como instrumento as várias: 

 “visitas pastorais, que o Papa João Paulo II fez aos católicos do mundo todo 
(...) essa perambulação investe o papado de enorme  poder de encarnar a fé 

                                                           
121 CAVA, 1992, p. 242 
122 Bispo auxiliar de Salvador, da ala conservadora da Igreja Católica 
123 Dom Boaventura Kloppenburg. In: Entrevista. Revista Panorama, 01 a 15 de setembro de 1984. ano 2, 
n. 24. p. 03-05.  
124 idem 
125 ibidem 
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imediata, de torna-la  instantaneamente os crentes em torno de uma cultura 
espiritual, universal e temporal da Igreja de Roma” 126 
 

 

 

O que restou dos Movimentos Sociais Católicos Feirenses? 

 

No Brasil, os movimentos sociais católicos resistiram à pressão da hierarquia 

conservadora da Igreja Católica desde o seu início, mas foi nos anos de 1980, que iremos 

assistir a uma repressão mais sistemática. Segundo Mainwaring (1989,p. 265), foi no 

início da década de 1980, que “as pressões conservadoras contra a Igreja brasileira 

(progressista) aumentaram e eles começaram a se movimentar num ritmo mais cauteloso 

e se tornaram  agentes de menor importância”127.    

Segundo Santos, no decorrer da década de 1980, a Igreja Católica aumentou a 

reação conservadora aos católicos radicais com a publicação de obras que condenavam a 

Teologia da Libertação e a politização das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), as 

quais surgiram nos anos 1960 e se desenvolveram  no período entre as Conferências de 

Medellín e Puebla (1968-1979)128.   

Porém, não podemos entender o conservadorismo da Igreja Católica centrada 

apenas na pessoa do Papa João Paulo II, pois ele está presente em toda a Cúria Romana, e 

o pontíficie fica submetido à posição política da Cúria Romana. Como analisa José 

Jerônimo de Morais: 

 “O papa é um refém da Cúria Romana, assim, como o prefeito é refém do 
funcionalismo municipal. O prefeito não pode desfazer o funcionalismo 
municipal e, portanto, ele está dependendo das pessoas que colaboram , ele não 
pode demitir. Então, essa é a situação da Cúria Romana. O Papa pode até ter 
uma visão muito avançada mas, para que esta visão tenha êxito depende da 
Cúria Romana”129  
 

                                                           
126 CAVA, 1992, p. 240-241. 
127 MAINWARING, 1989, p.256. 
128 Santos, 2007, p.40. 
129 Depoimento de José Jerônimo Morais à autora, em 02 de março de 2008. 
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Segundo o depoimento do padre Albertino Carneiro a migração dos membros dos 

movimentos socias católicos para os partidos políticos de esquerda, ocorreu devido a 

perda do apoio que eles tinha dentro da Igreja Católica, isso começou a partir da: 

 “anistia política, mais ou menos, foi que começaram a surgir os movimentos 
de partidos políticos de esquerda, que antes estavam engajados dentro da 
Igreja, porque a Igreja dava cobertura, e a Igreja não entendeu que estava na 
hora de libertar esse pessoal, aí começaram a achar que eles estavam 
distanciando da Igreja”130 

 

Isso quer dizer que os movimentos sociais foram se afastando ainda mais da Igreja 

na década de 1980. Foi quando os movimentos sociais católicos perderam, então, o 

sentido de vanguarda política que porventura possuíram na fase anterior. 

Houve uma opressão contra a politização dentro da Igreja Católica que atingiu  

todos os movimentos sociais católicos. A Ação Católica, na década de 1980, segundo 

Elói Barreto, foi cassada pela política anticomunista da Igreja, pois, “tudo que cheirava a 

comunismo sofria perseguição do Estado e da Igreja”131 . Elói Barreto citou nomes de 

pessoas de Feira de Santana que foram postas para fora da Igreja pelo bispo, por fazer 

parte da Ação Católica. E,diante dessa pressão os seus  membros   acabaram migrando 

para os partidos políticos PC do B e para o PT. As CEBs, a partir de então,  

permaneceram mas com um caráter mais comunitário. 

 No depoimento de Avelino Lopez, relatou que durante a Conferência de Puebla, os 

clérigos reacionários acusaram as CEBs de estarem infiltradas pelos comunistas e pelo 

marxismo. Nesta época tudo que ia contra a política vigente era tido como comunista, e a 

ditadura militar através da doutrina de segurança nacional se encarregava de perseguir 

todo aquele que saía fora dos parâmetros dominantes. Então, segundo o padre Avelino 

Lopez, "tudo que era contra, era comunista”132. As CEBs, também, foram consideradas 

comunistas. As pastorais, a partir de então,  passam a não ter mais aquele caráter de 

conscientização política, mas sim de  promoção humana e de oração”133  

                                                           
130 Depoimento do padre Albertino Carneiro à autora, em 03 de dezembro de 2006. 
131 Depoimento de Elói Barreto à autora,  em 31 de março de 2008. 
132 Depoimento do Padre Avelino Lopez à autora, em 29 de março de 2008. 
133 Idem 



 

 

75 

Porém, mesmo sob a pressão da hierarquia católica, as  CEBs ainda persistiram nos 

seus ideais. Houve uma grande mudanças na sua atuação, pois, a idéia de Igreja do povo, 

passou a funcionar só no papel. Quando  os movimentos sociais católicos partiram para a 

prática política eles acabam sendo mal-vistos.  “Eu vivi um pouco essa realidade, os 

padres e os fiéis (que participavam dos movimentos político-sociais) acabavam sendo 

mal vistos pela comunidade e as pessoas foram se afastando deles”134. 

Segundo o militante João Carlos Silveira, em Feira de Santana, não havia a 

participação política do clero secular local, pois eles não tinham essa consciência política. 

A grande maioria dos seminários, após os anos de 1980, perdeu essa característica de 

Comunidade Eclesial de Base. Enquanto, que o “movimento Ecumênico, na década de 

80, já  começa a ser limitado, a Igreja já começa a limitar muito isso, depois de João 

Paulo II”135  

 A partir da mesma década, os padres voltaram a atuar no trabalho pastoral, porém 

sob a orientação da Igreja Romana, mais voltada para a fé tradicional. 

 

“Esse trabalho pastoral pode ser também social. Mas, eu falo de um trabalho 
social mais carismático, voltado para a oração para o sacramento da Igreja, 
para o movimento da Família, mas não um movimento comunitário, político, 
participativo”136.  
 

No depoimento de Francisca Carneiro alerta para o fato das pastorais de classificá-

las como apenas assistencialistas. Pois, o trabalho pastoral depende muito da concepção 

do bispo e dos coordenadores desses movimentos. 

“Estas são assistencialistas e não são. Porque depende das Pastorais. A da 
criança, por exemplo, é a busca da sobrevivência. A do idoso ela é de inclusão 
social, ela tem alguma coisa de social, Não é assistencialista. Mas, vai 
depender da linha de quem está na coordenação geral. É perigoso afirmar que 
ela é assistencialista. Vai depender de quem esta coordenando, depende da 
visão do bispo”137  
 

Diante disso, os padres e o bispo passaram a estar muito mais preocupados com a 

manutenção de sua estrutura e do seu patrimônio e menos na realidade do povo.  Esse 
                                                           
134 Depoimento de João Carlos Silveira à autora, em 29de março de 2008. 
135 Idem 
136 Ibidem 
137 Depoimento de Francisca Carneiro à autora, em 28 de agosto de 2008. 
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discurso de uma Igreja voltada preferencialmente para os pobres possuía duas vertentes. 

Pois, como concluiu João Carlos “Todos os documentos da Igreja, inclusive o Concílio 

do Vaticano II, a Conferência de Puebla eram apenas fachada, pois na prática eles não 

fazem o que consta nos documentos. Esse tipo de coisa é que faz com que os movimentos 

não avancem”138.   

Em Feira de Santana, não era apenas a Igreja Católica que possuía uma mentalidade 

conservadora, mas havia uma tendência da elite da sociedade, que deixava explícita a sua 

resistência às teorias marxistas, e, em especial, aos movimentos sociais católicos, como 

consta neste trecho de um artigo publicado no Jornal Folha do Norte: 

 

“Causa real estranheza como tantos  esquerdistas, que gritam a favor da famosa  
“Teologia da Libertação”, na realidade proclamam uma “Teologia da 
Condenação”. Isso mesmo, quem pensa que Deus é a favor  de uma classe 
social em detrimento de outra, só pode  estar defendendo uma condenação 
inapelável de milhões de pessoas pelo simples  fato da posse econômica. 
Lastimamos mais uma vez, a deturpação existente da doutrina  cristã nas mãos 
inescrupulosas de esquerdistas  que não compreendem o fato  de Jesus  Cristo 
ter vindo para salvar homens e não classes sociais”139 
 

Com foi visto, a Igreja Católica a partir de 1978, começou a assumir uma nova fase 

de planejamento eclesial com a reformulação do objetivo geral da Igreja, sob a inspiração 

das Conclusões da III Conferência Geral do Episcopado  Latino Americano, em Puebla 

(1979). Adotou uma linha mais voltada para a unificação da Igreja Católica.  Sob o 

discurso de uma Igreja do povo de Deus, pobre e servidora, missionária e profética, ela 

estava em comunhão com a tradição conservadora da Santa Fé e marcava uma ruptura 

com as práticas dos movimentos de conscientização política e social. 

A atuação da Igreja Católica a partir dos anos 1980, passou a uma atuação mais 

indireta e mais institucionalizada nos acontecimentos sociais. Como pode ser observado 

no movimento das invasões populares em busca da habitação em Feira de Santana, como 

no caso da ocupação do George Américo. 

No caso da ocupação que formou o bairro do George Américo, no local do Campo 

Limpo, a Igreja Católica permaneceu fora do campo de batalha que se formou no final do 
                                                           
138 Depoimento de João Carlos Silveira à autora, em 29de março de 2008. 
139 Libertação ou condenação? Jornal Folha do Norte, 01 de novembro de 1978, p. 07 
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ano de 1987 entre o Movimento Sem-Teto e a prefeitura. No período de 28 de novembro 

a 18 de dezembro, quando foi deflagrado o conflito a Igreja Católica ficou com uma 

postura de observadora. Somente depois que o governo do Estado da Bahia oficializou a 

desapropriação em prol da comunidade, que “a Igreja Católica publica manifesto dirigido 

às autoridades, assinado por 21 sacerdotes católicos, um diácono e o bispo Dom Silvério 

de Albuquerque apelando para o sentimento humano e cristão do prefeito”140 

       Segundo o depoimento de Francisca Carneiro, professora da UEFS e antiga 

militante da JAC, em Feira de Santana, dos movimentos sociais católicos restou “a 

consciência  social que ninguém apaga. Ficou a amizade verdadeira. A metodologia que 

é: ver, julgar e agir da Ação Católica. Restou uma postura profissional baseada na ética e 

nos valores humanos”141. 

 

 

 

                                                           
140 CALDAS, 1998. 
141 Depoimento de Francisca Carneiro à autora, em 27de agosto de 2008.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para concluir este trabalho, convém rever algumas das principais contribuições do 

estudo. Procuramos observar as influências dos movimentos católicos radicais no Brasil 

e, em especial, em Feira de Santana. Mediante as colocações e contribuições de 

protagonistas e teóricos católicos, pode-se observar que a Igreja Católica teve grande 

influência na formação de uma certa identidade social dos feirenses e veio a colaborar na 

construção de uma sociedade local mais justa e humana. 

A atuação dos militantes católicos, de acordo com Lowy, a princípio seguiam a 

Teologia da Libertação, que propunha um ação libertadora da dominação do sistema 

capitalista, em que o trabalhador é visto apenas como uma mercadoria e, não como 

sujeito. Esses protagonistas sociais seguiam a dimensão “espiritual”, mas além disso, 

pretendiam conscientizar o povo oprimido de sua condição de classe explorada e 

incentivar a luta do cidadão por seus direitos sociais. 

Com o passar do tempo, esses movimentos sociais católicos se viram na 

necessidade de fazer alianças com membros fora do meio católico, tais como intelectuais, 

camponeses, estudantes para continuar suas lutas políticas. E, nesse passo, acabaram 

entrando em conflito interno e rompendo com a hierarquia conservadora católica. 

O Padre Albertino Carneiro, professor Elói Barreto, militante João Carlos Silveira, 

Padre Avelino Lopez, professor José Jerônimo de Morais, professora Francisca Carneiro 

e professora Joana Guida Carneiro entre outros agentes dessa ação, são exemplos vivos 

da luta política que contou com a militância de clérigos da Igreja Católica. Esses cidadãos 

engajados tiveram como orientação e sistematização de suas militâncias a Teologia da 

Libertação e legitimaram sua conduta com as  idéias preconizadas pelo Vaticano II. Essa 

nova concepção de ser  católico, vale lembrar, encontrou enormes barreiras na política da 

hierarquia da Igreja e do governo do período da Ditadura Militar. 
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A partir do papado de João Paulo II, iniciado em 1978, houve um arrefecimento dos 

movimentos sociais católicos. Os protagonistas dos movimentos católicos feirenses se 

afastam da Igreja Católica e ingressam em associações políticas e  partidos de esquerda, 

sendo que antes estavam engajados dentro da Igreja. Esses, anteriormente, recebiam o 

apoio da ala progressista do catolicismo. Os movimentos sociais católicos perderam então 

o sentido de vanguarda política que porventura possuíram na fase anterior, no período 

entre as conferências de Medellín e de Puebla, passando a Igreja Católica  a promover 

majoritariamente os movimentos de caráter assistencialista. 

O motivo do declínio dos movimentos sociais católicos é, a priori, uma  questão da 

estrutura  da Igreja. A Igreja Católica, inclusive a do Arcebispado de Feira de Santana 

tem uma estrutura e ela quer manter essa forma estável. Desde, antes, quando chegavam 

os padres estrangeiros, com as idéias inovadoras, eles eram mal vistos pelos padres 

locais, por estes pensarem que estavam perdendo os seus postos para os padres vindos de 

fora. 

As ações como a pastoral da criança e do idoso, que são um trabalho conhecido 

mundialmente, hoje funciona como trabalho assistencial, mas não tem uma capacidade 

libertadora no sentido da Teologia da Libertação.  A Teologia da Libertação defende uma 

conscientização da situação real e a luta por mudanças sociais e, não apenas a 

preocupação com a nutrição e o consolo espiritual, como é a linha em que essas pastorais 

atuam.  Ficou, também, a organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fruto do 

MOC e da ação do CEDITER – Comissão Ecumênica de Direitos à Terra dos 

Presbiterianos Progressistas. 

De todo modo, a Teologia da Libertação trouxe uma proposta renovadora que 

enfrentou o poder estabelecido. Ela entendia que a Igreja não podia ficar separada da 

sociedade. Evangelizar deveria ser estar dentro do mundo concreto e fazer um 

enfrentamento político dos problemas sociais. Com tais idéias e com os acontecimentos 

provocados a partir da Teologia da Libertação, mudaram bastante as expectativas dos 

católicos. Dos movimentos sociais católicos restou uma consciência social decisiva que 

penetrou nas bases da sociedade cristã e uma postura baseada na ética e nos valores 

humanos. 
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