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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar o aspecto político dos jovens da 

pastoral da juventude da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe-

BA, no final da década de 1980 e na primeira metade da década de 1990. Para entender 

o que significava a política na PJ, entrevistei 25 pessoas que participaram de grupos 

jovens cristãos, utilizei as atas do grupo jovem DDD - Discagem Direta a Deus – que 

compreende o período de 1986 a 1996 e consultei os arquivos da paróquia local. 

Inicialmente, discuto as atividades, práticas e idéias dos jovens cristãos católicos numa 

vivência em grupo jovem na cidade. Em seguida, apresento como esses jovens 

começaram a tomar novas direções e a protagonizar uma oposição às relações da 

paróquia com a prefeitura municipal, tendo em vista o contexto local. Por fim, trago a 

liberdade que esses jovens tiveram para encaminhar uma evangelização atenta aos 

problemas sociais e para empreender críticas ao poder público municipal, quando da 

chegada do padre José Silvino, adepto e incentivador de uma igreja engajada  

 

Palavras-chave: Evangelização; Riachão do Jacuipe-BA; Política; Oposição; Juventude   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

RESUMEN 
 

 
 

Este trabajo tíene como objetivo estudiar el aspecto político de los jovenes de la 

pastoral de la juventude de la Paróquia Nossa Senhora da Conceição de RJ-BA, em final 

de la década de ochenta ej in la mitad de la década de noventa. Para compreeder lo que 

significa la politica en la PJ, enavesté 25 personas que participaram de grupos jovenes 

cristianos, utilizé las atas del grupo jovem DDD – Discagem Direta a Deus – que 

comprende el periodo de 1986 hasta 1996 y conssueté los archivos de la paróquia local. 

Inicialmente, hablo de las actividades, práticas y ideas de los jovenes cristianos 

católicos en una vivencia en grupo jovem en la ciudad. Despnés, presento como eses 

jovenes empezaram a seguir nuevas direções y a protagonizar una oposicion a las 

relaciones de la paróquia con la prefectura municipal, tenendo en vista el contescto 

local. Finalmente, prisento la librestad que eses jovenes tuvieram para encaminhar una 

enragelización voltada a los problemas sociales y para enprender criticas al poder 

publico municipal, cuando de la llegada del cura José Silvino, adepto y incentivador de 

una iglesia engajada. 

 
 
Palabras-Clave: Enragelización; Riachão do Jacuipe-BA; Politica; oposicion; Juventud 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Esse trabalho nasceu da vontade de estudar o aspecto político da Pastoral da 

Juventude de Riachão do Jacuípe-BA. Tenho a lembrança de na minha adolescência ter 

visto e ficado intrigado com muitos jovens andando pelos bairros da cidade, cantando, 

levantando faixas e bandeiras e dizendo várias coisas que eram estranhas para mim. Era 

o Grito dos Excluídos, no feriado de 7 de setembro. Lembro-me também de ter visto em 

várias ocasiões uma grande quantidade deles realizando o Encontrão da PJ, numa área 

aberta do jardim, em frente à Igreja Matriz, com orações, músicas, brincadeiras e 

algumas pessoas discursando. Percebia ainda que muitas outras pessoas ficavam 

olhando e comentando aquelas coisas dos jovens da igreja. Nesse tempo, na segunda 

metade da década de 1990, eu só pensava em jogar futebol e tudo aquilo era, na minha 

vida, uma grande novidade, assim como em Riachão. 

Nas eleições de 2002, para presidente do Brasil, vi que muitos daqueles jovens 

que realizavam aquelas atividades estavam nas ruas da cidade gritando o nome de Lula 

e fazendo campanha política pro PT. Não eram muitas pessoas, mas, lembro que faziam 

um grande barulho com um carro de som e levantavam as bandeiras vermelhas tanto da 

PJ como do PT, e paravam as pessoas para pedirem votos para os candidatos desse 

partido. Naquele ano, tinha que votar pela primeira vez; votei no presidente Lula e nos 

candidatos do PT, sob a influência das discussões que tinha na escola com alguns 

professores, os quais alertavam para os desmandos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso e das palavras que ouvia dos jovens da PJ que tinham ido às salas de aula para 

falarem sobre a importância do voto, na Semana da Cidadania. Em 2003, fui convidado 

para ir numa reunião do grupo jovem El Shaddai, que se reunia no bairro da Bela Vista, 

local onde resido. Nas reuniões, percebia que muitos jovens que trabalhavam em 

supermercados da cidade, vendiam picolés, armavam barracas na feira livre, lá estavam 

falando de Jesus Cristo e de valores cristãos. Além desses, estavam nas reuniões 

também alguns jovens que tinha visto na escola e que estiveram no ano anterior 

defendendo e fazendo campanha política pro PT. Fiquei me perguntando como essas 

coisas de política e religião aconteceram no grupo jovem. Deu-me vontade de conhecer 

a história da PJ e entender como era o aspecto político daqueles jovens, pois, até então 

achava que política era aquela coisa particular, reservada a alguns homens que a gente 
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elege. Comecei então a conversar com algumas pessoas e a recolher as informações que 

me passavam.  

Nessas conversas e nas próprias reuniões, entendi que para os jovens da PJ 

política e religião eram duas coisas diferentes, mas que se completavam a partir de um 

mesmo objetivo: realizar o projeto de Deus na Terra, definido como uma sociedade 

igualitária, sem classes sociais, onde todas as pessoas possam viver em espírito de 

cooperação. A respeito dessas idéias, Frei Beto declara: “A fé cristã contém valores que 

criticam e norteiam a atividade política. Os valores cristãos (partilha, solidariedade, 

serviço,...) ajudam a política a ser mais verdadeira.”1 Penso que a política não está retida 

nas mãos de alguns seres humanos incumbidos da tarefa de fazer política, como se ela 

fosse uma profissão. Muito pelo contrário, o fazer política perpassa as ações, atitudes 

(até de não ter), posturas e idéias das pessoas vivendo na coletividade. Nesse sentido, os 

cidadãos como um todo, de algum jeito, estão envolvidos com ela e pode-se falar, então, 

em formas de política, que pode ser tanto as atividades do Estado e representantes do 

poder público, como as ações das pessoas em suas lutas cotidianas em diversos espaços. 

Na graduação, a vontade inicial de estudar o político da PJ ganhou ares de uma 

pesquisa, com rigor e sistematização. Construí um Projeto de Pesquisa nas disciplinas A 

Pesquisa em História I, II, III e IV, depois de estudar o que era um projeto, suas etapas, 

fontes de pesquisa, etc. Ao longo do curso procurei ler com mais densidade autores e 

obras que contemplassem a temática de política e religião e o envolvimento de cristãos 

com as questões sociais. Muitas vezes, por priorizar essas leituras, tive que relegar 

outras. Aprendi muito com os educadores da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, sem os quais não teria conseguido construir esse trabalho. Duas disciplinas 

foram importantes para que eu amadurecesse mais a idéia da pesquisa: Campo Religioso 

Brasileiro e História Oral. A primeira deu-me a oportunidade de entrar em contato com 

uma vasta bibliografia a respeito da participação política dos cristãos e com alguns 

caminhos que poderia seguir, já em relação à segunda foi quando realizei minha 

primeira entrevista para ser utilizada na pesquisa e foi também o momento de discutir e 

problematizar a fonte oral. 

Os grandes momentos dessa pesquisa foram os depoimentos orais. Procurar os 

entrevistados, marcar o dia da entrevista, estar com eles em suas casas foram momentos 

que significaram bastante, em razão da amizade que criei e de todas as declarações 

                                                 
1Caderno de Educação Nº 10: Ocupando a Bíblia. Setor de Educação do MST, Outubro de 2000, p. 116. 
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transmitidas. Os gestos, os sorrisos, os choros, as raivas demonstraram lembranças de 

um período que fora marcante nas suas vidas. Tratei de deixar que cada entrevistado 

ficasse livre para expor sua narrativa e fiz questionamentos a partir dos caminhos que 

trilhavam. Respeitei as opções de cada um e quando me pediram pra que não registrasse 

certas expressões que utilizaram, tendo em vista que poderiam comprometê-los. Utilizei 

algumas delas, mas não divulguei seus autores. Os trechos de entrevistas utilizados 

nesse trabalho foram concedidos por seus respectivos donos, que me deixaram livre 

para expor suas memórias. Além disso, muitas das informações que disseram, algumas 

foram ditas antes e/ou depois das entrevistas. Muitos outros nomes de jovens foram 

citados, mas, não foi possível entrevistá-los, em virtude de não ter conseguido localizá-

los ou por não terem tempo para uma entrevista. Junto a esses contratempos, fui pego de 

surpresa quando o padre atual da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do 

Jacuípe-BA, José Lino de Oliveira, pediu para a funcionária da secretaria paroquial, 

Mariana, recolher o Livro de Tombo da Paróquia porque ele iria precisar utilizá-lo a fim 

de registrar no livro as atividades paroquiais. Felizmente, conseguir reunir significativas 

informações dessa fonte antes que tivesse acontecido o imprevisto. Além desse fato, o 

padre citado não gostava de emprestar as fitas de vídeo do acervo paroquial, e tinha que 

utilizar àquelas referentes às atividades da pastoral da juventude. Consegui as fitas 

quando o pároco não estava na secretaria paroquial, e a funcionária me emprestava as 

que iria utilizar. 

Elaborei um roteiro e um esquema para esse trabalho, entretanto, as fontes me 

mostraram outros caminhos que deveria seguir, pelo menos naquele momento, com os 

mesmos sujeitos de estudo e temática. Acredito que essas coisas podem acontecer 

mesmo, as fontes podem indicar outras direções e revelar muitos elementos e aspectos 

diferentes, dependendo também das leituras e análise dos pesquisadores. 

As fontes, principalmente os depoimentos orais, apontaram para três momentos 

da caminhada dos jovens cristãos católicos no contexto diverso de Riachão do Jacuípe-

BA, entre 1985 e 1996: o primeiro quando os jovens se reuniam para vivenciar uma 

experiência religiosa, a partir de cantos, leituras bíblicas, valores cristãos e atividades de 

solidariedade; o segundo trás como esses jovens começaram a entrar em contato com 

discussões de uma igreja engajada e a tecer críticas às relações do pároco local com a 

prefeitura municipal; já o terceiro se dá quando esses jovens formam a pastoral da 

juventude e têm uma grande abertura para espalhar suas idéias e manifestarem oposição 

aos gestores municipais, com a chegada na paróquia do padre José Silvino, o qual tratou 
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de divulgar entre os fiéis os ensinamentos sociais da igreja católica. Tratarei 

substancialmente do conjunto de atividades dos jovens católicos diante do cenário 

jacuipense e de seus pensamentos no que tange a dimensão política da fé. Não se trata 

aqui de tentar dar conta das tensões relacionadas a essa temática, nem conceber 

caracterizações simplistas dos sujeitos envolvidos, mas, construir um estudo a respeito 

de seres humanos envolvidos com política, religião, sociedade, etc., nas terras de 

Riachão. 
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 CAPÍTULO I  
 

“... NÃO ERA PASTORAL DA JUVENTUDE, ERA GRUPO 

DE JOVEM.”2 

 

 

Falar em Pastoral da Juventude do Brasil é fundamentalmente conhecer jovens 

cristãos católicos inseridos em grupos, vivenciando momentos de fé e desenvolvendo 

determinadas atividades, à luz de valores do cristianismo. É importante ressaltar isso 

porque, muitas vezes, o termo Pastoral da Juventude-PJ é visto como um coletivo 

homogêneo de jovens, o qual faz parte de uma Paróquia local da Igreja Católica. 

A Pastoral da Juventude difere, de maneira geral e não silenciando as outras 

diferenças, das demais pastorais da Igreja Católica exatamente por estar organizada em 

grupos, ou melhor, grupos de jovens. 

Dessa forma, a PJ da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do 

Jacuípe-Ba (pertencente à Diocese de Feira de Santana-Ba) tem sua existência fincada 

nos grupos de jovens e surgiu a partir da iniciativa, encontros e reuniões de jovens 

cristãos católicos. 

Para a construção desse trabalho foram utilizadas 25 entrevistas, realizadas no 

período de novembro e dezembro de 2008 e nos primeiros dias de janeiro de 2009, com 

pessoas que fizeram parte de grupos jovens cristãos católicos de Riachão. São pessoas 

de diferentes categorias sociais, modos de pensar, alguns que não mais participam das 

atividades e festejos da paróquia e outros que, mesmo não exercendo algum tipo de 

atividade pastoral, nunca deixaram de freqüentar as celebrações católicas. A escolha por 

tais entrevistados se deu a partir de conversas com amigos(as) que eu sabia que tinham 

participado da PJ, em razão de ter sido espectador da PJ na cidade e pela minha pequena 

participação em reuniões e atividades da PJ a partir de 2003, ao passo que surgiram 

vários nomes desconhecidos por mim e conhecidos por muitos na cidade. Infelizmente, 

não consegui conversar com todos que queria, em virtude de estarem morando em 

cidades distantes de Riachão ou por estarem muito atarefados. Dos vários relatos de 
                                                 
2 Fala da entrevistada Anete Margarida de Oliveira, comerciante e proprietária de livraria, em 03/11/08 – 
Riachão do Jacuipe-BA. Ela está se referindo ao período de formação do grupo jovem cristão DDD, em 
que não se falava ainda em Pastoral da Juventude - a qual já existia a nível nacional - na paróquia do 
município. A Pastoral da Juventude iria surgir no começo dos anos 90, com o nascimento de outros 
grupos de jovens, além de outros fatores importantes que serão estudados nesse trabalho.  
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memória, muitas informações foram transmitidas antes mesmo de iniciar a entrevista, 

como também ao seu final. Cada transmissão oral demonstrou emoções, alegrias, 

preocupações, grandes e pequenas lembranças de um “tempo maravilhoso”. Essas 

manifestações humanas me levaram a perceber que a época do grupo jovem teve uma 

grandeza enorme na vida dessas pessoas, por questões que serão trazidas aqui. 

Além das entrevistas, utilizei nessa parte as atas do grupo jovem DDD – 

Discagem Direta com Deus, as quais cobrem o intervalo de 1986 a 1996. Essas atas 

puderam me mostrar o funcionamento das reuniões, as motivações iniciais, as 

atividades, encontros, trabalhos, infortúnios enfrentados, as discussões, materiais 

utilizados, etc. 

Vale declarar a experiência de vida e visão de mundo das secretárias do grupo 

jovem DDD, pois, só a elas coube registrar e publicar o que se passava nas reuniões, e 

nestas, substancialmente, suas dinâmicas, brincadeiras, cantos, leituras, orações e nomes 

de “irmãos”3.  

Segundo os relatos de memória de pessoas que participaram da PJ, existia na 

Paróquia do município um grupo de jovens chamado MCJC – Movimento Comunitário 

com Jovens de Cristo, formado no ano de 1984, que “surgiu da necessidade de dar um 

direcionamento à juventude daquela época de 1984, que nós não tínhamos em Riachão 

um grupo de jovens, nem pastorais da juventude, nada que nos levasse a um 

fortalecimento espiritual, que nos levasse a uma direção no sentido de religião”4, relata 

o leigo Cândido. Vários entrevistados citaram o nome de José Cristovão, que nessa 

época estava estudando Teologia em Salvador, como quem pensou num espaço dentro 

da igreja católica local onde os jovens pudessem ser evangelizadores. Cristovão afirma: 

“Naquela época de 1984, os jovens de Riachão estavam muito dispersos e não via a 

presença dos jovens na Igreja, e daí chamei outras pessoas para organizar um grupo de 

jovens”5.  

 Com jovens de 16, 17 e 18 anos, esse grupo realizava reuniões semanais, 

geralmente aos sábados, numa garagem do casal dona Carmem e Toinho de Abdias6, no 

                                                 
3 A palavra irmãos aparece bastante nas atas do grupo DDD. Perguntei aos entrevistados sobre isso e eles 
disseram que consideravam o grupo como uma família, “seguidora do cristo”, por isso chamvam uns aos 
outros de irmãos. 
4 Entrevista concedida por Cândido Luis Soares, funcionário da prefeitura municipal, em 30/12/08 – 
Riachão do Jacuipe-BA. 
5 Entrevista concedida por José Cristovão Oliveira dos Santos, professor de Português, em 03/01/09 – 
Riachão do Jacuípe-BA. 
6 Antonio Mascarenhas, conhecido como Toinho de Abdias exercia, nessa época, o cargo de vereador na 
cidade (exerceu esse cargo entre as décadas de 70 e 80) e era proprietário de terras.  
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centro da cidade, voltadas para um trabalho religioso – culto (nos bairros da cidade), 

liturgia da palavra, orações coletivas – e de confraternização. A entrevistada Fátima 

Maria, que atuou no MCJC afirma: “...nesses encontros nós refletíamos e evangelho e 

discutíamos os problemas da nossa comunidade e como poderíamos ajudar, né, nesses 

problemas existentes.”7 O termo comunidade designava no dizer da entrevistada Fátima, 

como nos dizeres dos outros entrevistados, a vida tanto da Igreja Católica, como à 

sociedade jacuipense; em outros momentos, os entrevistados se referiam que tanto os 

bairros da cidade como as localidades e povoados rurais eram chamados, pela igreja 

católica, de comunidades. A palavra comunidade indicava, entre esses jovens, que os 

cristãos deveriam viver, pois, com espírito de cooperação e solidariedade, mesmo com 

quem não participa da paróquia. Vale ressaltar que há cristãos católicos que percebem a 

comunidade como sendo apenas o bloco dos fiéis, excluindo, neste caso, os jacuipenses 

que não freqüentam a igreja católica. Percebe-se, que os jovens do MCJC tinham por 

comunidade um conjunto de diferentes pessoas, de categorias sociais distintas e com 

condições de vida completamente opostas, porém, defendiam que precisavam trazer 

outros jovens para o grupo e para ter uma vida de fé católica. 

O depoimento anterior da entrevistada Fátima se aproxima muito das palavras do 

entrevistado Cândido quando este afirma que “nós tínhamos jovens que se deixavam 

levar pelas bebidas, pela própria prostituição, no sentido, no caso dos homens, de 

freqüentar os prostíbulos, as casas de prostituição, onde tínhamos na Rua do Fogo, 

então precisamos ter essa juventude afastada da bebida e da prostituição.”8 Percebe-se 

nesse testemunho que o MCJC sentia a necessidade de tentar fazer alguma coisa na 

realidade de Riachão, em que muitos jovens estavam sendo prejudicados pela bebida e 

prostituição.  

O Censo do IBGE de 1980 informou que Riachão tinha 62 887 habitantes, dos 

quais, 6 823 eram jovens entre 15 e 19 anos. Esse número decaiu para 4 323 de jovens 

dessa faixa etária, segundo o Censo de 1991, como também a população jacuipense que 

apresentou pouco mais de 30 mil habitantes. Ao que parece, na década de 1980 

aconteceu uma significativa emigração. Não é pretensão aqui tratar disso, porém, 

provavelmente, muitos jovens jacuipenses foram para outras cidades por não 

encontrarem emprego na cidade.  Sobre isso, cabe destacar o importante trabalho de 

                                                 
7 Entrevista concedida por leiga Fátima Maria de Oliveira, participa na animação das missas, em 06/11/08 
– Riachão do Jacuipe-BA. 
8 Entrevista concedida por Cândido Luis Soares, em 30/12/08, Op. Cit. 
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Marinélia Silva quando trata do contexto jacuipense e “Querelas do atraso” do 

município nas décadas de 1980 e 1990, vejamos o que diz essa autora:  

“A desativação das batedeiras e dos motores de sisal foi seguida de uma 
série de reflexos negativos na economia local por conta do desemprego de 
trabalhadores urbanos e rurais. ...O Riachão perdia seus jacuipenses; os que 
teimosamente permaneceram no lugar conviveram com a tristeza e com a 
esperança humilhante de disputar, como ratos, “dejetos”, empregos na 
prefeitura, submetendo-se a salários atrasados e miseráveis.”9  

 
A autora, natural de Riachão do Jacuípe, fala de um período de colapso da cultura do 

sisal, depois desse produto ter sido destaque e sustentar a economia do município. Além 

disso, Riachão sofria, dentre outras questões trazidas por Marinélia, pelos desmandos de 

governantes que colocavam seus interesses acima da população (pretendo falar sobre 

isso mais a frente) e pelas condições climáticas. Riachão do Jacuípe está localizada 

numa sub-região geográfica agreste da Bahia, inserida no polígono da seca, com 

predomínio de clima semi-árido, baixa pluviosidade média anual e vegetação de 

caatinga. A 182 Km da capital baiana, Riachão fica às margens da BR-324 e faz divisa 

com os municípios de Candeal, Ichú, Conceição do Coité, Gavião, Nova Fátima e Ipirá.    

A Rua do Fogo, citada acima por Cândido, está localizada no bairro Alto do 

Cruzeiro, local pobre, desprovido de incentivos sociais e no qual boa parte dos 

moradores faz do Rio Jacuípe, que atravessa a cidade, sua principal fonte de sustento e 

renda. Ela recebera esse nome, pelos poucos relatos que consegui, em referência a dois 

irmãos, Pedro “Fogueteiro” e Luiz Macaco, os quais eram os únicos fabricantes de 

bombas e foguetes da cidade, e que moravam e testavam seus objetos nessa rua. 

Observasse também nas entrevistas que o MCJC não fez um trabalho específico 

direcionado àqueles jovens que estavam envolvidos com bebidas e prostituição, mas, 

dava passos de um grupo que se reunia em torno da fé, por momentos de celebração 

religiosa, em busca de vínculos afetivos e emoções, através de cantos, conversas, 

brincadeiras, leitura bíblica e orações. O caminho em construção do MCJC iria 

possibilitar, tão logo, o surgimento de outros grupos de jovens. 

Além de convites que seus membros faziam para outros jovens participarem do 

grupo, o MCJC realizava o EJC – Encontro de Jovens com Cristo, que acontecia em 

dois dias, geralmente sábado e domingo, com atividades de reflexão da vida de Jesus 

Cristo, cantos, brincadeiras e partilha das experiências de vida de cada pessoa presente. 

                                                 
9 SILVA, Marinélia S. Padre não deve se meter em política: conflitos de política e religião em 
Riachão do Jacuipe-BA. Salvador, UFBA, 2005, p. 35-36. 
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Várias pessoas entrevistadas começaram a participar do MCJC a partir desses encontros. 

Sobre ele a entrevistada Anete de Oliveira argumenta:  

“...com pessoas voluntárias...com pessoas que nem participava com 
freqüência na missa...mas, foi um encontro assim com tanta dedicação, 
fizemos três EJC, eu mesmo participei do primeiro...tinha equipe pra 
cozinhar, tinha equipe pra parte da espiritualidade, tinha equipe de 
palestrante, então, era um encontro assim, que tinha muito participante, que 
movimentava muita gente.”10 
 

Nota-se nos relatos das entrevistas que o grupo realizou três EJC, sendo que ao final do 

terceiro encontro, em 1986, os participantes foram convidados a organizarem um grupo 

de jovens, como forma de dar prosseguimento à vivência experimentada e o 

conhecimento religioso adquirido nele. A iniciativa foi promissora, muitos dos 

participantes começaram a se reunir e iniciar outro grupo de jovens, denominado 

movimento jovem e, mais tarde, DDD – Discagem Direta com Deus. Desta forma está 

registrado nas atas do DDD:  

“A partir de cursos de conscientização religiosa, fomos estimulados a 
compor um grupo jovem, a fim de perseverarmos na religião... nossa 
primeira reunião ocorreu em 16 de agosto de 1986, neste mesmo local e 
horário e tanto nela, como nas que a seguiram o assunto girou em torno de 
filosofias que um grupo deve adotar para se manter firme”.11 
 

A entrevistada Gildete Lima de Oliveira confirma, espontaneamente, a data apresentada 

nas atas: “Eu participei do grupo jovem DDD, e ele foi fundado no dia 16 de agosto de 

1986, e eu comecei a participar no início de 87.”12 

Ao tempo que um novo grupo de jovens surgia, o MCJC parava sua caminhada. 

Ao que parece, a maneira como o grupo exercia suas atividades, de levar cantos 

animados para as missas, de levar instrumentos musicais, como timbau, de danças, 

causou um estranhamento em boa parte dos fiéis, inclusive, no padre João Ednalvo13, o 

qual tinha acabado de tornar-se vigário (auxiliar do pároco), acompanhando os 

movimentos da paróquia. Para Cândido, o padre João foi quem contribuiu para o fim do 

MCJC, quando esse último estava acompanhando o grupo em 1985, como nessas 

palavras: 

                                                 
10 Entrevista concedida por Anete Margarida de Oliveira, comerciante e proprietária de livraria, em 
03/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
11 Atas do grupo jovem DDD, 25/04/87. 
12 Entrevista concedida por Gildete Lima de Oliveira, atua na catequese do bairro Alto do Cruzeiro, um 
bairro de baixa renda e com vários problemas de desigualdade social, em 03/11/08 – Riachão do Jacuipe-
BA. 
13 De acordo com o Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição – 1983, no dia 03 de 
fevereiro de 1985 houve a ordenação sacerdotal do diácono João Ednalvo Carneiro, vocacionista e filho 
de Riachão do Jacuípe. Para a igreja católica foi “uma festa maravilhosa de magma participação” que 
contou com uma recepção de parabenização no clube Lira 8 de Setembro. Padre João atuou na paróquia 
até 1991.  
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“A garagem que usávamos para fazer as reuniões, ela pertence a uma pessoa 
que sempre teve carinho pela gente, dona Carmem e seu Toinho, e padre 
João passou a perceber que existia ali uma necessidade de seu Toinho de nos 
mantermos para lá na frente nos usarmos politicamente. Ele nunca nos disse 
isso, mas, essa foi a impressão que eu tive.”14  

 
Para Cândido, o grupo não acreditava nessa estratégia política do vereador, “era apenas 

um gesto de solidariedade dele”. Além desse fato, segundo José Cristovão, “padre João 

começou a propagar que o grupo deveria se chamar Movimento Comunitário com 

Jovens de Cristovão e não de Cristo, porque ele não gostava da forma como a gente 

fazia na Igreja, de cantar, dançar, todo mundo animado, com muitos jovens.”15 Nas 

palavras de alguns depoentes, padre João queria que os jovens do MCJC seguissem suas 

orientações, que não eram as mesmas do grupo, como não concordar com a “festa que 

tava acontecendo nas missas”, inovação orientada por Cristovão. O depoente Cândido 

foi muito direto quando afirmou que o padre João queria que o grupo saísse da garagem 

onde se reunia e que tivesse outra liderança, no lugar de Cristovão16, “por não 

concordarmos com isso preferimos que o grupo se extinguisse”. Depois do ocorrido, a 

maioria dos jovens do MCJC passou a freqüentar o DDD. É importante observar que os 

depoentes Cristovão e Candido, citados acima, afirmam não terem ido para o DDD, 

mas, outros depoentes, que participaram deste grupo, afirmam que o padre João foi 

quem deu apoio ao grupo e incentivou a criação de novos. Ao que parece, houve uma 

disputa de interesses e liderança entre aqueles depoentes e padre João, haja vista que o 

estranhamento identificado neste padre por eles, quanto às inovações do MCJC, parece 

que não ocorreu quanto ao grupo DDD.    

 Antes de se tornar DDD, o referido movimento jovem se reunia aos sábados, 

assim como o MCJC, das 19:30h às 21:00h, normalmente, no Grupo Escolar Profª 

Maria Nelsuíta, no centro da cidade. Nesse período, numa das reuniões, foi lançada a 

idéia de se criar um nome para o movimento jovem, dentre os nomes citados, além do 

DDD, estavam: EIJC – Equipe de Integração de uma Juventude Cristã, TADJ – 

Trabalho de Agregação e Despertar da Juventude e CEJC – Curso de Engajamento de 

Jovens Cristãos. Além do nome, foi escolhido também um símbolo – a bíblia – e uma 

coordenação. Sobre isso, verifica-se nas atas: “Após essa escolha, muitos da equipe de 

coordenação, não puderam cumprir com as suas obrigações, o que dispersou os 

                                                 
14 Entrevista concedida por Cândido Luis Soares, em 30/12/08, Op. Cit. 
15 Entrevista concedida por José Cristovão Oliveira dos Santos, em 03/01/09, Op. Cit. 
16 Cristovão declara que por esse motivo saiu do grupo, deixou o curso de Teologia e não mais participou 
das atividades da paróquia como até então vinha participando nesse período. 
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integrantes; contudo, o grupo não submergiu completamente, alguns se mantiveram 

firmes”.17 Com a chegada de jovens interessados em ter uma caminhada de Igreja 

Católica, o grupo deu prosseguimento ao intento inicial, “confiante na força do jovem”. 

 Nas atas também consta o objetivo do grupo DDD: “Tirar a venda negra, que 

muitos jovens insistem em colocar, deixando-os frente a frente com as conseqüências do 

materialismo destrutivo e apresentando-lhe uma nova opção: a espiritualidade.”18 Vê-se 

aqui uma identificação de “venda negra” com a afirmação dos entrevistados de que 

nessa época muitos jovens estavam consumindo drogas e preocupados com bens 

materiais “de ter isso, ter aquilo”. Por outro lado, a expressão venda negra, mesmo 

sendo utilizada pelo grupo para fazer referência à sociedade jacuipense de grande 

consumo, acaba por desenvolver certos preconceitos, como aquilo que é negro não 

presta, é sinônimo de coisa ruim que, neste caso, deixa os jovens à mercê do 

“materialismo destrutivo”, distante do espírito. Veja que o grupo propõe um voltar-se 

para o lado espiritual, em contraposição ao materialismo, entretanto, suponho que 

reproduz  um  pensamento  de  alguns  setores  da  igreja católica no tocante à dicotomia  

materialismo e espiritualidade.19 Não é pretensão aqui tratar disso, até porque essa 

discussão toca em vários outros elementos e eixos temáticos, ao que as atas indicam o 

grupo DDD pretendia mostrar uma mística de jovens reunidos para partilhar a fé.  

 Uma reunião do grupo jovem DDD apresentava, geralmente, o seguinte roteiro: 

Início com oração (cada semana era feita por uma pessoa diferente); canto; dinâmica de 

grupo (que transmitia alguma mensagem de valores humanos); leitura bíblica; reflexão 

da leitura; canto; dramatização da leitura bíblica; coleta (contribuição financeira para as 

despesas do grupo); momento livre com brincadeiras; leitura da ata anterior; 

homenagem ao(s) aniversariante(s) da semana; mensagem final; avisos (era a parte em 

que a coordenação informava sobre encontros, trabalhas e atividades). Além do roteiro 

da reunião não ser estanque, nem fixo, ele era organizado de acordo com temas 

escolhidos pela coordenação. Tanto os símbolos utilizados, como a dinâmica, 

dramatização e mensagens eram escolhidos e interligados tomando como referência o 

que a leitura bíblica iria transmitir. 

                                                 
17 Atas do grupo DDD, 25/04/87. 
18 Idem, Ibidem. 
19 A igreja católica oficial, em diversos momentos de sua história, manifestou forte oposição ao 
materialismo proposto na teoria marxista, o qual pretende explicar a história das sociedades humanas 
através dos fatos materiais, econômicos e técnicos. Cabe ressaltar que outros setores da igreja católica 
utilizaram idéias marxistas em suas discussões e práticas sociais.  
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 Dentre as iniciativas, o grupo DDD desenvolvia um trabalho de catequese com 

jovens e crianças em bairros periféricos; ficava por conta da animação nas missas e nos 

festejos de padroeiros. Nos idos de 1987, os membros do grupo decidiram se dividirem 

em cinco equipes, que iriam desempenhar determinados trabalhos, dentre as quais: 

tarefas nas missas dominicais, animação nas missas e cantos em casamentos e 

aniversários, catequese com crianças e jovens, hora santa e organização da reunião 

semanal. Ao final de cada mês, o grupo fazia a avaliação dos trabalhos encaminhados 

para cada equipe, como também verificava se ele estava seguindo e cumprindo o 

planejamento anual. 

 Nesse mesmo ano, o grupo organizou o natal das crianças carentes que faziam 

parte da catequese no bairro da Barra com arrecadação e distribuição de brinquedos, 

roupas e alimentos. Quem chega na rodoviária da cidade logo se depara com o bairro da 

Barra e com suas condições sociais: falta de saneamento básico, falta de infra-estrutura, 

muitas crianças brincando nos esgotos que correm nas frentes das casas e homens e 

mulheres sentados nos passeios quebrados conversando sobre variados assuntos, enfim, 

era a realidade de um bairro pobre, por isso, supostamente, o grupo DDD pensou em 

organizar aquele evento que para eles era um gesto de solidariedade cristã. Os jovens do 

DDD recolheram alimentos na feira livre e nos supermercados através de doações e 

colocaram caixas em vários pontos da cidade a fim de conseguirem doações de roupas e 

brinquedos e os distribuíram na manhã do feriado de natal no bairro da Barra. Além 

disso, fez visitas à delegacia da cidade a fim de fazer orações para os presos, no intuito 

de ajudar na transformação da vida destes. Suponho que esses jovens eram movidos por 

valores e uma vontade cristã de ajudar as pessoas, porém, ausentes de uma leitura que 

tocasse em questões políticas da realidade local. As atividades que desenvolviam, 

juntamente com a leitura das atas do grupo, dão indícios e ajudam a perceber isso. 

 Na segunda metade da década de 1980 e início de 1990, como já citei aqui, 

Riachão passa por uma forte diminuição nas atividades do sisal com a desativação de 

batedeiras e motores desse produto. O autor Gladston Silva, também natural de Riachão, 

afirma: “Tudo começou quando na década de 80 eles começaram a queimar os campos 

de sisal... no propósito de colocarem em seu lugar plantações de capim para a pastagem 

animal.”20 A ação desses produtores rurais causou resultados negativos na economia do 

município em virtude do desemprego de trabalhadores rurais e urbanos.  

                                                 
20 SILVA, Gladston. Riachão Recente: um panorama atual da política, economia e sociedade 
jacuipense. Feira de Santana: Clip Serviços Gráficos, 2003, p 38-39. 
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 Uma grande maioria desses homens e mulheres desempregados passou a 

depender das migalhas oferecidas pela prefeitura municipal ou acabou por sustentar um 

esquema de compra de votos, que se tornou forte estratégia política de vários candidatos 

em época de eleições. 

Nos anos seguintes se tornou uma prática no grupo, durante a Semana Santa21, 

fazer coleta de alimentos e distribuí-los nos bairros mais carentes. Vejamos nesse 

trecho: “Divisão do grupo em três equipes para que estas visitassem alguns bairros 

periféricos da nossa cidade, para cadastrar algumas famílias necessitadas que seriam 

beneficiadas  com a doação de alguns alimentos na quinta-feira santa.”22 Além disso, os 

entrevistados afirmam que no grupo existiam jovens de famílias de baixa renda e de 

uma condição financeira um pouco superior do que outros, não existindo, quanto a isso, 

certa divisão na vida coletiva, na distribuição dos trabalhos, nem no desempenho das 

atividades. Convém destacar que alguns nomes de jovens aparecem com mais 

freqüência do que outros no desempenho dos cargos da coordenação, de acordo com as 

atas, mesmo os entrevistados dizendo que “em cada semana pessoas diferentes 

organizavam a reunião”. Essa afirmação é percebida nas atas, mas, parece que a 

coordenação era dividida por alguns membros, o que mostra certa predisposição a não 

modificação da coordenação. Não obstante, a cada ano a coordenação era escolhida por 

votação dos membros do grupo. 

Nota-se nas atas e entrevistas que os trabalhos desenvolvidos pelo grupo DDD 

envolvia os participantes, eles(as) se sentiam felizes protagonistas de atividades da 

Igreja Católica. Suponho que tal felicidade advém da própria existência em grupo e por 

eles dizerem que todos eram valorizados. Fico pensando em como essa valorização 

atravessava as especificidades de cada um, afinal, eram seres humanos com histórias de 

vida diferentes.  

A respeito da valorização, a entrevistada Gildete coloca que “o grupo sempre 

adotou, assim, a busca dos deficientes, então, o grupo deu muito apoio ao deficiente”23. 

Declara ainda:  

“...esse grupo me preencheu, principalmente, porque foi numa fase que eu 
estava muito deprimida, recentemente, eu tinha perdido minha visão, então 
nesse grupo, eu encontrei amigos, paz, foi nesse grupo que os participantes 

                                                 
21 A Semana Santa é um período religioso em que a igreja católica celebra a paixão, morte e ressurreição 
de cristo. Geralmente, ela acontece, a cada ano, no mês de março, começando com o chamado Domingo 
de Ramos (celebração da entrada de cristo em Jerusalém), Dias Santos e terminando com o Domingo de 
Páscoa (ressurreição de cristo). 
22 Atas do grupo DDD, 23/03/91. 
23 Entrevista concedida por Gildete Lima de Oliveira, em 03/11/08, Op. Cit 
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me deu maior força e foi lá dentro desse grupo que eu pude ver que eu era 
uma pessoa como outra qualquer.”24    
  

A entrevistada Maria Da Paz também relata:  
 

“tinha medo das pessoas, tinha medo de sair de casa, de ver, ouvir, e quando 
eu comecei a participar, eu descobri que a vida não era essa, a vida era bem 
melhor...e me fez perseverar e ver que a Igreja, a PJ, principalmente, tem 
troca de idéias, conquistas, buscas...”25 
 

Nesse sentido, era uma característica forte e presente no grupo a preocupação com “os 

irmãos” e o acolhimento e reconhecimento individual enquanto ser humano dotado de 

valores. 

 O grupo, no ano de 1987, começou a organizar o Curso de Aprofundamento para 

Jovens – CAJ, muito parecido com o EJC, já citado aqui. “Esse curso foi trazido para 

Riachão por meio de pessoas que participaram desse curso na cidade de Conceição do 

Coité-Ba, incentivado pelo Pe. João Ednalvo, pároco em Riachão, na época.”26 segundo 

relata Fátima Maria. O CAJ se tornou a cada ano que era realizado um grande momento 

do grupo jovem, no sentido de seus membros continuarem perseverando na fé e também 

conseguirem alcançar mais jovens para o grupo. Esse curso tem como principal foco a 

evangelização27 dos jovens, através de poesias, músicas, palestras, brincadeiras, 

dramatizações, orações, troca de mensagens, leitura bíblica e testemunhos. Muitos 

jovens começaram a participar do grupo jovem através do CAJ, inclusive, em sua sexta 

realização, em outubro de 1992, foi criado o grupo jovem SHALOM. Sobre esse grupo 

falarei no capítulo III, por achar mais oportuno em virtude das questões envolvidas no 

seu surgimento. 

 Aos poucos, o grupo DDD crescia e englobava mais gente, “tinha sábado que 

tinha 50 pessoas e aí quando foi ampliando ele chegou a ter umas 200 pessoas, e foi 

dividido em DDD1, DDD2 e DDD3, reunindo-se no mesmo local, só que em salas 

diferentes”28 afirma Fátima Maria. A razão dessa divisão foi a grande quantidade de 

participantes, afinal, “era impossível ter uma reunião com esse tanto de gente”. Cada 
                                                 
24 Idem, Ibidem. 
25 Entrevista concedida por Maria Da Paz Lima de Oliveira, atua na catequese do bairro Bela Vista, 
também um bairro de baixa renda em 02/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
26 Entrevista à leiga Fátima Maria de Oliveira, em 06/11/08 – Riachão 
27 Na igreja católica, evangelização tem diversos significados a partir de seus sujeitos. Ela pode ser 
anunciar Deus às pessoas, trazer mais gente para aderir à religião católica ou pode ser o anúncio da boa 
nova, caracterizada na vida de Jesus Cristo. Entre os jovens, a evangelização possui o último significado, 
só que de uma maneira um pouco particular, pois, segundo os estudos e documentos da CNBB – 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil relativos à evangelização da juventude, produzidos em 
Assembléias dos Bispos do Brasil, o anúncio da vida de Cristo para os jovens deve ser feito por outros 
jovens, com uma linguagem alegre e com a garra que a juventude pode ter.  
28 Entrevista à leiga Fátima Maria de Oliveira, 06/11/08, Op. Cit. 
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subgrupo tinha seus coordenadores e cada mês era feita uma reunião com todos. 

Entretanto, Fátima Maria diz que “essa tentativa não deu certo”29, já Maria Da Paz 

expõe que “as pessoas foram se afastando por não quererem ter responsabilidades.”30 

Parece que os participantes gostavam de estar na reunião, mas, não queriam organizá-la. 

Daí que me faz pensar que os jovens que iam ao grupo DDD não tinham um único 

propósito, parece que muitos deles estavam ali por várias razões que ultrapassava a 

motivação pela fé, como ter ido à reunião porque um amigo foi ou porque não tinha 

nada pra fazer, pra arranjar uma namorada, enfim, são elementos que podem ser 

levantados nesse sentido. 

 Através do grupo DDD, também foi criado o DDD mirim, em virtude da 

presença de muitas crianças nas reuniões, e com ele, o MDDD, encontro organizado em 

parceria com os pais das crianças que participavam do DDD mirim. Esse encontro foi 

organizado várias vezes, como forma de tentar acompanhar e cuidar das relações entre 

pais e filhos. Era uma preocupação com a família, tida como fundamental no 

desenvolvimento dos jovens. 

 Por meio das entrevistas, mesmo muitos entrevistados dizendo que o grupo 

DDD tinha uma boa relação com os grupos da zona rural, ficou claro que existia certo 

isolamento entre o grupo jovem DDD e os grupos em formação na Zona Rural, 

entretanto, isso não existiu sempre, tendo em vista os encontros de jovens em 

comunidades rurais e em outras cidades, registradas nas atas do grupo DDD. Tais 

encontros, mais tarde, possibilitariam uma abertura para novas temáticas e configuração 

de novos caminhos. 

Como qualquer outro grupo que se propõe a alcançar objetivos (o principal 

objetivo do DDD era a evangelização dos jovens), o grupo jovem DDD, em seu 

caminho projetado enfrentou embates internos. Vejamos o que diz o seguinte trecho das 

atas: “...fez-se algumas reclamações a respeito dos problemas do grupo e algumas 

sugestões para resolução dos mesmos.”31 Ao que parece, os conflitos vividos eram 

discutidos no próprio coletivo.  Eram debatidos problemas como:  

“O mau comportamento de alguns membros do grupo na Igreja durante a 
missa...a falta de maturidade, a falta de consulta de alguns membros à 
coordenação antes de tomar alguma atitude. Falaram também que a 
coordenação se reúne e não traz nada, e que o grupo está sem trabalho...o 

                                                 
29 Idem, Ibidem. 
30 Entrevista concedida por Maria Da Paz Lima de Oliveira, em 02/11/08, Op. Cit. 
31 Atas do Grupo Jovem DDD, 26/09/87. 
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vice-coordenador encerrou pedindo que as pessoas trouxessem sugestões 
para a solução dos problemas citados.”32 

 
Os “problemas” referidos acima são confirmados pelos entrevistados, ao passo 

que estes os denominam de “falhas do grupo”. Não cabe aqui mensurar a sua existência, 

muito menos afirmar se eram falhas ou não, certo é que os depoentes revelam tais 

acontecimentos e declaram a vontade do grupo em resolvê-los. A coordenação do 

grupo, que era modificada anualmente, passava por uma avaliação ao término de cada 

gestão. A avaliação tinha o sentido de verificar se ela estava cumprindo com seu papel 

de mediar os encontros semanais, de ser aberta a novas discussões, se estava sendo 

democrática com todos e se sabia ouvir os membros do grupo. Fico pensando na 

possibilidade de existirem intrigas pessoais entre os jovens e na sua interferência nas 

atividades do grupo, mesmo os entrevistados afirmando que tudo era posto no coletivo.  

Um dos problemas também citado era o fato de o grupo estar muito preso a uma 

sala, “entre quatro paredes” (frase corriqueira entre os participantes, segundo os 

entrevistados), o qual foi gradativamente superado pela própria iniciativa do grupo em 

publicizar sua existência e alcançar mais jovens. Vejamos nesses dois trechos: “Ainda 

foi comentado... que nossas reuniões não ficasse só para nós, e sim levar aos demais 

irmãos, nos bairros da cidade.”33 Nesse sentido, o grupo sentiu uma necessidade 

substancial de ver suas idéias chegarem a outros jovens. Nas palavras dos entrevistados 

era comum a afirmativa: “nosso trabalho era evangelizar os jovens”, e com esse 

princípio o grupo produziu atividades diversas, principalmente, encontros para anunciar 

valores cristãos entre os jovens da cidade.  

As atas do DDD registram isso: “Nosso grupo DDD discutiu e resolveu fazer um 

culto para expandir a palavra de Deus e divulgar o grupo jovem. Com a presença de 

adultos e crianças e com a ajuda de um folheto foi realizado o culto com um bom 

aproveitamento.”34 Esse encontro foi realizado no bairro da Barra (como já referido, é 

um bairro carente de políticas públicas), assim como todos outros, posteriormente, 

tinham o intento de serem realizados nas localidades “mais carentes” do município, no 

bairro Alto do Cruzeiro e Barra, ambos já citados aqui, para realizar concretamente o 

princípio  cristão católico de “preocupação com os mais necessitados”.  

Numa dessas reuniões do grupo jovem DDD, precisamente no ano de 1987, 

houve uma votação de temas para palestras em futuras reuniões. A primeira palestra 

                                                 
32 Atas do Grupo Jovem DDD, 25/08/90. 
33 Atas do Grupo Jovem DDD, 10/05/89. 
34 Atas do Grupo Jovem DDD, 16/01/88. 
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registrada nas atas teve o seguinte tema: Drogas e AIDS. Posteriormente, foi realizada 

outra palestra com o tema “Aborto”, como também, no ano de 1989, sobre “A 

importância do voto aos dezesseis anos”, por Normando de Oliveira35. É importante 

atentar para essa última palestra em virtude do contexto brasileiro nessa época, de 

grande agitação social e política, com o anterior início das eleições diretas e a disputa à 

presidência da república de 1989. Em Riachão, o cenário político era bastante tenso em 

virtude das denúncias de compra de voto nas eleições municipais de 1988, em que 

Valfredo Matos ganhara o pleito. Segundo Marinélia Silva, “Na época, ele contava com 

o apoio do Deputado Eliel Martins36, na Câmara Estadual, e do Governador Antonio 

Carlos Magalhães... conseguiu a concessão de funcionamento da Rádio Jacuipe AM e 

verba para a construção do primeiro hospital público da cidade.”37 Valfredo Matos 

ganhou também as eleições de 1992 apoiando José Raimundo Martins a prefeito da 

cidade, época em que almejava uma vaga como Deputado Estadual. 

O grupo político de ACM vinha governando a prefeitura de Riachão já há algum 

tempo e indícios de fraudes eleitorais e corrupção eram fortes. “Em comentários do 

cotidiano, jacuipenses demonstram de diversas formas sua descrença em relação aos 

políticos...é considerável o número dos que afirmam que têm raiva de política e que não 

são políticos.”38 Assim argumenta Marinélia no trato das concepções políticas entre os 

jacuipenses, dentre os quais, uma parte que percebia esse espaço com desprezo. Além 

disso, Riachão presenciava a forte interface entre os interesses políticos e a igreja 

católica local, construindo um esquema de prestação de favores. A paróquia tratava de 

apresentar aos fiéis os políticos bem-feitores, aqueles que ajudavam nos serviços da 

igreja e na construção de capelas, além de outras coisas. Pretendo estudar melhor isso 

no próximo capítulo. 

 A iniciativa de organizar palestras teve a intenção inicial de ser uma forma de o 

grupo inovar as reuniões, porém, tornaram-se momentos de debates e aprendizagem.   

As palestras também se tornaram um importante mecanismo de inter-relação do grupo 

jovem com os outros grupos e movimentos da Igreja Católica, pois, pessoas ligadas a 

esses grupos e pastorais eram, com freqüência, convidados para fazerem palestras no 
                                                 
35 Normando de Oliveira, nessa época da palestra, era professor de português e estudante de Teologia. 
Atualmente, é professor colaborador no Campus da UNEB de Conceição do Coité e professor substituto 
na UNEB de Alagoinhas.  
36 O advogado Dr. Eliel Martins, pertencente ao grupo político de Antonio Carlos Magalhães, exerceu três 
mandatos consecutivos de Deputado Estadual, entre 1987 e 1998.   
37 SILVA, Marinélia S. Padre não deve se meter em política: conflitos de política e religião em 
Riachão do Jacuipe-BA. Salvador, UFBA, 2005, p. 97. 
38 Idem, Ibidem, p. 50. 
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grupo DDD, com temas específicos, como “os tipos de ateísmo, família, missa, etc. 

Entretanto, o grupo não realizou palestras de temas que inicialmente são separadas da 

fé, como a conjuntura nacional, o desemprego do município, o cenário social 

jacuipense, enfim, a única palestra do grupo que suponho ter discutido o cenário do 

municipio, foi a palestra sobre voto, feita por Normando, o qual relembra que nessa 

palestra tentou mostrar que os jovens têm uma grande importância na política do país e 

do município. 

Uma prática, presente nas atas, exercida permanentemente pelo DDD era a 

realização de um bingo para ajudar financeiramente o grupo, aliado a uma coleta 

semanal. Essa atividade foi muito utilizada com o objetivo de possibilitar uma ajuda 

financeira a pessoas carentes, as quais estavam precisando fazer algum tipo de cirurgia 

de valor muito alto. Essa atividade funcionava da seguinte forma: “Foi realizado um 

bingo entre os membros do grupo tendo como prêmio um Rádio gravador em benefício 

do irmão carente e paralítico Roque que estava necessitando.”39 “Dando prosseguimento 

à reunião, foi realizado um pequeno bingo em prol de uma senhora necessitada.”40 

Dessa forma, o grupo exercia um valor cristão de “ajudar o próximo” ou “necessitado” e 

dar continuidade a um trabalho caridoso e sensibilizado com as dificuldades dos irmãos. 

Existia no grupo uma ficha de freqüência e dados dos seus membros. Essa ficha 

era utilizada para o grupo saber a data de aniversário dos participantes e felicitá-los em 

suas respectivas comemorações e registrar suas presenças em cada reunião. Segundo os 

entrevistados, o jovem que tivesse uma participação baixa nas reuniões semanais era 

convidado a falar sobre isso, se estava passando por algum problema particular que 

ocasionava as ausências, e estimulado a permanecer e seguir um caminho jovem de fé 

cristã católica, com respeito às escolhas de cada um. Aparentemente, mesmo existindo 

certo controle por parte da coordenação, pois, era ela quem registrava a freqüência dos 

membros do grupo, também não se sabe em que medida o procedimento foi igual para 

os jovens mais ausentes, os entrevistados foram unânimes em dizer que a razão da ficha 

era não deixar que nenhum jovem se afastasse do grupo, pois, segundo eles, aquele 

caminho era bom, “era preciso cuidar do seu rebanho como o fiel e bom pastor assim 

faz”, afirmaram vários depoentes. 

A ficha de freqüência não existiu sempre, ao que parece, devido às próprias 

modificações ocorridas no grupo com mudanças de coordenações e surgimento de 

                                                 
39 Atas do grupo jovem DDD, 15/05/91. 
40 Atas do grupo jovem DDD, 17/03/90. 
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outros grupos, ela entrou em desuso, ao passo que os depoentes revelam que no inicio 

dos anos 90 ela não fora mais utilizada. 

 Como já foi falado aqui, nas atas do grupo DDD não constam nomes de grupos 

jovens da Zona Rural, nem como surgiram, mas, nelas, verifica-se que o grupo DDD 

organizava encontros, como por exemplo, o DIF – Dia de Integração e Formação e o 

DDF – Dia de Formação, nas comunidades rurais. Esses encontros tinham a natureza de 

serem divididos em dois momentos: um lúdico, com brincadeiras e recreações e outro, 

com estudo de temas, leitura e reflexão bíblica. 

 O grupo DDD também colaborava e incentivava a criação de outros grupos de 

jovens, um exemplo disso foi a criação do grupo JRC – Jovens Reunidos em Cristo, que 

começava, em setembro de 1990, uma experiência de grupo no bairro da Bela Vista, em 

que os membros do grupo DDD apresentaram suas vivências e experiências de fé 

coletiva e acompanharam o nascimento e desempenho dos primeiros trabalhos do JRC.  

 O bairro da Bela Vista é o terceiro bairro da cidade trazido aqui. Assim como os 

anteriores, Alto do Cruzeiro e Barra, a Bela Vista41 enfrenta os resultados de 

administrações que não têm o social como prioridade. É um bairro que se sustenta pela 

localização às margens da BR-324, com grande quantidade de oficinas mecânicas, 

serralherias e postos de lavagem de carros e motos, o que acaba sendo os principais 

meios empregatícios de jovens e adultos e de sustentação familiar. Esses três bairros da 

periferia da cidade foram, segundo as fontes, os locais em que os jovens cristãos fizeram 

mais encontros e atividades. 

 O grupo também participava de encontros em outras cidades, como em Capela 

do Alto Alegre, Conceição do Coité e Feira de Santana (cidades próximas a Riachão de 

Jacuípe), mantendo assim, uma comunicação com outros grupos de jovens. Suponho 

que esse fato deva ter possibilitado o contato dos jovens do DDD com outros temas e 

novos direcionamentos, o que contribuiu para certo crescimento nos debates de assuntos 

diversos. 

 Uma questão importante de ser relatada, vista nas atas, é o fato de uma dessas 

reuniões, em 1989, no grupo, teve a presença de duas pessoas da PJMP – Pastoral da 

Juventude do Meio Popular e elas informavam sobre encontros de jovens cristãos que 

estavam acontecendo em Feira de Santana. Tanto a PJMP, como a PJE – Pastoral da 

Juventude Estudantil, PJR – Pastoral da Juventude Rural e PJ – Pastoral da Juventude 

                                                 
41 Ver mapa da cidade no anexo. 
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compreendem grupos de jovens inseridos em diversos locais com direcionamentos e 

características variadas. Nas atas, não se encontram mais informações sobre esses 

encontros em Feira de Santana, nem sobre a PJMP ou novas visitas desta ao grupo 

DDD, porém, a visita aconteceu num tempo em que o grupo jovem DDD “não era 

Pastoral da Juventude, era grupo de jovem”42, conforme declara a entrevistada Anete de 

Oliveira. Supostamente, o grupo começava a dar passos para futuras transformações no 

sentido do crescimento e direcionamento.  

 Assim como a entrevistada Anete, os outros entrevistados declararam que o 

nome Pastoral da Juventude começou a ser construído quando da formação de outros 

grupos de jovens, como o JRC e o SHALOM, e quando da chegada na Paróquia do Pe. 

José Silvino. O depoente Vital Carneiro afirma que “padre Silvino chegou em Riachão 

no dia 08 de dezembro de 1991 para atuar como auxiliar na paróquia e logo no ano 

seguinte começou a coordenar os grupos de jovens...”43.  De 1993 até 1998, padre 

Silvino atuou como pároco, o que fez dele uma figura bastante comentada, pois, “foi 

completamente diferente dos padres que já estiveram em Riachão”, afirmação presente 

nas falas dos entrevistados, sob diversos sentidos. Afirmam também que o Pe. Silvino, 

juntamente com a Campanha da Fraternidade de 1992, que tinha por tema: 

“Fraternidade e Juventude” e lema: “Juventude, caminho aberto” deram uma cara nova 

aos grupos jovens, pois, introduziram e possibilitaram novos objetivos de atuação e 

caminhada.  

 Entretanto, muitos outros elementos existiram antes desses grupos tornarem-se 

mais tarde Pastoral da Juventude, fato que está inserido num enredo e cenário recheado 

de questões que envolvem esses jovens cristãos, a paróquia local e o município.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Entrevista concedida por Anete Margarida de Oliveira, em 03/11/08, Op. Cit. 
43 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, Oficial de Justiça, em 30/11/08 – 
Riachão do Jacuipe-BA.  
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 CAPÍTULO II  
 

ENREDO DE CONFLITOS: jovens, religião e política 

 

 

O cenário jacuipense no final da década de 1980 e inicio da década de 1990 

caracterizava-se pelo elevado índice de desemprego e pela enorme quantidade de 

pessoas que dependiam das migalhas do poder público municipal, realidade que acabou 

alimentando um esquema de compra de votos, com doações em dinheiro, chuteiras, 

cesta básica, bujão de gás, etc., no pleito de 1988, segundo os entrevistados. A respeito 

da compra de votos em Riachão, o autor Gladston Silva, já citado aqui, argumenta: “A 

corrupção eleitoral tem se tornado num dos maiores entraves ao desenvolvimento de 

nossa cidade. Muitos de nossos irmãos jacuipenses não exigem dos candidatos 

propostas de governo, mas antes propostas de dinheiro.”44 Quem viveu esse período nas 

terras do Riachão, de uma forma ou de outra, participante ou não, ficou sabendo do 

disfarce e da mancomunação protagonizada pela paróquia local em relação a essa 

realidade, em troca das benesses ofertadas pela prefeitura municipal. 

  Neste segundo capítulo, pretendo trazer essas relações entre o poder político e o 

poder religioso e a atuação dos jovens do grupo DDD frente a isso, atravessada de 

questionamentos, atividades e disputas. 

 Os jovens do grupo DDD, como visto antes, desenvolveram uma mística 

particular naquele ambiente que, segundo os depoimentos, não proporcionava muitas 

opções de lazer para os jovens. Suponho que o grupo de jovens significava uma 

novidade naquele contexto em que muitos outros jovens encontravam seus espaços e 

formas de viver. O grupo acabou por ter um destaque na cidade a partir das atividades 

que organizava e, principalmente, pela diversão e por ser um local de troca de idéias, 

“era uma evangelização diferente, de jovem”, conforme declaram vários depoentes. O 

entrevistado Gildevan Souza diz: 

Nós saímos depois da reunião e íamos para a Praça Landulfo Alves45, com 
violão, timbau, e ficávamos cantando as músicas da igreja, contando piadas, 
e o povo parava e ficava olhando pra gente, e se aproximava, porque era 
alegre, era bem descontraído, era muitos jovens.46    

                                                 
44 SILVA, Gladston. Ibidem. p. 18. 
45 A Praça Landulfo Alves fica no centro da cidade, é onde acontecem as festas públicas da cidade, 
principalmente, festas juninas. É onde as pessoas costumam andar e conversar.  
46 Entrevista concedida por Gildevan Souza Mendes, proprietário de bar, em 13/01/09 – Riachão do 
Jacuipe-BA. 
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Fico pensando que a idéia de jovem que prevalece entre aqueles jovens do DDD era 

caracterizada pela alegria, pela diversão. Existem várias maneiras de entender o 

conceito de juventude a partir das dimensões biológicas, sociológicas e outras, e através 

das realidades políticas, sociais e culturais. O autor Hermes Zanetti contribui nessa 

discussão afirmando que “determinadas características que estando presente de forma 

mais acentuada em determinada faixa etária podem ser entendidas como próprias da 

juventude.”47 Dessa forma, é possível que a concepção de jovem do grupo DDD 

naquela época tinha uma relação direta com o potencial para a animação, com a 

criatividade e, dessa forma, não estava restrita a uma faixa etária de passagem para a 

vida adulta. Em contrapartida, o pensamento de Hermes Zanetti estabelece que o ser 

jovem é um “contínuo”, e varia segundo as diferenças culturais de épocas, contextos e 

classes sociais. Por isso, é possível que naquele ambiente jacuipense o grupo DDD 

tenha despertado a atenção de muita gente. 

 Ao que parece, o objetivo de evangelizar outros jovens possibilitou aos jovens 

do grupo DDD uma vivência coletiva que conduziu um trabalho em torno da fé. 

Inicialmente, os trabalhos desenvolvidos pelo DDD tiveram um caráter de contemplar 

valores cristãos, como a distribuição de sopa por alguns bairros (Bela Vista, Barra e 

Alto do Cruzeiro, comentados anteriormente) da cidade que atendia o princípio da 

preocupação com os mais necessitados. Era um trabalho que, pelas entrevistas e atas do 

grupo jovem, ainda não tinha oportunizado uma discussão nova, de caráter político e 

social acerca do cenário local, nem da troca de favores entre o poder municipal e a 

paróquia. O entrevistado Vital Martinho que foi coordenador do grupo DDD em 1989, 

através do seu depoimento, nos dá uma noção desse último ponto: 

Nós tínhamos na paróquia um padre que era cabo eleitoral do sistema 
político da cidade, um grupo político que dominava a cidade há mais de 30 
anos, onde o padre chegava na igreja, aos domingos, e pedia que os fiéis 
aplaudissem o prefeito, porque o prefeito tinha dado combustível pro carro 
pra ele celebrar na “comunidade de não sei a onde”, que ele tinha colocado 
uma janela na capela da “comunidade de não sei a onde”, que tinha dado o 
carro de som para celebrar uma missa na “comunidade de não sei a onde”, 
então, todo domingo o prefeito era sempre aplaudido na igreja a pedido do 
padre, por conta dessas esmolas que a prefeitura dava a igreja.48  

 
  O padre que o depoente se refere é o padre Severino Claudino Sobrinho que assumiu 

os trabalhos da paróquia, auxiliado pelo padre João Ednalvo, quando da saída do padre 

                                                 
47 ZANETTI, Hermes. O Jovem e a Política. 1997, p.08. 
48 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA, 
Op. Cit. 
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Geraldino Rosa de Oliveira, em 1985. Segundo Marinélia, “atribui-se a padre Geraldino 

um devotado labor no fomento das Comunidades Eclesiais de Base”49, desde sua 

chegada na paróquia em 1981. Tanto que em 1991, a paróquia contava com “51 

comunidades da paróquia” 50. As Comunidades Eclesiais de Base-CEBs surgiram e se 

espalharam no Brasil e na América Latina nas décadas de 1970 e 1980, impulsionadas 

pelo Concílio Vaticano II (1962-1965). As CEBs consistem numa reunião de pessoas 

(desempregadas, donas-de-casa, lavadeiras, biscateiros, etc.) das classes populares, 

ligadas geralmente pela proximidade territorial, seja nos povoados ou nos bairros. Elas 

partilham uma vivência de fé, através de leituras bíblicas, cantos, símbolos em 

articulação com a vida. No período em que emergiram, as CEBs, pouco a pouco, 

começaram a assumir trabalhos sociais: lutas por habitação, eletricidade e água nos 

bairros, lutas pela terra. Por conseguinte, iniciaram uma caminhada e participação em 

movimentos revolucionários, contribuindo para uma conscientização social e política do 

país. 

 Em Riachão, as CEBs se tornaram alvos de interesses eleitoreiros, através de 

construção de capelas, manutenção das mesmas e disponibilidade no andamento das 

atividades religiosas das localidades rurais. Como vemos no depoimento do entrevistado 

Vital, o prefeito citado, Valfredo Matos, pertencente ao grupo de Antonio Carlos 

Magalhães e que ganhou o pleito de 1988, fazia constantes doações no intuito de manter 

boas relações com a paróquia e, principalmente, de ter uma imagem de bom prefeito na 

cidade. Em troca dessas “esmolas” o padre Severino , “chamava os políticos pra ficar no 

altar, se apresentar, chamar, por exemplo, o prefeito que estiver presente eu chamo para 

que venha até aqui na frente, então, ele gostava de elogios com os políticos”51, 

argumenta a entrevistada Gilvane, que nessa época, era coordenadora das atividades 

católicas na comunidade da Bela Vista. Vê-se, então, que o prefeito era aplaudido pelos 

fiéis presentes à igreja por conta das benfeitorias que fazia em prol da paróquia. Soma-

se a isso o fato de que “grande parte dos católicos preferia delegar ao poder público a 

tarefa da manutenção da paróquia, já que, para eles, “bons padres” são aqueles que não 

exigem a colaboração financeira dos fiéis,”52 argumenta Marinélia na investigação desse 

período em Riachão. Diante desses elementos, suponho que padre Severino era bem 

                                                 
49 Idem, Ibidem. p. 90.  
50 Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe-BA, 1987. 
51 Entrevista concedida por Gilvane Silva de Jesus, técnica de enfermagem, em 12/01/09 – Raichão do 
jacuipe-BA. 
52 Idem, Ibidem. p. 94. 
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querido entre os paroquianos, mas, por outro lado, é possível que alguns destes não 

votassem ou eram adversários políticos do então prefeito local, em meio à suposta 

relação harmoniosa. 

 Em meio a tudo isso, os jovens do grupo DDD continuavam desenvolvendo suas 

atividades religiosas sem muitas contestações ou discussões acerca da parceria entre a 

paróquia e a prefeitura. A maioria dos entrevistados disse que não se posicionavam 

diante disso, que não percebiam o que estava acontecendo na paróquia e que esse 

esquema passava despercebido entre eles. Penso que naquele ambiente em que 

abertamente a prefeitura e a paróquia se ajudavam a partir de favores e benesses é 

possível que também alguns jovens soubessem, mas não percebessem nenhum problema 

nesse enredo local.  

 Essas relações eram tão presentes e ao mesmo tempo tão alicerçadas no interesse 

político que a prefeitura municipal assumiu as despesas da paróquia. Tanto é que foi “a 

prefeitura municipal, através dos senhores: Valfredo Carneiro de Matos, José Aloir 

Carneiro de Araujo e Herval Lima Campos53 que assumiram todas as despesas da 

restauração e dos transportes da tão bela, histórica e venerável imagem da padroeira da 

Paróquia de Riachão do Jacuipe-BA.”54  

A imagem referida tinha sido danificada meses antes do início da novena de 

Nossa Senhora da Conceição55 do ano de 1987 e foi levada para Salvador para ser 

restaurada. Veja que o Livro de Tombo da paróquia desse ano, escrito pelo padre 

Severino, fez questão de registrar os nomes dos homens que se prontificaram a dar 

assistência nas despesas com o transporte e restauração da imagem, a qual foi recebida 

no dia 15 de novembro, feriado, e que “toda a (região) Riachão do Jacuipe se 

movimentou para receber com muito entusiasmo e devoção...”.56 Vê-se então, que tais 

líderes políticos foram exaltados e aplaudidos pela benevolência feita e por “estarem 

                                                 
53 Os três políticos citados eram parceiros políticos na década de 1980.  Valfredo Carneiro de Matos 
governou o município de 1989 a 1992 e apoiou e elegeu José Raimundo Carneiro Martins na eleição de 
1992 que administrou a prefeitura até 1996. Herval Lima Campos foi secretário de administração do 
governo de Dr. João Campos (seu pai) em 1982 a 1988; Devido a problemas de saúde de seu pai, Herval 
assumiu a prefeitura durante oito meses, em 1988. José Aloir Carneiro de Araujo exerceu mandato de 
prefeito em Riachão entre 1976 e 1982; foi vice-prefeito na administração de Valfredo Matos entre 1988 
e 1992. Valfredo Matos e Herval Campos se tornaram adversários políticos no ano de 1989, época em que 
trilharam caminhos opostos na disputa ao legislativo baiano. Na eleição municipal de 1996, Valfredo e 
Herval disputaram a prefeitura local, pleito vencido por Herval.   
54 Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe-BA, 1987. 
55 Durante nove dias, geralmente, entre 29 de novembro e 8 de dezembro, a paróquia organiza, 
representada por uma comissão, o novenário de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, com 
missas, festa, venda de comidas e bingos , todos os dias. Assim como o novenário, outras comemorações 
de santos são meios de arrecadação financeira da paróquia.  
56 Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe-BA, 1987. 
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servindo a Deus”, o que acabava se tornando argumentos de defesa e de qualidade a 

respeito deles. 

 Outra questão importante para ser registrada é o fato de que antes de Severino a 

paróquia não contava com uma secretária, e foi com o “esforço” desse padre que a 

paróquia começou a construção de um local que seria futuramente a secretaria 

paroquial. Vejamos nesse trecho do Livro de Tombo da paróquia:  

“Encontra-se em construção a casa paroquial... e foi construída a primeira 
parte na frente para funcionar como secretaria paroquial pela administração 
do padre Severino. Em quase tudo que foi realizado houve uma boa 
participação dos poderes públicos. Na segunda etapa da construção da casa 
paroquial o padre Severino deixou as paredes levantadas e coberta com a 
ajuda dos poderes públicos.”57   
 

 Além disso, as despesas com a feira de verduras, produtos alimentícios (e 

outros) da paróquia era feita pela prefeitura, como também a doação de combustível (já 

citada aqui) para o carro da paróquia, em virtude das atividades católicas nas 

comunidades rurais e bairros da cidade. Nas andanças pelas localidades rurais, o padre 

Severino, segundo os depoentes, não cansava de apresentar as boas ações do prefeito 

municipal em suprir as necessidades da paróquia. Vale ressaltar que, além da influência 

que um líder religioso, como um padre, pode ter entre os fiéis, a zona rural do município 

tem uma população maior do que a da cidade58, o que suponho ser uma estratégia 

política do prefeito local. O depoimento de Vital Martinho destaca: 

“Nesse período, o motorista da paróquia recebia um salário da paróquia, um 
salário da prefeitura de Riachão, um salário pago pela prefeitura de Pé de 
Serra, um salário pago pela prefeitura de Serra Preta e a feira da paróquia era 
feita num armazém aqui da cidade pago pela prefeitura local. O padre não 
tinha um centavo de despesa com gasolina, com alimentação, com 
combustível, com água, luz, telefone...” 59  

 

Veja que além das benesses citadas praticadas pela prefeitura, ficava a cargo também 

dos cofres municipais o pagamento do salário do motorista do padre, denominado, entre  

os entrevistados, de Luis do padre. Padre Severino exercia a função de pároco ao 

mesmo tempo em Riachão, Pé de Serra (pertence à paróquia de Riachão) e em Serra 

Preta. Acerca da atuação desse pároco na paróquia desta última cidade, a autora 

Marinélia Silva destaca:  

“Depoimentos atestam que ele teria desviado do patrimônio da paróquia, a 
exemplo de uma casa que recebeu em doação de uma fiel. Em matéria do 

                                                 
57 Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe-BA, 1987. 
58 O censo de 1991 destaca que dos 37 610 habitantes de Riachão, 23 053 moravam na área rural e 14 557 
pertenciam à zona urbana. 
59 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA, 
Op. Cit. 
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jornal A Tarde de 20 de fevereiro de 2004 foi noticiado que Padre Severino, 
à frente da paróquia de Serra Preta, colocou a Casa Paroquial construída pela 
prefeitura e pela comunidade em nome de sue motorista alegando o 
pagamento de direitos trabalhistas.”60 
 

  A entrevistada Gilvane também relata: “ele mantinha o motorista, além do 

motorista, a família do motorista, com as despesas; sei de casos assim como geladeiras, 

ele doava, feiras... e muitas outras coisas que ele fazia escondido e a gente nem sabia.”61 

Como na fala da depoente Gilvane, vários entrevistados disseram que Severino não 

costumava conversar a respeito de si e da vida paroquial, “era muito fechado”. Ao que 

parece, padre Severino não tinha o costume de tornar público e sabido pelos fiéis as suas 

atitudes e ações pessoais; já no que se refere ao trabalho paroquial, não publicava o 

balancete financeiro mensal da paróquia, mas que também ninguém o cobrava, disseram 

os entrevistados. 

Mesmo que para os depoentes padre Severino “fosse fechado”, não falava muito 

sobre sua vida pessoal, percebe-se que ele não tinha nenhum problema em manter uma 

relação alicerçada no interesse com a prefeitura, nem de destacar as “boas ações” 

praticadas pelo prefeito municipal em benefício da paróquia.  

Esses elementos indicam que Severino contribuía para silenciar os problemas 

sociais da população jacuipense, como o desemprego e salários atrasados, e a falta de 

interesse da prefeitura em executar projetos sociais que atendam prioritariamente os 

bairros mais carentes da periferia da cidade. Sobre isso, o entrevistado Vital Martinho 

chega a afirmar que nesse período “você não sabe distinguir o poder político do poder 

religioso. A igreja parecia uma secretaria municipal de assuntos religiosos, então, não 

tinha uma caminhada separada e a igreja era realmente um braço forte desse poder 

político.”62 Cabe salientar que essas coisas aconteciam sem que o grupo DDD e o 

restante dos paroquianos contestasse, pelo menos, as fontes não explicitaram 

manifestações de contrariedades.  

Vale ressaltar que tais relatos de memória estão recheados de conhecimento 

adquiridos em anos posteriores à atuação do pároco Severino em Riachão e imersos em 

novos contextos, discussões e diferentes cenários. Esses depoimentos estão carregados 

de impressões de outros tempos, conteúdos muitas vezes diferentes daquela época.  

                                                 
60 Idem, Ibidem. p. 99. 
61 Entrevista concedida por Gilvane Silva de Jesus, em 12/01/09 – Riachão do Jacuipe-BA, Op. Cit. 
62 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
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 Conforme destaquei no primeiro capítulo, os contatos com outras experiências 

de grupos de jovens ou movimento em outras cidades possibilitaram ao grupo DDD 

uma abertura para novas temáticas, discussões e novos direcionamentos na caminhada 

projetada. Nas atas do grupo jovem DDD encontra-se registros de encontros em várias 

localidades rurais do município, mas, apesar dessas fontes não apresentarem 

informações substanciais sobre eles, relatam que tiveram a presença de muitos jovens. 

Nas atas também vemos com bastante freqüência, nesse período, noticias de jovens que 

foram participar de encontros em outras cidades, sobretudo em Feira de Santana-BA 

com a PJMP - Pastoral da Juventude do Meio Popular. Vejamos nas palavras do 

depoente Vital Martinho:  

“...eu participei de um encontro em Feira de Santana da Pastoral da 
Juventude do Meio Popular, foi onde assim eu tive o meu primeiro contato 
que existia assim algo planejado a nível de Pastoral da Juventude e lá eu vi 
coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida que existisse na igreja. 
A gente cantava músicas que não eram simplesmente específicas daquelas 
músicas sacras, mas eram músicas popular, que dizem algo também a 
respeito da realidade social e evangélica, ou seja, evangélica não no sentido 
de seguimento de religião, mas, do evangelho mesmo, por exemplo, se 
cantava música de Chico Buarque de Holanda, músicas que mostravam pra 
gente uma outra realidade.”63  

 

  Percebe-se que esse entrevistado fala de um período que o grupo DDD começa a 

conhecer que existe uma experiência maior e organizada de grupos de jovens 

espalhados pelo Brasil compreendendo a Pastoral da Juventude. Para a Igreja Católica, o 

termo pastoral se refere à ação organizada da igreja para trabalhar com uma realidade 

específica, neste caso, os jovens. Não existe uma única pastoral da juventude, fala-se em 

PJ’s: PJ, PJMP, PJE e PJR, com características relativamente diferentes, que fazem 

parte do setor de pastoral da juventude da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil64. Sobre esse assunto, o padre Jorge Boran, assessor da Pastoral da Juventude a 

nível nacional, elaborou um estudo intitulado “O futuro tem nome: juventude”65 e nos 

traz muitas e valiosas informações. A PJ é a organização dos grupos de jovens das 

paróquias ou comunidades dentro de uma pastoral, é conhecida também como PJC 

(Pastoral da Juventude das Comunidades). A PJ possui um processo de formação que se 

baseia no desenvolvimento de seus integrantes nos grupos de jovens, que vai das 

                                                 
63 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
64 A CNBB é uma instituição permanente e associação dos bispos do país que foi criada em outubro de 
1952, como conseqüência dos esforços empreendidos pela “Ação Católica Brasileira”. A CNBB tem a 
incumbência de promover e organizar as pastorais, em prol da evangelização. Ela, nos anos posteriores de 
sua criação, se tornou um espaço de debates entre bispos de linhas de pensamentos diferentes. 
65 BORAN, Pe. Jorge. O Futuro tem nome: juventude. São Paulo: Editora Paulinas, 1994, 346 páginas. 
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primeiras leituras bíblicas e reflexões sobre a vida, sendo que nesta fase os grupos 

experimentam uma vivência de afeto e amizade, até a fase da militância, em que os 

participantes discutem temas direcionados a refletirem a realidade brasileira e local e 

como podem agir diante disso. Entretanto, muitos são os grupos de jovens que possuem 

experiências diversas a partir de seus contextos locais. Sem muitas diferenças da PJ, a 

PJMP é a organização de jovens da igreja católica que, vivenciando momentos coletivos 

de fé, atua no sentido de discutir as questões de juventude e análise da sociedade, 

tentando transformá-las e projetando um novo jeito de viver em sociedade. Já a PJE é a 

pastoral formada por estudantes do ensino fundamental e médio que atuam nas escolas 

de vários estados brasileiros, é a organização da igreja no meio dos estudantes. A PJR se 

distingue das outras pastorais em virtude da separação territorial que existe entre os 

jovens do meio rural e os do meio urbano. Ela está ligada a questões referentes à terra, 

por isso, os jovens da PJR tem uma evangelização em constante relação com o espaço 

rural e seus elementos.  

 Todas essas pastorais surgiram no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980 e foi a 

CNBB quem tentou articular as experiências de grupos jovens espalhadas pelo Brasil, 

através de encontros nacionais, na década de 1970. Em 1983 é criado o setor juventude 

da CNBB orientado para cuidar da PJ, PJMP, PJE e PJR. Uma proposta de pastoral da 

juventude orgânica do Brasil se deu “através de centenas de reuniões de coordenação, 

assembléias de avaliação e planejamento, cursos, documentos, cadernos de estudos, 

artigos.”66 Os temas estudados em vários desses seminários foram: fé e militância 

política (1985), espiritualidade e afetividade (1987), afetividade e militância política 

(1986), enfim, temas que possibilitaram esses jovens discutir tanto a igreja como a 

sociedade, “era uma geração que tinha nascido durante a ditadura militar e, agora, 

estavam numa outra etapa. Empolgavam-se com a possibilidade de opinar, debater, 

encaminhar propostas e votar,”67 afirmou o padre Jorge Boran em referência ao período 

brasileiro de final da ditadura militar e começo da redemocratização. 

 A formação da pastoral da juventude do Brasil nesse período teve relativa 

influencia de um protagonismo juvenil da igreja católica surgido com a Ação Católica 

Especializada (1950 e 1960), a qual incentivou uma evangelização a partir de diversos 

espaços. A JAC (Juventude Agrária Católica), no meio rural; a JEC (Juventude 

Estudantil Católica), nas escolas públicas; a JOC (Juventude Operária Católica), nas 

                                                 
66 Idem, Ibidem. p. 60 
67 Idem, Ibidem. p. 52 
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indústrias; e a JUC (Juventude Universitária Católica), nas Universidades. Foram os 

ambientes em que os jovens conseguiram atuar com o objetivo de evangelizar outros 

jovens, partindo de suas realidades. Esses grupos contribuíram para um direcionamento 

a pensar a dimensão política da fé, as relações entre fé e política, desafio que causou 

conflitos tanto dentro igreja católica como na sociedade e levantou questionamentos 

sobre a própria caminhada de fé e atuação no mundo.        

           O entrevistado Vital Martinho admite que aquele contato que teve com a PJMP, 

causou-lhe “um estranhamento demais”, pois, sua formação religiosa inicial é 

tradicionalista e aquelas novidades de discussões entre sociedade e religião, diante das 

novas músicas que não eram especificamente sacras, até então estavam desvinculadas 

da sua experiência de fé. Esse depoente afirma que a partir do encontro com a PJMP ele 

começou a vivenciar aquelas novidades e a perceber outras coisas que até então não 

enxergava, que aquilo tudo “era a busca de uma justiça social.” Tanto que ele foi um 

dos disseminadores dessas novidades no grupo DDD.68 Vejamos: 

“E um dia dentro de uma reunião do DDD, eu provoquei uma discussão, 
depois do evangelho... acho que em 1991, então eu questionei: vocês acham 
correto o padre se envolver em política, falar de política, aí foi um alvoroço, 
quase todo mundo foram unânime em dizer que religião e política não se 
misturam... Então eu perguntei: vocês acham certo, se política e religião não 
se misturam, então por que há anos o padre dia de domingo coloca o prefeito 
em cima do altar e manda todo mundo aplaudi-lo porque deu esmolas pra 
igreja e ninguém nunca percebeu que isso é política, que isso é uma coisa 
partidária?”69     
 

Veja que o depoente Vital faz uma análise das relações entre o padre e o prefeito que 

retorna há anos que nem ele mesmo percebia. Nas palavras dele, religião e política 

deveriam andar juntas para promover uma transformação social e não para beneficiar 

políticos descompromissados com o social. Entretanto, essas idéias não foram 

alimentadas tranquilamente, a maioria dos participantes de início as estranharam, mas 

depois foram também as defendendo, conforme as entrevistas. Porém, vários foram os 

jovens que se colocaram contrários a tais idéias, que não queriam manifestar oposições 

àquelas relações que envolviam pessoas de sua admiração ou que defendiam, 

supostamente, tanto em relação ao pároco ou aos representantes do poder político local.   

 As atas do grupo também registram o começo dessas novas discussões: “O 

irmão Evando fez os seguintes questionamentos: que tipo de trabalho você gostaria que 

o grupo realizasse, além da espiritualidade? Como é o grupo dentro da sociedade de 

                                                 
68 Vários entrevistados disseram que Vital “foi quem chegou com a discussão de política no grupo DDD.” 
69 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 



 36 

Riachão do Jacuípe? Logo após foram debatidas as respostas.”70 Vê-se aqui uma 

preocupação do participante Evando em incentivar os jovens a sugerirem novas 

atividades para o grupo realizar. Além disso, nota-se o começo de uma discussão de 

perceber o próprio grupo na sociedade local. Ao que parece, esses questionamentos de 

Evando tentavam discutir a cidade onde eles moravam e qual era o comportamento do 

grupo diante da realidade jacuipense.  

 Ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam no grupo DDD, começava 

também uma disputa com padre Severino nas atividades paroquiais incumbidas aos 

jovens e nas que eles organizavam. Alguns entrevistados disseram que uma atividade 

que se tornou alvo de polêmicas era o jogral que o grupo DDD sempre realizava em 

festa de padroeiro e nas missas71, em razão do conteúdo explicitado nessa atividade e a 

forma como era mostrada. Geralmente, o grupo recebia do padre Severino alguns papéis 

contendo pequenos textos para serem apresentados, porém, o grupo fazia 

completamente contrário ao que estava escrito nesses papéis. O depoente Vital nos 

relata um jogral que o grupo realizou:  

“Eu me lembro que eu e Lael nós fizemos um jogral na igreja que a gente 
entrava ali pela porta central e ia até o altar conversando, batendo papo: é 
Lael ta chegando mais um ano eleitoral e pelo jeito ou a gente enfrenta com 
garra, com vigor, com responsabilidade um trabalho de conscientização ou a 
gente vai acabar vendo de novo mais quatro anos dessas coisas que 
acontecem na paróquia, de salários atrasados pra poder se construir um 
estádio que depois fica trancado, professores sem receber salários...”72   

 

Vital argumenta nesse trecho que fizeram aquilo para ir sensibilizando os paroquianos 

que em Riachão aconteciam aquelas coisas e o que se sabia era que o prefeito tinha 

fornecido combustível para o carro da paróquia, tinha feito doações pra paróquia, tinha 

mandado construir uma capela em determinada comunidade rural, tinha ajudado na 

reforma de uma capela, enfim, benefícios que transmitiam uma boa imagem do prefeito 

municipal. Percebe-se também nas palavras de Vital, que o grupo defendia uma 

conscientização política que consistia em denunciar aquela realidade de Riachão, num 

período que antecedia as eleições municipais de 1992, sem, contudo, divulgar nomes de 

preferência de candidatos, disseram os depoentes. Por outro lado, o espaço da política é 

onde se revelam muitos conflitos e pensamentos diversos, de maneira que suponho ter 

                                                 
70 Atas do grupo jovem DDD, 10 de agosto de 1991. 
71 Geralmente, nas missas e festas de padroeiro, as paróquias dividem as tarefas entre as pastorais e 
movimentos da igreja. Dessa forma, havia um espaço dedicado aos jovens do grupo DDD.  
72 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
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ocorrido divergências entre os paroquianos. Sobre o pleito de 1992 falarei na próxima 

parte desse trabalho. Suponho que um trabalho de conscientização política promovido 

pelo grupo DDD correspondia aos questionamentos de Evando, anteriormente citado, 

era um tipo de atividade de atuação nas questões políticas do município e que 

ultrapassava os limites de atividades que trabalham especificamente a espiritualidade. 

 Parece que os novos direcionamentos do grupo DDD em manifestar 

contrariedade ao poder político local e denunciar o comportamento da paróquia com a 

prefeitura causou uma reação de padre Severino. O entrevistado Vital relata: 

“Eu lembro que até padre Severino chegou a nos proibir de fazer ensaios na 
igreja. Ele tinha criado, colocou um altar novo na igreja em comemoração... 
sei que ele colocou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e criou um 
altar na igreja, hoje até nem existe mais... ficou muito feio, a gente não teve 
nenhuma participação na retirada desse altar, mas, como ele não gostava, 
não estava muito satisfeito com a gente, disse que apareceu uma torneira 
quebrada e ele achou isso pra colocar a culpa e pra proibir a gente de se 
reunir na igreja.”73  

 
Soma-se a este fato, a tentativa do padre Severino em proibir os jovens de realizar jogral 

em festa de padroeiro e nas missas, por não concordar com as atividades e discursos 

deles. Os entrevistados afirmaram que o grupo passou a não mais se reunir na igreja, 

mas, não deixou de fazer jogral, devido ao espaço que os jovens têm nas missas como 

nas festas de padroeiro, nem de denunciar dentro do próprio templo católico a parceria 

do pároco com o prefeito. As divergências entre padre Severino e os jovens do grupo 

DDD evidenciam linhas de pensamento bastante contrárias no campo da religião e da 

política, mesmo que os dois defendam uma interface entre elas. Padre Severino cultua 

uma religião desconectada com a transformação social, defendendo um prefeito que é 

alvo de críticas, em troca de benefícios e doações. Já os jovens do grupo DDD, neste 

momento, mantinham uma cultura religiosa “associada à vida”74,  conectada com a 

análise da sociedade jacuipense e sensível aos problemas sociais. 

 Padre Severino exerceu a função de pároco em Riachão até 1990 e se tornou 

auxiliar do pároco Geraldino Rosa, que já tinha passado pela paróquia local anos antes. 

No inicio de 1992, padre Severino foi transferido para Serra Preta, cidade na qual já 

atuava. Nos últimos anos em que permaneceu na paróquia de Riachão, ele conviveu 

com a oposição que o grupo DDD fazia a seu trabalho. Alguns entrevistados chegaram a 

dizer que ele “gostava mesmo era de dinheiro”, entretanto, não só existiam 

                                                 
73 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
74 Expressão que indicava entre os entrevistados uma religião ligada aos problemas sociais e a ações 
políticas. 
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descontentamentos quanto ao comportamento e trabalho, outros fiéis gostavam do seu 

desempenho enquanto pároco, como afirma D. Maria das Graças: 

“Severino foi um ótimo padre, bom velhinho... Um velho muito bom, muito 
bom mesmo pra não ter defeito. Bom em quê, D Iaiá? Bom, participava 
assim das missas, ele celebrava bem, ele atendia as pessoas bem, na 
confissão ele era ótimo... A Igreja era uma igreja que só vivia cheia de gente 
e ele não era um padre que só vivia exigindo nada... 75 

 
Foi nesse enredo de conflitos que o grupo jovem DDD mudou seus 

direcionamentos e rumos de atuação, ele não era mais o mesmo dos anos em que surgiu, 

ganhou destaque dentro da paróquia por não concordar e enfrentar um líder religioso. 

Mais tarde, com a chegada de padre José Silvino na Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição, os jovens do grupo DDD irão dispor de uma abertura muito grande para 

expor suas novas idéias e atividades. 

O capítulo seguinte pretende tratar das relações entre padre Silvino e os jovens 

do grupo DDD, a formação de novos grupos, a postura desse padre frente à paróquia e a 

política jacuipense e a formação, idéias e práticas da pastoral da juventude de Riachão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
75 Entrevista concedida por Dona Maria das Graças Carneiro, aposentada, 69 anos de idade. APUD. 
SILVA, Marinélia S. 2005, Op. Cit. 
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CAPÍTULO III 
 

OPOSIÇÃO DOS JOVENS AO PODER POLÍTICO LOCAL 
 
 

Pai nosso, dos pobres marginalizados 
Pai nosso, dos mártires, dos torturados. 

Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, 
Teu nome é glorificado, quando a justiça é nossa medida 

Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão 
Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. 

O, o, o, o, O, o, o, o 
Queremos fazer Tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador, 

Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. 
Pedimos-Te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. 

O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões 
O, o, o, o, O, o, o, o 

Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte, 
Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é mais forte. 

Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos  
Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos 
Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos  

 
Pe. Cirineu Kuhn – Pai Nosso dos Mártires 

 

 

 

Nos encontros que os jovens do grupo DDD participavam em outras cidades, 

como aquele da PJMP em Feira de Santana-BA, além das novas temáticas e discussões 

que encontravam, conheciam e traziam para o grupo cantos e músicas que refletiam 

esses novos temas e debates. As atas do grupo DDD mostram que no mesmo instante 

que os jovens começaram a observar novas leituras e perceberem uma fé ligada às 

questões sociais, começava também o apreço a esses novos cantos que misturavam 

aspectos religiosos e políticos, como o canto Pai Nosso dos Mártires, exposto acima, e 

Pelos Caminhos da América, de Zé Vicente. Perguntei aos entrevistados a respeito 

desses dois cantos que começaram a aparecer com muita freqüência nas reuniões do 

grupo, segundo as atas; em relação ao primeiro, eles disseram que o “Deus que o grupo 

tinha era um Deus libertador, dos pobres”, que os convidava a defender a vida e lutar 

contra as injustiças cometidas a tantas pessoas. Além disso, eles disseram que esse canto 

faz referência a várias pessoas que lutaram e morreram defendendo esses ideais, que 

poderia ser gente tanto da igreja católica como não, citaram eles: Dom Oscar Romero, 
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Jesus Cristo, Che Guevara, Margarida Alves76, e outros. Já o segundo canto (Pelos 

caminhos da América há tanta dor / Tanto pranto, nuvens, mistérios, / Encantos que 

envolvem nosso caminhar), segundo os depoentes, quer mostrar uma nova igreja 

preocupada com as condições de vida dos povos da América Latina; eles falam de uma 

igreja renovada, que nasce nesse continente, que “briga e luta por justiça.” Nesse 

sentido, os cantos e as músicas que esses jovens cultuavam, além de terem um 

significado, segundo eles, de alegria e animação, transmitiam um pensamento que tinha 

raízes em outros movimentos e grupos da igreja católica, como as CEBs e a Teologia da 

Libertação, atentando para as suas particularidades. 

       Fiquei pensando no que os entrevistados disseram sobre essa igreja 

renovada, que surge na América Latina e que é muito diferente da igreja do Vaticano. O 

autor Leonardo Boff argumenta em E a Igreja se fez povo que a partir de estudos e 

movimentos nesse continente nasce uma igreja que é popular, dos pobres, que luta pela 

libertação dos seus povos e que tem uma caminhada de fé e luta política. Segundo ele, 

nessa igreja “confrontando a página da escritura com a página da vida aparece o 

impulso para o compromisso de transformação da sociedade.”77 Esse mesmo autor fala 

que a igreja da América Latina desafiou as estruturas da hierarquia da igreja de Roma, 

em sua organização nas bases e na caminhada.  

Ao que parece, essas idéias foram se espalhando na paróquia de Riachão através 

de comentários e atividades dos jovens do grupo DDD, causando oposição de quem 

pensava diferente, haja vista os embates dos jovens com padre Severino, discutidas no 

segundo capítulo. Os depoentes disseram que as dificuldades encontradas com padre 

Severino deram lugar a uma enorme abertura para atuarem quando padre Silvino chegou 

à paróquia, em dezembro de 1991. É importante destacar que no curto período em que 

padre Geraldino Rosa novamente exerceu a função de pároco em Riachão (1991-1993), 

                                                 
76 Entendi que para os entrevistados, os nomes citados possuem um significado de seguir os exemplos de 
pessoas que lutaram defendendo a vida em diversos ambientes e épocas. Observei nas atas que numa das 
reuniões, em outubro de 1991, o grupo assistiu a um filme sobre a vida de “Dom Oscar Romero em 
defesa dos pobres sem terra” e que a discussão depois do filme girou em torno da “situação do Brasil 
atual e reforma agrária.” Dom Oscar Romero foi arcebispo de El Salvador na década de 1970 e por 
denunciar os casos de violência e se opor veementemente a ditadura do seu país, foi morto em 24 de 
março de 1980, celebrando uma missa, momentos depois de ter feito uma reflexão sobre o seu país. Em 
relação a Jesus Cristo, eles defendem que este foi vítima da sociedade do seu tempo, que oprimia o povo. 
Acredito que essa afirmação passa por questões relacionadas à crença e a princípios religiosos, tendo em 
vista a diversidade de manifestações religiosas que fazem leituras diversas a respeito da figura de Jesus 
Cristo. 
77 BOFF, Leonardo. E a Igreja se fez povo. Eclesiogênese: a igreja que nasce da fé do povo. 
Petrópolis: Vozes, 1986, p. 97.  
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a chegada de padre Silvino aconteceu ao mesmo tempo da saída de padre Severino da 

paróquia. 

No início da década de 1990, existia na paróquia além do grupo jovem DDD, o 

grupo JRC – Jovens Reunidos em Cristo, já citado aqui, mas que não tinha ainda, 

segundo os depoimentos, “despertado para essas novas idéias” e que os jovens desse 

grupo direcionavam seu trabalho para a animação nas missas e em celebrações das 

comunidades rurais, e o grupo CCC – Comunidade Cristã de Cantos, jovens que se 

reuniam para ensaiar cantos e apresentá-los nas celebrações e missas. Esses dois últimos 

foram denominados pelos entrevistados (alguns deles participaram desses grupos) e 

referidos nas atas como grupos jovens de cantos, os quais mantinham relações com o 

grupo jovem DDD em atividades e encontros que este promovia. Além desses grupos de 

jovens que se reuniam na área urbana, o grupo DDD organizava encontros com grupos 

de jovens envolvidos em suas comunidades rurais. E o ano de 1991, segundo as atas, foi 

o período em que aconteceram muitos encontros nos povoados do município. 

Infelizmente, não tenho informações a respeito desses encontros nem dos grupos jovens 

desses povoados. Entretanto, parece que o grupo DDD encontrou nessas localidades 

uma grande liberdade para espalhar ainda mais suas idéias e ações.   

 Padre Silvino quando chegou à paróquia Nossa Senhora da Conceição atuou 

como auxiliar até 1992. Nesse período, ele coordenou os grupos de jovens da paróquia e 

assumiu os trabalhos da Campanha da Fraternidade78 de 1992, que tinha por tema: 

Fraternidade e Juventude, e lema: Juventude – caminho aberto. A CF-92 foi realizada 

no período de fevereiro a março e foi o primeiro contato através de estudos e atividades 

de padre Silvino com os jovens. Vários entrevistados se referiram à Campanha da 

Fraternidade como um evento que aprofundou as idéias que estavam sendo trabalhadas 

no grupo DDD e que ajudou o padre Silvino a organizar a pastoral da juventude em 

Riachão. “E aí veio a Campanha da Fraternidade de 1992 que teve como tema... Então 

foi assim um chamativo muito grande, que auxiliou bastante ao padre Silvino organizar 

mesmo a Pastoral da Juventude.”79 Relata o depoente Vital Martinho. Os encontros e 

discussões da CF-92 foram encaminhados por padre Silvino através de materiais como 

                                                 
78 A campanha da fraternidade é realizada anualmente pela igreja católica. Seu objetivo tem como 
fundamentos a evangelização e discussão de temas que envolvem a sociedade brasileira. Ela foi criada em 
1963, ano em que estava acontecendo o Concilio Vaticano II e desde sua primeira realização, em 1964, 
passou por várias mudanças no que tange a discussão de temas. Foi a CNBB quem assumiu a 
organização, confecção de materiais e publicação da Campanha da Fraternidade.  
79 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
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cartilhas de reuniões, cartazes e textos de estudo sobre o tema. Encontrei na secretaria 

paroquial da cidade um texto de estudo e trabalho dessa Campanha e percebi que no 

primeiro encontro dos jovens discutindo a CF, registrado nas atas, foi utilizado 

exatamente esse material, o qual trazia leituras sobre a juventude e a afetividade, 

juventude e a família, juventude e a política, juventude e o trabalho, e outros. Segundo 

consta nas atas, o grupo foi motivado por padre Silvino a discutir a realidade dos jovens 

do município e o que os jovens podem fazer para atuar na sociedade local. Já no 

segundo encontro, de acordo com os entrevistados, o padre Silvino convocou os três 

grupos de jovens da paróquia, o DDD, JRC e CCC, para apresentar como vem se 

desenvolvendo a nível nacional um trabalho de Pastoral da Juventude, orientado pela 

CNBB. É exatamente neste momento que aparece pela primeira vez o nome Pastoral da 

Juventude nas atas do grupo DDD. Parece que esses jovens começaram a se identificar 

como pastoral da juventude a partir dessa campanha. Vejamos nessa fala de Vital: “a 

partir daí, a gente começou a trabalhar através de orientações, diretrizes, direcionadas 

mesmo pela própria CNBB, pelo setor de Pastoral da Juventude da CNBB.”80 Penso que 

a Pastoral da Juventude formou-se em Riachão compondo-se de grupos que tinham 

diferenças quanto aos trabalhos. Enquanto que o grupo DDD se dedicava a um trabalho 

de discussão de temas e atividades voltadas para pensar a fé e as questões sociais, os 

grupos JRC e CCC se reuniam para ensaiar cantos e apresentá-los nas missas e 

celebrações da paróquia. Afinal, como disse no primeiro capítulo, a PJ não pode ser 

encarada como um todo homogêneo, que tem um trabalho acabado e único, em razão de 

estar organizada em grupos. Em 1992, depois do CAJ-Curso de Aprofundamento para 

Jovens, já citado aqui, Silvino e os jovens do DDD criaram outro grupo com os jovens 

que tinham participado desse curso, chamado Shalon. Alguns depoentes falaram que 

esse novo grupo jovem nasceu já discutindo as questões que o grupo DDD vinha 

trabalhando.  

No livro de tombo da paróquia aparecem informações de que padre Silvino 

organizou encontros de formação com os jovens. Já as atas do grupo DDD mostram que 

nesses encontros fora discutido “o pensamento dos bispos do Brasil em relação à igreja 

e a política” e questões como: “existe compra de votos em nossa cidade? Preocupação 

de alguns em resolver os problemas sociais? Os políticos têm o dever de servir e na 

realidade espera ser servido pela população, aproveitando de doenças para ganhar 

                                                 
80 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
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voto”81. Parece que o grupo DDD tentava discutir os indícios de compra de votos no 

pleito de 1988, em que Valfredo Matos ganhara, o mesmo que mantinha relações 

amistosas com o pároco Severino, alicerçadas, segundo alguns depoentes, no interesse 

político. O cenário dessas discussões era um município que estava se preparando para as 

eleições de 1992, em que disputavam José Raimundo Martins, candidato do grupo 

político de Valfredo Matos (este almejava chegar à assembléia legislativa do estado da 

Bahia), Ribeiro Tavares (PL) e José Leão (PDT). Uma das conclusões desses encontros 

foi a seguinte: “todos concordaram e acrescentaram que a igreja deve se envolver na 

política, não para apontar, e sim para orientar e esclarecer o que é a política.”82 

Entretanto, os comentários e trabalhos advindos desse pensamento do padre Silvino e 

dos jovens ocasionaram oposições e afastamento de alguns e construiu o enredo desses 

primeiros anos da década de 1990, em que religião e política se misturavam de forma 

diferente da que vinha sendo protagonizada na paróquia pelo pároco antecessor e o 

prefeito municipal. 

 A respeito dos estudos sobre o pensamento dos bispos do Brasil que eles 

estudaram com o padre Silvino, os entrevistados disseram que aprofundaram uma 

discussão sobre a igreja envolvida com questões políticas: “Silvino trazia os 

documentos da igreja que ele defendia e nos mostrou essa importância aí sim foi mais 

incentivado, porque percebia a importância de um envolvimento de religião com uma 

política.”83 Afirmou a entrevistada Luzia de Oliveira, que foi coordenadora da PJ e 

funcionária da secretaria paroquial. Já a depoente Ana Lise declara: “Uma das coisas 

que eu aprendi com padre Silvino é que Igreja é vida, não é só fazer oração, a igreja não 

é só fazer missa, é militância, isso eu aprendi com padre Silvino, é oração e 

militância.”84 A partir dessas fontes, suponho que o padre Silvino tentava transmitir 

para os jovens as idéias e os documentos que a CNBB publicava de uma igreja 

comprometida com as lutas do povo, em defesa da vida e contra a qualquer tipo de 

opressão.  

 Alguns entrevistados argumentaram que padre Silvino se referia muito, em seus 

comentários e pregação, à Doutrina Social da Igreja, o que leva a crer que ele buscava 

espalhar os ensinamentos dessa doutrina na paróquia, haja vista que ele criou e 

                                                 
81 Atas do grupo jovem DDD, 29 de agosto de 1992. 
82 Atas do grupo jovem DDD, 19 de setembro de 1992. 
83 Entrevista concedida por Luzia de Oliveira, desempregada, em 03/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA 
84 Entrevista concedida por Ana Lise Costa de Oliveira, pedagoga e especializada em educação e 
pluridade sócio-cultural, em 03/01/09 – Riachão do Jacuípe-BA 
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coordenou um grupo de estudos de temas referentes ao pensamento social da igreja. 

Acredito que é importante pontuar algumas informações sobre a DSI. Perguntei aos 

entrevistados sobre o que eles entendiam por Doutrina Social da Igreja; vários deles 

disseram que era os documentos que a igreja católica vinha publicando em defesa dos 

pobres e promovendo mudanças sociais, além disso, alguns deles afirmaram que ela 

remonta aos primeiros cristãos que formaram comunidades e que partilhavam todos os 

seus bens. A respeito desse assunto, os autores Joachim Konig, Gunther Schuhly e José 

Schneider conjugam o pensamento de que a DSI tem suas raízes fincadas nas origens do 

cristianismo, iniciando com a prática da partilha dos bens entre os primeiros cristãos e 

continuando com o ensino dos padres Basílio, Clemente de Alexandria, João 

Crisóstomo e outros. Por outro lado, a Encíclica Rerum Novarum, elaborada em 1891 

pelo Papa Leão XIII, é considerada a primeira encíclica social da igreja católica e que 

sua publicação marca de forma oficial o início da Doutrina Social da Igreja. Nesse 

documento a igreja católica se manifestou ante aos problemas advindos do 

desenvolvimento capitalista e das relações entre patrões e empregados. Muitos foram os 

documentos que surgiram depois desse, conduzindo um pensamento social da igreja em 

relação a diversos contextos e épocas, os quais formam um “conjunto de concepções e 

orientações relativas ao funcionamento sócio-político, econômico e cultural da 

sociedade, cuja elaboração tem como fonte a sagrada escritura”85- a Doutrina Social da 

Igreja. Os documentos da DSI falam da dignidade da pessoa humana, dos princípios e 

valores dos cristãos, da promoção do bem comum, da opção preferencial pelos pobres, 

enfim, temas que compreendem uma evangelização atenta às diversas situações 

históricas e aos diversos cenários. Por outro lado, é preciso levar em conta a existência 

de rupturas e descontinuidades nesses documentos, ao passo que a elaboração de alguns 

deles significou também contradições e a emergência de outros pensamentos. 

 Para Leonardo Boff, nesse processo de Doutrina Social da Igreja, o Concílio 

Vaticano II (1962-1965) configura-se como divisor de águas entre duas concepções de 

igreja. Antes desse concílio, a hierarquia eclesial se firmava como estrutura de 

condução, relegando a vida dos fiéis e suas formas de atuar. O Vaticano II traz o sentido 

da “igreja-povo de Deus”, superando assim o clericalismo. Percebe-se aqui a existência 

de duas formações de igreja, uma que é formada pelo clero e sua hierarquia e outra que 

ao invés de hierarquia, compõe-se de um conjunto de pessoas que partilham atividades 

                                                 
85 KONIG, Hans-Joachim; SCHUHLY, Gunther e SCHNEIDER, José. Consciência Social. A história 
de um processo através da Doutrina Social da Igreja. São Leopoldo: Unisinos, 1994, p. 09.   
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religiosas. Lembrei-me do que os entrevistados disseram sobre uma igreja católica que é 

engajada, que é “pés no chão”, conforme vários depoentes afirmaram. Entendo que para 

aqueles jovens a igreja era o conjunto dos fiéis e participantes que deveriam evangelizar 

e ter “um pé na bíblia e um pé no chão.” No concílio Vaticano II, foram construídos 

vários documentos que embasam essas modificações na igreja católica, dentre os quais 

estão: o Gaudium et  Spes, que apresenta a relação da igreja católica com o mundo onde 

ela está inserida, e o Lumem Gentium, que reafirma uma igreja formada pelas pessoas 

que acreditam nos valores cristãos. 

 A partir do Concílio Vaticano II deflagrou-se pela América Latina uma abertura 

para discussões acerca de uma igreja atuante nesse vasto continente. A América Latina 

foi palco de várias assembléias da conferência episcopal latino-americano – CELAM, 

realizadas em Medellín (Colômbia), em 1968; Puebla (México), em 1979; Santo 

Domingo (República Dominicana), em 1992 e em Aparecida (Brasil), em 2007. Em que 

pese os conflitos entre a hierarquia católica e essas novas discussões, os eventos 

realizados na segunda metade do século XX possibilitaram o envolvimento de muitos 

cristãos católicos em movimentos sociais e com a luta política contra os regimes 

ditatoriais que assolavam o cenário em que aconteciam. Já em relação ao evento de 

Aparecida, alguns estudiosos colocam que pode ser encarado como uma ruptura nas 

discussões e direcionamentos característicos dos anteriores. Longe de opiniões 

previamente estabelecidas, é preciso observar as disputas e interesses nesse evento. 

 Esse processo de construção de uma igreja católica da América Latina 

desencadeou o surgimento de movimentos e grupos que fizeram oposição a toda uma 

ordem de coisas que contribuiu para as desigualdades sociais, sobretudo, as ditaduras 

militares reinantes nessa época, a todo vapor, nos países da América Latina. Bispos, 

leigos, padres, religiosos e religiosas foram torturados por defenderem as classes 

subalternas e por elaborarem ferrenhas criticas a esses sistemas, em nome de uma fé 

libertadora. São nesses enredos e cenários da década de 1970 que surge a Teologia da 

Libertação. A TdL se desenvolveu como uma reflexão crítica a partir da práxis 

libertadora desses cristãos e ocasionou novas lutas e oposições no contexto latino-

americano. É preciso considerar também a distância que existe entre as formulações 

teóricas dos teólogos da libertação e a dinâmica de grupos cristãos, como as CEBs. A 

respeito disso, Cláudio Perani, jesuíta italiano e um dos fundadores da Comissão 

Pastoral da Terra, destaca: “A teologia da libertação trata dos pobres e reinterpreta a fé a 

partir deles, mas habitualmente não é por eles lida e entendida. Isso mostra o 
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distanciamento que ainda existe entre o povo e a teologia.”86 No contexto da América 

Latina, a TdL impulsionou o envolvimento de muitos cristãos nas lutas políticas de 

libertação e contra os regimes ditatoriais, tanto é que Michael Löwy argumenta que “em 

inúmeros países da América Latina, a revolução será feita com a participação dos 

cristãos, ou não se fará.”87 Dessa forma, a TdL partilha uma forte mobilização 

libertadora junto aos movimentos sociais, perceptíveis em várias revoluções surgidas na 

América Latina.     

É importante ressaltar que esses acontecimentos e trabalhos não ocorreram de 

forma muito bem preparada ou com uma permanente tranqüilidade. Estudos sugerem 

agitações e intranqüilidades tanto no que diz respeito ao conflito de uma igreja 

conservadora com uma igreja atenta às problemáticas sociais e no próprio pensamento 

social da igreja. Marinélia Silva diz que “para os adeptos da Teologia da Libertação, a 

Doutrina Social da Igreja ‘pretende uma solidariedade ou uma opção preferencial pelos 

pobres, isenta de conflitos (...), um sonho sem raízes quer na realidade quer no 

Evangelho’. Assim, afirmam que se deverá buscar nos conflitos uma autêntica opção 

preferencial pelos pobres.”88 Em se tratando do município de Riachão do Jacuipe, 

nesses primeiros anos da década de 1990, falou-se muito, segundo as fontes, em 

Doutrina Social da Igreja e no pensamento dos bispos do Brasil, alicerçadas por idéias 

de fé e política.  

Os jovens da igreja e padre Silvino defendiam a conciliação de uma vida de fé 

com uma vida política, entendida em termos de participação e responsabilidade dos 

cidadãos na promoção do bem comum. Essa última expressão indica a busca por justiça, 

igualdade e respeito pela vida. É por isso que “a vivência intensa da dimensão política é 

uma extensão da fé e dos valores dela decorrentes.”89 Diziam que o espaço da política 

era o principal meio de realizar uma transformação social, impulsionada pela fé cristã 

que pretendia estabelecer os valores do “reino de Deus”: solidariedade, partilha, 

igualdade, etc. Além disso, afirmavam que a “fé e a política mesmo sendo coisas 

diferentes eram inseparáveis.” Suponho que tais elementos mesmo tendo significados 

diferentes se complementam na prática da vida daqueles jovens e do padre Silvino.   

                                                 
86 PERANI, Cláudio. Rumos da Igreja no Brasil. Cadernos do CEAS, Salvador, 1985, n. 100, pp. 66-76. 
87 LÖWI, Michael. Marxismo e Teologia da Libertação. 1991, p. 113. 
88 Idem, Ibidem. p. 110. 
89 TROMBETTA, Sérgio e Luis Carlos. A fé de mãos dadas com a política. In.: Jornal Mundo Jovem, 
RS: PUCRS; n. 182, set/2002, p. 14. 
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É por essas idéias e práticas que nas terras jacuipenses a paróquia local vivia 

ares de tensões depois das relações tranqüilas entre a prefeitura e o pároco, análise 

proposta por Marinélia. O estudo de Pierre Bourdieu acerca do campo religioso nos 

aponta alguns elementos importantes para refletirmos sobre o cenário jacuipense. Para 

esse autor “... a estrutura dos sistemas de representação e práticas religiosas, próprias 

aos diferentes grupos ou classes, contribui para a reprodução e para perpetuação da 

ordem social...”90 O campo religioso, proposto por Bourdieu, trata-se do significado que 

a religião possui em se apresentar através de sistemas de práticas e representações, que 

acabam contribuindo para consagrar a ordem social. A religião tem vínculo com a forma 

como as pessoas concebem o mundo, mexe de diferentes formas nas tomadas de 

decisões, coletividade e posturas políticas. Vale ressaltar ainda, que as pessoas pensam 

o espaço religioso e conjugam diferentes significados dele a partir de seus interesses e 

percepções. Nesse sentido, é possível perceber a paróquia local e o poder político a 

partir de suas relações tranqüilas, como também, a maneira como estas foram sendo 

questionadas.  

Conforme tinha argumentado aqui, os jovens da Pastoral da Juventude tiveram 

uma grande liberdade para desenvolver suas atividades com padre Silvino, faculdade 

que não tinham com o pároco Severino. No período em que esse último padre conduziu 

os trabalhos da paróquia, os jovens do grupo DDD foram os responsáveis por iniciar 

conflitos com ele, em função de não concordarem com as “tranqüilas” relações entre a 

prefeitura e a paróquia, calcada no interesse de ambas as partes. Já com padre Silvino, 

esses jovens tiveram uma enorme abertura para espalhar suas idéias e encaminhar 

atividades, principalmente através da Escola de Leigos.91 Segundo as entrevistas e as 

atas do grupo jovem DDD, padre Silvino incentivava a participação e dava condições 

para que jovens da PJ fossem participar da Escola Diocesana de leigos, em Feira de 

Santana-BA. A respeito da Escola Diocesana de Leigos, Marinélia Silva afirma: “Em 

parte, este indício confirma a minha hipótese de que a Doutrina Social da Igreja na sua 

face libertária se intensificou na Diocese de Feira de Santana em fins da década de 

1980, início da década de 1990.”92 No período citado pela autora, o bispo da Diocese de 

Feira de Santana era Dom Silvério Jarbas Paulo Albuquerque. O entrevistado 

                                                 
90 BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. 1998, p. 52-53 
91 A Escola de Leigos oferece formação e debate sobre temáticas que dizem respeito ao catolicismo, como 
missa, comunhão, e também é espaço de discussão de temas sociais e políticos como desemprego, voto, 
etc. 
92 Idem, Ibidem. p. 149. 
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Normando de Oliveira nos traz algumas informações sobre esse contexto: “Nossa 

Diocese contava com um bispo conservador (referência a Dom Silvério), alguns padres 

conservadores e canalhas, porém, um grupinho de padres que queriam mudar algo.”93 

Suponho que os ensinamentos sociais da igreja e a disseminação de uma igreja engajada 

em paróquias pertencentes à Diocese de Feira de Santana contaram com a ajuda desses 

padres que pensavam em mudanças sociais, lembrados por Normando.  

Não demorou muito, o próprio pároco Silvino incentivou os jovens a criarem a 

sua própria escola de leigos, a partir dos textos lidos e do que tinham aprendido em 

Feira de Santana. A escola de leigos da paróquia de Riachão tornou-se, conforme as 

entrevistas, um local de estudos de temas como “História da Igreja Católica”, “fé”, 

“missa e eucaristia” e de aprendizagem da Doutrina Social da Igreja e análise da 

sociedade jacuipense. Encontrei nos arquivos da secretaria paroquial alguns textos que, 

segundo consta nos próprios materiais, foram adquiridos pelo padre Silvino e pelos 

jovens e utilizados na escola de leigos nesse período. Materiais como: “A participação 

política dos cristãos”, “Reflexão sobre política”, “Doutrina Social da Igreja” e a obra 

“vocação e carisma”, do padre José Lisboa Moreira de Oliveira, irmão do padre José 

Ionilton de Oliveira. 

    No ano de 1992, como já havia falado aqui, Riachão se preparava para as 

eleições municipais. Nesse cenário, padre Silvino e os jovens do grupo DDD 

organizaram um debate entre os candidatos a prefeito. Nessa ocasião, o candidato José 

Raimundo Martins, representante do grupo de Valfredo Matos, recusou o convite feito 

pelos organizadores, estando presentes no dia da realização do evento os candidatos 

Ribeiro Tavares e José Leão. A ausência do candidato da situação nos leva a acreditar 

que se deu em razão dos conflitos entre a prefeitura e este setor da igreja. Os jovens, 

semanas antes do evento, colocaram urnas de papelão nos bairros da cidade para as 

pessoas formularem perguntas para os candidatos acerca de vários temas, como 

saneamento, moradia e emprego. Um indício de que os jovens pretendiam envolver os 

jacuipenses no debate. No início do evento, o jovem Lael Guimarães se pronunciou a 

respeito do pensamento social da igreja ante o debate: “É o pensamento da igreja em 

cumprimento de sua missão pastoral, a luz da evangélica opção pelos pobres, que na 

palavra de Deus que deseja manifestar sua presença na realidade política de eleição 

                                                 
93 Entrevista concedida por Normando de Oliveira, em 20/03/09 – Conceição do Coité-BA. Op. Cit. 
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municipal de Riachão do jacuípe.”94 A missão pastoral a que Lael se refere é proposta 

da CNBB como “objetivo geral” que toda pastoral da igreja católica deve seguir: 

Evangelizar, com renovado ardor missionário, testemunhando Jesus Cristo, em 

comunhão fraterna, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para formar o 

povo de Deus e participar da construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço 

da vida e da esperança nas diferentes culturas, a caminho do reino definitivo. 

Além da fala de Lael, padre Silvino abordou a participação da igreja na política:  

“elegeremos aquele que por quatro anos guiará o destino do nosso 
município, mais uma vez a nossa pastoral da juventude grita e quer ao 
mesmo tempo tomar parte nesse processo de mudança, com a realização 
desse debate (...) A não participação nos levará a cair no pecado da omissão, 
pecador este que atinge a tantos cristãos, que omissos a este processo 
criticam a igreja e seus pastores. (...) Tendo presente que o evangelho é vida 
e que todos, também a igreja, somos convidados a defender a vida em todas 
as suas dimensões.”95   
 

Os entrevistados disseram que o debate foi um acontecimento inédito na cidade e que no 

outro dia era o tema das conversas entre os jacuipenses. O padre Silvino fala que a 

igreja já vinha sofrendo críticas em virtude do envolvimento dela com a política. Para 

ele eventos dessa natureza suscitam discussões e promovem uma participação da igreja 

nas questões de interesse municipal, e que dessa forma está praticando os ensinamentos 

bíblicos. Sendo assim, era a pastoral da juventude a representante e protagonista da 

igreja nessa interface.  

Porém, esse foi o cerne para o afastamento de vários jovens da pastoral da 

juventude e de outros paroquianos. Pessoas como Cândido Luis Soares, já citado 

anteriormente, que chegou a dizer que os jovens estavam fazendo campanha partidária: 

“Infelizmente, teve o lado político de alguns membros do grupo DDD que achavam que 

a nossa paróquia tinha que tomar um lado político partidário, e isso veio a causar um 

certo dano porque a nossa paróquia tem que ser, ele tem que ter um lado de justiça clara 

por ele não aceitar a corrupção, porém, ele não tem que ter partido definido.”96 Já o 

entrevistado Roque Santiago, membro do grupo DDD, não admite que padre Silvino 

fazia uma política partidária: “Ele fazia uma política de oposição a Valfredo. Ele não 

citava nomes de candidatos, ele não era partidário, mas, se colocava na oposição de 

Valfredo, e isso eu não gostava, porque na reunião do grupo é pra discutir coisas de 

Igreja, quando saísse da reunião aí podia falar de política, mas, lá dentro não. Eu mesmo 

                                                 
94 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe-BA. Vídeo: Debate entre 
Prefeituráveis. Riachão do Jacuípe-BA: Adelcolor Foto e Vídeo, 1992.  
95 Idem. 
96 Entrevista concedida por Cândido Luis Soares, em 30/12/08 – Riachão do Jacuípe-BA, Op. Cit.  
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não gostava.” 97 Apenas o depoente Cândido afirmou que padre Silvino era partidário, a 

maioria dos entrevistados disse que ele fazia conscientização política, promovia 

discussões e que nunca declarou aproximação a nenhum candidato. Já em relação ao 

depoente Roque Santiago, este se afastou da paróquia porque Silvino fazia oposição ao 

candidato no qual votava. Fato importante para pensar o espaço religioso sendo 

modificado em se tratando de interesses e posturas políticas. 

 A respeito da atuação de Silvino na condução dos trabalhos da paróquia, os 

entrevistados transmitiram comentários algumas vezes contraditórios, outras vezes 

silenciados por não quererem divulgar opiniões pessoais quanto ao pároco. Alguns 

inicialmente disseram que “Silvino era ditador”, ou que “mandava sempre”, depois me 

pediram para trocar essas expressões por: “Silvino era enérgico”, “pensava no melhor 

para a paróquia”. Suponho que tais comentários e atitudes desses entrevistados indicam 

que naquele período a igreja passava por conflitos e mexia com muita gente. Para esses, 

a palavra ditador, segundo eles, compreendia atitudes de Silvino em várias ocasiões de 

não aceitar as opiniões das outras pessoas e soava muito forte para ser divulgada. Outros 

depoentes argumentaram que este pároco “era muito bruto” e “queria as coisas do jeito 

dele, sem ouvir ninguém”, mas, também argumentaram que essa postura de Silvino foi 

válida porque “foi bom para todos nós”, “melhorou a paróquia”, no que se refere à 

organização (“Ele era muito organizado, formou as pastorais da igreja”) e aos trabalhos 

(“tudo que ele fazia dava certo”) no tocante ao incentivo à elaboração de estudos e 

debates e o desenvolvimento de atividades.  

  Em relação à formação de pastorais, Silvino criou a pastoral do dízimo e iniciou 

estudos sobre o que representava o dízimo na igreja. Esse fato causou aborrecimentos 

em vários paroquianos, em virtude de estarem acostumados com ações da prefeitura em 

bancar as despesas paroquiais. Para os entrevistados, Silvino queria moralizar e tornar a 

paróquia independente: “padre Silvino mostrou pra gente que igreja tem que ser uma 

instituição independente, ela não podia ser daquele jeito porque quando ela fosse 

denunciar ela não podia porque era presa a A e B.”98 A depoente faz referência ao 

período em que a paróquia dependia dos favores e contribuições da prefeitura. Ela 

também revela que é um papel da igreja denunciar quando necessário e se pronunciar 

ante a sociedade. Nas palavras da depoente Gilvane, “Silvino não queria que a igreja 

                                                 
97 Entrevista concedida por Roque Evâneo Carneiro Santiago, comerciante, em 27/01/09 – Riachão do 
Jacuípe-BA. 
98 Entrevista concedida por Gildete Lima de Oliveira, em 03/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, Op. Cit. 
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aceitasse nada dos políticos, que a igreja tinha que caminhar com os próprios pés, então, 

mudou muita coisa, não tinha esse negócio de elogios, tratava os políticos como 

qualquer outro cristão.”99 Ela também fala das mudanças ocorridas na paróquia com a 

chegada de padre Silvino, dentre as quais a intromissão do dizimo com o objetivo de 

suprir, pelos próprios paroquianos, as despesas paroquiais.  

 Além disso, segundo os entrevistados, a relação de padre Silvino com as outras 

pastorais não era a mesma com a pastoral da juventude. Com os jovens, Silvino 

encontrou um espaço bastante favorável para encaminhar seus objetivos, enquanto que 

com as outras pastorais100 ele não encontrou a mesma receptividade para espalhar suas 

idéias:  

“Eu acho que ele tinha um carinho muito especial com o jovem, é claro que 
ele incentivava as outras pastorais, mas, eu acho que as próprias outras 
pastorais não sabiam dar o valor devido a padre Silvino, não sabiam 
entender o porquê de padre Silvino ser tão enérgico, por que ele queria as 
coisas do jeito dele.”101  
 

Nessa fala, a depoente Ana Lise dá indícios de que outras pastorais não concordavam 

com a forma como Silvino conduzia os trabalhos paroquiais e que elas não tinham 

percebido ainda os objetivos do pároco. Penso na possibilidade de paroquianos terem se 

aborrecido devido a uma maior aproximação de Silvino com a pastoral da juventude e 

menos com as outras. A entrevista Rosália afirma que nessa época fazia parte da 

pastoral familiar e não percebeu indiferenças de Silvino quanto às outras pastorais e que 

“esse pároco estava mais com os jovens porque eram eles que mais defendiam suas 

idéias... de uma igreja engajada com o social e a política.”102 

 Nesse período, segundo as falas dos depoentes, a PJ viveu um momento áureo na 

paróquia, por tomarem a dianteira dos trabalhos paroquiais. Os jovens da PJ animavam 

as missas, faziam leituras, organizavam jograis e dramatizações. Ao invés do prefeito 

eram os jovens quem tomavam o espaço do altar da igreja falando de diversos temas e 

desenvolvendo conscientização política com leituras de textos sobre o voto, a sociedade 

e o papel da igreja na política. Para além do altar, os jovens começaram a organizar 

manifestações nos bairros da cidade, expondo suas idéias, símbolos e praticidade. 

                                                 
99 Entrevista concedida por Gilvane Silva de Jesus, em 12/01/09 – Riachão do Jacuipe-BA, Op. Cit. 
100 Nessa época a paróquia contava com a pastoral catequética, pastoral familiar, pastoral da saúde, 
pastoral do dízimo, pastoral da crisma, e outras. 
101 Entrevista concedida por Ana Lise Costa de Oliveira, em 03/01/09 – Riachão do Jacuípe-BA, Op. Cit.  
102 Entrevista concedida por Rosália Ferreira da Silva Oliveira, dona de casa, em 12/01/09 – Riachão do 
Jacuípe-BA. 



 52 

 No começo de 1994, se encontrava na paróquia, além de padre Silvino, dois 

padres auxiliares que partilhavam das mesmas idéias do pároco local. Era o padre José 

Ionilton Lisboa de Oliveira e o padre Zé Carlos Nascimento, este último freqüentou o 

grupo DDD no ano de 1986 e depois foi para o Rio de Janeiro fazer os estudos 

teológicos. Esses três párocos organizaram um grupo de trabalhos e estudo de temas 

mais especificamente políticos, formado por jovens da PJ – Grupo Cidadania em Ação. 

Tão logo, esse grupo resolveu organizar uma caminhada de conscientização política a 

fim de mostrar a população jacuipense em quem ela votava, referencia ao pleito de 92 

vencido por José Raimundo Martins, candidato da situação. Essa caminhada, realizada 

no dia 7 de setembro, data oficial comemorativa da “independência do Brasil”, 

representou uma manifestação contra a administração do prefeito, com denúncias de 

salários atrasados e desvio de dinheiro público para bancar a campanha de Valfredo 

Matos à Assembléia Legislativa do Estado da Bahia. Segundo os entrevistados, eles 

queriam, ao invés de comemorarem o Dia da Pátria, manifestar seus pensamentos a 

respeito do Brasil e do local onde moravam. Andaram pelos bairros da cidade, 

levantando as bandeiras vermelhas da PJ, cantado, fazendo leituras bíblicas, 

dramatizações e comentários sobre o município e sobre a política de Riachão. Sobre 

essa caminhada o depoente Vital Martinho relata:  

“a gente fez essa caminhada e foi assim brilhante, deu muita gente e o 
melhor de tudo foi a polêmica que causou, porque quando se polemiza a 
gente tem a oportunidade de discutir, mostrar as pessoas algo que precisa 
realmente ser discutido.”103 
  

Dessa forma, os jovens e os padres conseguiram transmitir suas idéias e oposição ao 

prefeito municipal e incomodar os gestores públicos. “A PJ era assunto na Câmara de 

Vereadores – incomodava os ocupantes do poder público municipal”104, argumentou 

Marinélia Silva. Penso nas revelias que o grupo do prefeito municipal fez diante das 

críticas da igreja, os duros ataques a padre Silvino, assunto estudado por Marinélia, e 

também aos jovens, como o próprio depoente Vital Martinho que foi ameaçado de 

morte anos depois. 

 Um ano após a realização da caminhada de conscientização política, a CNBB 

lançou, durante a segunda Semana Social da Igreja, o grito dos excluídos105, para ser 

                                                 
103 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
104 Idem, Ibidem, p. 144. 
105 O grito dos excluídos é uma manifestação popular carregada de anúncios e simbolismo, que conta com 
a participação de igrejas, grupos, movimentos sociais, tendo como eixo central a discussão de um tema de 
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realizado no dia 7 de setembro de cada ano. E em 1995, a PJ juntamente com os três 

padres citados acima organizaram o grito dos excluídos em Riachão, tendo como lema: 

A vida em primeiro lugar. Infelizmente, o vídeo contendo as imagens desse evento se 

encontra deteriorado o que impossibilita uma observação, ficando a cargo das atas e dos 

entrevistados informações sobre ele. Estes foram unânimes em dizer que no primeiro 

grito dos excluídos a nível nacional Riachão já organizava o segundo, colocando aquela 

caminhada de conscientização política como sendo o primeiro. 

 Em 1996, a PJ e o padre Silvino organizaram o grito dos excluídos que tinha por 

lema Trabalho e Terra para viver. O que se viu na caminhada foram críticas aos 

gestores municipais no tocante ao descaso com as áreas de saúde, educação e 

saneamento básico e leituras sobre a importância do voto. Faixas mostravam 

comentários acerca desse tema: “O voto é instrumento de transformação social”; 

“Lembre-se: o voto é livre”; “Exerça sua cidadania lutando por seus direitos”. O padre 

Silvino tratou de explicitar o sentido daquela manifestação: “Nosso ato é um ato 

político... e não político-partidário, pois, agimos em nome da fé.”106 Em vários pontos 

do percurso da manifestação, jovens da PJ e lideranças de movimentos falavam sobre a 

importância das eleições municipais no dia 3 de outubro. É importante atentar para a 

disputa eleitoral desse ano, pois, marcava a volta de Valfredo Matos a uma disputa 

política local, depois de não ter conseguido chegar à Assembléia Legislativa da Bahia, e 

Herval Campos, outrora parceiro político de Valfredo e que tinha assumido a prefeitura 

durante oito meses em 1988. Nessa disputa, apenas Valfredo e Herval lançaram 

candidaturas, pleito vencido por Herval. 

 Para alguns entrevistados, a postura dos jovens e do padre Silvino em tecer 

críticas à administração do grupo de Valfredo Matos contribuiu para que Herval 

Campos ganhasse as eleições municipais. Para eles em nenhum momento padre Silvino 

ou algum jovem se pronunciaram em nome da igreja pedindo voto para o eleito, muito 

pelo contrário, faziam questão de salientar que faziam conscientização política. 

Entretanto, segundo a análise de Marinélia a partir de entrevistas com jacuipenses, boa 

                                                                                                                                               
relevância nacional. Os objetivos do grito dos excluídos passa pela denúncia do modelo político e 
econômico que concentra riqueza e condena milhões de pessoas à exclusão social, e pelo anúncio de 
caminhos alternativos a esse próprio modelo, de forma a desenvolver uma política de inclusão social e 
participação popular. A realização do grito foi pensada para o dia 07 de setembro de cada ano como 
forma de refletir a soberania nacional. No lugar de festejos e celebrações em prol da pátria, nos desfiles 
de Sete de Setembro, o grito dos excluídos promove um dia de conscientização política e luta por 
mudanças sociais. 
106 Arquivo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Vídeo: II Grito dos Excluídos – 1996. Riachão do 
Jacuípe. Fala de padre Silvino. 
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parte da população não entendeu dessa maneira e taxaram Silvino e os jovens da PJ de 

estarem fazendo campanha política, neste caso, para Herval Campos. Deixo essa 

questão para outro momento oportuno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É possível, segundo as fontes, que a PJ e o padre Silvino tenham representado as 

primeiras vozes capazes de se levantarem em defesa dos direitos das pessoas e tecerem 

contestações aos gestores municipais nas terras do Riachão. No período estudado são 

verificáveis tais proposições. Porém, nesse processo, convém destacar outras questões e 

elementos: qual o comportamento de padre Silvino e dos jovens da PJ diante da 

administração de Herval Campos na prefeitura municipal? As tensões se intensificaram, 

diminuíram? A vida política dos jovens e de padre Silvino ficaria resumida a uma 

conscientização e embates com os gestores públicos ou entraria numa disputa eletiva? 

Não é pretensão aqui tentar respondê-los, mas, o conjunto das fontes revelou novas 

informações e apontaram novos caminhos. 

 Os acontecimentos trazidos aqui fazem parte de um período da história recente 

do município de Riachão do Jacuípe-BA. Para Agnes Chauveau e Philippe Tetart “a 

história não é somente o estudo do passado, ela também pode ser, com menor receio e 

método particulares, o estudo do presente.”107 A emergência da História do Presente, 

portadora de particularidades de conviver com testemunhos vivos, coloca 

necessariamente em foco os depoimentos orais. Os relatos de memória que ouvi e 

procurei entender estão recheados de sentimentos, emoção, seriedade, como nas 

declarações do entrevistado Vital Martinho; felicidade, nas palavras de Ildevan 

Carneiro, que conheceu e casou com uma jovem também da PJ; choro, como o de 

Arival Costa, ao lembrar-se de ter sido, juntamente com sua esposa, Maria da Glória, 

pai e mãe da PJ. Todos os depoentes lembraram e citaram nomes de outras pessoas que 

participaram dos grupos de jovens, das amizades criadas, das leituras, cantos, 

brincadeiras, das discussões e atividades, enfim, das coisas que viram, ouviram e 

disseram nas reuniões da PJ. Cada um deles disse o que o grupo jovem significou em 

suas vidas. Trago aqui o depoimento de Vital Martinho:  

Foi a grande escola da minha vida, a pastoral da juventude foi quem me deu 
oportunidade pra me conectar ao mundo, e a partir da PJ eu passei a ver a 
realidade, a desenvolver meu senso crítico, eu passei a pautar a minha vida 
por aí. A pastoral da juventude me trouxe conseqüências maravilhosas, 
penosas, fui ameaçado de morte, fui enxotado da igreja, fui agredido dentro 
da igreja, o prefeito da época (Herval Campos), junto com o presidente da 

                                                 
107 CHAUVEAU, Agnes e TETART, Philippe. Questões para História do Presente. Bauru, SP: 
EDUSC, 1999, p. 15. 
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câmara (Zé Filho) tomou o microfone da minha mão quando eu fazia a 
reflexão dentro da igreja...108   
 

Nessa fala, o entrevistado Vital relembra um episódio muito forte em sua caminhada de 

fé e engajamento social. Ele diz que fez uma reflexão, em agosto de 1999, na missa de 

aniversário da cidade, em que denunciava as perseguições políticas que algumas pessoas 

vinham sofrendo do poder público municipal por não terem votado no prefeito de então, 

através de demissões e salários atrasados, além de ter alertado para a participação da 

igreja nas questões políticas do município, e que ela não poderia ficar calada diante das 

atitudes do prefeito local. Nesse sentido, é possível perceber que as tensões entre o 

poder público municipal e os jovens da PJ e padre Silvino tenham ganhado uma grande 

proporção no mandato do prefeito Herval Campos. A respeito disso, argumenta 

Marinélia Silva no contato com fontes orais:  

“Outros exemplos disso, são as narrativas sobre uma bomba que foi atirada 
contra a vidraça dos aposentos do pároco Silvino, no Vocacionário São José, 
ameaças de agressão física do tipo “fulano mandou dar uma surra no padre”, 
insinuações de atentados contra sua vida, perseguições e xingamentos...”109 
 

A propósito do estudo de Marinélia Silva, ela analisa os acontecimentos desse período e 

os depoimentos orais de pessoas que participaram e/ou assistiram esse processo nas 

terras jacuipenses, como também as relações de padre Silvino com o poder político local 

e os anos que antecederam sua saída da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em 1999. 

 Alguns entrevistados disseram que os conflitos aumentaram ainda mais quando 

os jovens da PJ e padre Silvino apoiaram o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 

1998 e quando os jovens fundaram, em 1999, um diretório desse partido em Riachão. 

Outros entrevistados disseram que em nenhum momento padre Silvino fez campanha 

para o PT, e que foram os jovens da PJ que organizaram esse partido na cidade. Aqui 

trago o depoimento desse pároco, colhido por Marinélia: “Todas as cidades precisam ter 

o Partido dos Trabalhadores. Não tem outros partidos lá? Por que é que lá não pode ter 

uma sede do PT? E é claro que as pessoas que encabeçaram tinham que ser mesmo o 

pessoal da Igreja. Eram as pessoas que estavam na luta, na caminhada...”110 Nas eleições 

de 2004, o Partido dos Trabalhadores de Riachão elegeu dois vereadores, Teodomiro 

Paulo e José Avelange. Este último tem uma história de caminhada na igreja e 

                                                 
108 Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, em 30/11/08 – Riachão do Jacuípe-BA, 
Op. Cit. 
109 Idem, Ibidem. p. 179. 
110 Entrevista concedida por padre José Silvino dos Santos, em 03/03/2005. APUD. SILVA, Marinélia S. 
2005, Op. Cit. p. 188. 
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participação nas atividades da Pastoral da Juventude. Além disso, alguns depoentes 

argumentaram que os leigos se envolveram tanto com a política que “deixaram de lado 

o religioso”. Falam isso analisando toda a caminhada dos jovens da PJ e sua atualidade 

 Nesse sentido, é possível perceber que os delineamentos e acontecimentos 

acerca desse enredo revelam variadas possibilidades de leituras, até porque o 

conhecimento histórico nos dá certa liberdade de análise e discussão. 

 As fontes pesquisadas puderam revelar ainda outros aspectos, fatos e 

personagens de um tempo diverso. Os jovens da Pastoral da Juventude organizaram 

Gritos dos Excluídos, Encontrões com a presença de todos os grupos jovens existentes 

na paróquia, encontros diversos nas comunidades rurais, Semana da Cidadania, 

manifestações nos bairros da cidade, atividades religiosas como o CAJ, já referido aqui, 

enfim, uma caminhada de fé e política. 

 Creio que existem muitas outras coisas para ser pesquisadas, estudadas e ditas. 

Uma delas é a possibilidade de entrevistar os gestores municipais e os padres 

envolvidos nas questões trazidas aqui. Não o fiz por achar que iria envolver muitos 

outros aspectos e caminhos que, neste momento, não pretendia analisar. Quis privilegiar 

os depoimentos dos jovens, sua vivência coletiva, suas idéias e práticas no chão da 

minha cidade. 
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ANEXO 

 

 

 

 

Mapa de Riachão do Jacuípe 

Fonte: IBGE – Riachão do Jacuípe-BA. 
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 FONTES  

 

 

1 – Fontes Orais 
 
Entrevista concedida por Cândido Luis Soares, funcionário da prefeitura municipal, em 
30/12/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por José Cristovão Oliveira dos Santos, professor de Português, 
em 03/01/09 – Riachão do Jacuípe-BA. 
 
Entrevista concedida por Fátima Maria de Oliveira, participa na animação das missas, 
em 06/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Anete Margarida de Oliveira, comerciante e proprietária de 
livraria, em 03/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Gildete Lima de Oliveira, atua na catequese do bairro Alto do 
Cruzeiro, em 03/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Maria Da Paz Lima de Oliveira, atua na catequese do bairro 
Bela Vista, também um bairro de baixa renda em 02/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Vital Martinho Carneiro de Oliveira, Oficial de Justiça, em 
30/11/08 – Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Gildevan Souza Mendes, proprietário de bar, em 13/01/09 – 
Riachão do Jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Gilvane Silva de Jesus, técnica de enfermagem, em 12/01/09 – 
Raichão do jacuipe-BA. 
 
Entrevista concedida por Luzia de Oliveira, desempregada, em 03/11/08 – Riachão do 
Jacuípe-BA. 
 
Entrevista concedida por Ana Lise Costa de Oliveira, pedagoga e especializada em 
educação e pluridade sócio-cultural, em 03/01/09 – Riachão do Jacuípe-BA 
 
Entrevista concedida por Normando Carneiro de Oliveira, Professor da UNEB – 
CAMPUS: Coité e Alagoinhas, em 20/03/09 – Conceição do Coité-BA. 
 
Entrevista concedida por Roque Evâneo Carneiro Santiago, comerciante, em 27/01/09 – 
Riachão do Jacuípe-BA. 
 
Entrevista concedida por Rosália Ferreira da Silva Oliveira, dona de casa, em 12/01/09 
– Riachão do Jacuípe-BA. 
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2 – Fontes Escritas 
 
Atas do grupo jovem DDD, 25/04/87. 

Atas do grupo jovem DDD, 23/03/91. 

Atas do grupo jovem DDD, 26/09/87. 

Atas do grupo jovem DDD, 25/08/90. 

Atas do grupo jovem DDD, 10/05/89. 

Atas do grupo jovem DDD, 16/01/88. 

Atas do grupo jovem DDD, 15/05/91. 

Atas do grupo jovem DDD, 17/03/90. 

Atas do grupo jovem DDD, 10/08/91. 

Atas do grupo jovem DDD, 29/08/92 

 
Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe-BA, 
1983. 
Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe-BA, 
1987. 
 
3 – Vídeos 
 
Arquivo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe-BA. Vídeo: 
Debate entre Prefeituráveis - 92. Riachão do Jacuípe-BA: Adelcolor Foto e Vídeo, 
1992.  
 
Arquivo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Vídeo: II Grito dos Excluídos – 
1996. Riachão do Jacuípe. Fala de padre Silvino. 
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