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RESUMO 
 

 

Na segunda metade do século XX, a Igreja Católica da América Latina e mais 

especificamente no Brasil viveram um processo de “renovação” e animação, que 

foram as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Estas se disseminaram por todo o 

Brasil, principalmente à partir dos anos 1970. As CEBs foram responsáveis não só 

pela renovação interna da Igreja, como também contribuíram no cenário nacional, 

com práticas sociais transformadoras. O presente trabalho tem por finalidade 

identificar a prática das Comunidades Eclesiais de Base existentes na cidade de Feira 

de Santana durante os anos oitenta e noventa do século passado. Frente ás 

transformações pelas quais a cidade passou principalmente a partir da fundação do 

Centro Industrial Subaé(CIS), que atraiu grande contingente populacional e 

consequentemente sérios problemas de moradia, urbanização e deficiência na 

infraestrutura nos bairros, as CEBs organizadas se engajaram em vários movimentos 

sociais e em algumas circunstâncias tiveram um papel decisivo na organização de 

manifestações populares frente os problemas locais. 

Palavras-chaves: Igreja Católica, Comunidades Eclesiais de Base, Feira de Santana, 

práxis, lutas sociais.  
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industrial, viviam em condições materiais de existência precária, falta de moradia, 

transporte, saúde, educação. Objetiva-se, identificar o desempenho e o papel sócio-

religioso das CEBs nesse contexto e sua articulação com diferentes grupos e sujeitos 

sociais, bem como perceber como As Comunidades de Base da cidade se apropriavam 

do discurso das CEBs em âmbito nacional.  

 

Aspectos Teóricos  

A importância da experiência religiosa para os sujeitos históricos que inseridos 

num determinado contexto social e a influência que esta exerce na sociedade no âmbito 

cultural, social e político é inegável. Desse modo, “A religião é um aspecto importante 

da realidade humana e parece ser indissociável do processo social, pois permite o 

desenvolvimento das convicções e valores, contribuindo de maneira decisiva para a 

formação de diversos tipos de comunidades”.
5
 François Houtart converge na mesma 

perspectiva e amplia a análise: 

A religião como parte das representações, é também um produto do ator 

social humano. Isso é perfeitamente compreensível porque toda realidade 

cultural, toda realidade ideal é um produto social. (...) O discurso produzido 

por grupos sociais ou um discurso mais elaborado, do tipo teológico, onde 

intervém mais a instituição; ou também pode ser a religião como forma de 

consciência em diferentes tipos de sociedade
6
. 

 

 

Utilizou-se do pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu, o conceito de campo 

religioso formado a partir de um conjunto de relações sociais e políticas que os sujeitos 

constroem dentro da dinâmica social, e que surge como necessidade de “moralização e 

de sistematização das crenças e práticas religiosas”
7
. 

A História Cultural contribui neste trabalho como possibilidade de leitura, a 

religião passa a ser vista como fundamental para compreender e ler o mundo, pois, 

religião e religiosidade marcaram a Histórica Cultural
8
. O teórico Roger Chartier, em 

sua obra História Cultural: entre práticas e representações, afirma que o principal 

objeto da História Cultural é identificar como em lugares diferentes e momentos 

                                                           
5
 MUNIZ, Beatriz, Eliane Hojoij Gouveia, José Rubens Lima Jardilino (Org.). Sociologia da Religião no 

Brasil. São Paulo. PUC/SP,UMEP,SRES, 1998.  p. 52 
6
 HOUTART, François. Sociologia da Religião. São Paulo: Ática, 1994.  p. 28 

7
 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974. p 34 

8
 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1920-1989): uma Revolução francesa na historiografia. São 

Paulo. UNESP, 1997. p.98 
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diferentes uma realidade social estabelecida é construída, pensada, dada a ler.
9
 

Trabalhou-se o conceito de representação como instrumento para se compreender o 

funcionamento da sociedade/realidade ou o modo como o mundo é apreendido pelos 

sujeitos, neste caso, os participantes das Comunidades Eclesiais de Base. 

A representação coletiva é identificada como esquema interiorizado, categorias 

incorporadas que gerenciam e estruturam-se.
10

 As Comunidades Eclesiais de Base em 

Feira de Santana são analisadas a partir desse pressuposto. As CEB‟s são identificadas 

como uma representação que se constitui a partir da prática. Assim sendo, será possível 

fazer uma análise dos feirenses católicos. O que os fez serem identificados ou 

identificarem-se como CEB‟s? Como explicita Chartier: 

As práticas visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma 

maneira própria de estar no mundo significa simbolicamente um estatuto e 

uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças ás 

quais uns representantes, marcam de forma visível e perpetuada a existência 

do grupo, da classe  ou da comunidade.
11

  

 

 

Para o autor, a prática é o instrumento pelo qual se estrutura a representação, o 

modo peculiar de inserir no mundo. Portanto, foram analisadas as práticas que as CEB‟s 

construíram no contexto social, político e econômico de Feira de Santana entre os anos 

oitenta e noventa do século passado.   

Contribui ainda neste trabalho o pensamento de Michel Löwy, que a partir de 

uma perspectiva marxista, consiste na análise da religião não apenas como o ópio do 

povo, mas, como espaço de transformação social, uma relação dialética, “a religião pode 

desempenhar um papel, decisivo na vida de uma sociedade”
12

, é também “suspiro da 

criatura humana”. Ele observou que a America Latina constituiu-se um espaço propício, 

lócus de mudanças.  

Antônio Gramsci ao afirmar que “Todos são intelectuais, (...) mas, nem todos 

os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais”
13

, percebe cada sujeito 

como um pensador, um filósofo, porém, identifica tipos de intelectuais, dentre eles o 

“intelectual orgânico”, aquele que surge dentro de sua classe e cujo papel é dar  

                                                           
9
 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre praticas e representações. São Paulo, Difel, 1990, p.16  

10
 Idem, p.19 

11
 Ibidem.  p.23 

12
  LÖWY, Michael. A guerra dos deuses: religião e política na América latina. Petrópolis: Vozes, 2000. 

P.15 
13

 GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a organização da Cultura. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1978, p. 10.  











 

CAPÍTULO I  

O CATOLICISMO NA ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 

 

“Lutem pelo progresso da cidade para onde eu os exilei  

e rezem a Deus por ela, pois o progresso  

desse lugar será o progresso de vocês”.  

Jeremias 29, 7 

 (Bíblia Sagrada da Edição Pastoral)  

 

 

Hino à Senhora Santana Padroeira da Cidade:   
Sant'Ana, Mestra e doce Mãe, da Feira augusta Padroeira. 

 Guiai Zelosa os seus destinos, no estrelato imenso da bandeira.   

Abençoai os filhos que se orgulham de vosso nome bendizer  

e sede sempre protetora dos que procuram vencer.  

Vinde, ó Mãe de Maria sacrossanta avó de Jesus 

 conservai a fé cristã, que a vosso pés nos conduz. 

(Livro da festa de Santana, 2009, autor desconhecido) 

 

 

Para compreender a atuação das Comunidades Eclesiais de Base em Feira de 

Santana faz-se necessário conhecer o processo histórico da cidade. A sua gênese é 

permeada por encontros e desencontros no que se refere a sua fundação. A historiografia 

tradicional aponta meados do século XVIII como o período inicial pelo casal Domingos 

Barbosa de Araújo e Ana Brandão com a fazenda Sant‟Anna dos Olhos d‟Água.  

 

Quando em 28 de setembro de 1732, o tenente Domingos Barbosa de Araújo 

e sua mulher, D. Anna Brandão doaram cem braças de terra á Santana e São 

Domingos para fazer uma capela, foi solidificada a veneração desta santa. As 

terras doadas que faziam parte da fazenda do casal – Fazenda Sant‟Anna dos 

Olhos D‟agua – foram o embrião do que hoje conhecemos como o núcleo 

urbano de Feira de Santana
21

.   

 

 

Entretanto, outra perspectiva historiográfica
22

, trouxe à discussão outros 

personagens que a História oficial silenciou. A nova historiografia afirma que o cristão-

novo João Peixoto Viegas, comerciante, que se tornara fazendeiro com rebanhos de 

                                                           
21

 BATISTA, Silvania Maria. Conflitos e comunhão na festa da padroeira em Feira de Santana. (1930-
1950). Feira de Santana: UEFS, 1997. Monografia de Especialização em Teoria e Metodologia da 

História. p. 17 ; POPINO, Rollie. Feira de Santana. Salvador, 1968, p. 75   
22

 O trabalho de Celeste Pacheco e de Zélia Lima ambos publicados em 1990, questionaram e inovam a  

discussão sobre a  origem da cidade a partir da fazenda Santana dos Olhos d‟Água. Vale lembrar que se 

embasaram nos questionamentos e trabalho pioneiro de Monsenhor Renato Galvão em 1982 sobre os 

povoadores de Feira de Santana.  
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“civilidade”
31

. Abandona sua condição de empório e se reveste de uma nova identidade, 

doravante é a “Princesa do Sertão”
32

.  

Com o crescimento da cidade, a presença do protestantismo e os avanços das 

ideias “modernistas” a Igreja Católica temia que seus fiéis se distanciassem da fé. Para 

deter tal “mal”, a alternativa era investir em cultos, ritos e atos públicos. A festa da 

padroeira da cidade era a oportunidade de representar e exprimir a confiança no 

catolicismo. De modo paulatino as celebrações tornaram-se um espetáculo de fé e 

conforme Silvânia Batista de 1930 a 1950 foi o período áureo
33

. As comissões que 

organizavam os festejos não deixavam faltar pompa e luxo. Por isso, a cada ano a 

comissão sucessora disputava com a anterior o fausto, o esplendor e a eficiência. 

“Alegria, pompa, gastos, luxo eram elementos que permeavam as Festas de Santana. Os 

comissários desses eventos contribuíam em grande parte para o sucesso do espetáculo, 

tanto como organizadora quanto como festeiros devotos”
34

. Salienta-se que os membros 

dessas comissões eram católicos ligados a classe dominante feirense que se valia das 

festas religiosas como palco político e demarcação do espaço de cada grupo e da ordem 

social
35

. Contudo, as camadas populares de modo processual burlaram essas fronteiras e 

também se apropriaram das festas em louvor a Santana. Como discute Adriana Teles,  

A apropriação da Festa de Santana pelos negros transforma a sua feição. A 

festa, originariamente marcada pelas manifestações de uma elite católica, 

ganha múltiplos significados com a introdução de símbolos da cultura afro-

brasileira. Estes permeiam todo os espaços festivos. Manifestaram-se na 

Levagem, na lavagem da matriz e na procissão solene. Musicas de origem 

africanas como sambas e chulas fazem a diversão de todos, ricos e pobres 

negros e brancos
36

.  

 

A autora assegura que no início da década de 1950 era perceptível um declínio 

da Festa de Santana e que a Lavagem da Matriz era o ritual que atraia grande 

                                                           
31

 OLIVEIRA, Clovis Ramaiana Moraes. De empório a Princesa do Sertão: Utopias civilizadoras em 

Feira de Santana (1893-1937). Dissertação de Mestrado em História. Salvador, UFBA 2000.p. 29  
32

 O slogan “princesa do Sertão” foi utilizado por Rui Barbosa por ocasião de uma sua visita a cidade em 

1919. É um marco da modernidade  e divisor de águas entre o rural(empório) e o urbano(Princesa do 

Sertão).     
33

 BATISTA, Silvania Maria. Conflitos e comunhão na festa da padroeira em Feira de Santana. (1930-
1950). Feira de Santana: UEFS, 1997. Monografia de Especialização em Teoria e Metodologia da 

História. p. 9 
34

 Idem, p. 27 
35

 Ibidem, p. 11 
36

 TELES, Adriana Silva. Presença negra na festa de Santana (1930-1950).Monografia de  pós-

graduação em Teoria e Metodologia da História. Feira de Santana. UEFS. 2000. p. 67 
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contingente populacional. No rito de lavar o templo com água perfumada estava 

presente o maior símbolo da cultura afro-brasileira
37

. Não existiam fronteiras bem 

definidas que separavam a festa devocional-religiosa da festa “mundana” da rua. 

Percebe-se uma miscelânea entre o “religioso e o profano”, entretanto vários conflitos 

eram registrados por causa dessas “misturas”. 

No mesmo contexto de conformação e solidificação do catolicismo com as 

Festa de Santana, chegaram á cidade em 1935 os primeiros protestantes. 

O casal Isobel C. Gillanders e Roderick Gillanders, missionários da 

Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Após dois anos de intenso trabalho 

proselitista, em 1937, organizou-se a Igreja Evangélica Unida de Feira de 

Santana, a primeira denominação protestante a fixar-se na cidade. Conforme 

Gillanders, (1990) os primeiros anos foram muito difíceis: perseguições e 

intolerância por parte do clero católico, que ameaçava até os fiéis que 

alugassem casas para os “crentes fazerem o seu culto�´����A congregação era 

formada pela família dos missionários e uma dezena de irmãos, porém, 

gradativamente o grupo cresceu e ganhou visibilidade
38

.  

 

 

Segundo Elizete da Silva, em 1937 também se instalou na cidade a Igreja 

Assembleia de Deus e os Batistas chegaram logo na década de 1940. Desse modo, é 

possível constatar a rápida expansão do protestantismo na cidade. Os Espíritas também 

demarcaram seu espaço religioso e fundaram em 1936 o centro Paz dos Sofredores, 

ganharam visibilidade na cidade atraindo pessoas de classe média e na década de 1960 

fundaram vários centros espíritas nos bairros da cidade o que indica um crescimento do 

grupo religioso
39

.     

Em meados da década de 50 do século XX, Feira de Santana ficava atrás 

somente de Salvador na produção industrial
40

. Na segunda metade do século passado, a 

urbe passou por acentuadas transformações: No aspecto religioso, além do avanço de 

outras denominações religiosas, marcava a Igreja Católica a criação da Diocese, no 

âmbito político-econômico a criação do Centro Industrial Subaé e a acelerada 

urbanização. 

                                                           
37

 Idem, p. 69 
38

 SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira. Feira de Santana: UEFS, 2007. 

Trabalho para obtenção do título de professor pleno. p. 177-178  
39

  Idem, p. 177. 
40

 POPINO, Rollie. Feira de Santana. Salvador, 19681968, p. 12;  conforme Rossine Cruz, desde a 

década de 1940 Feira de Santana possuía uma tímida indústria organizada com pequenas fábricas.  
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além do clérigo. Apenas sabe-se que precede o início da década de 1960, pois com a 

afirmação do Padre Aderbal Saback de Miranda, previa a criação da diocese para julho 

de 1960, um processo possivelmente já havia percorrido, pois, segundo o Código de 

Direto Canônico
47

 não há possibilidades de criar uma diocese de forma repentina e sem 

planejamento. Somente dois anos depois foi oficializada a jurisdição eclesiástica. Essa 

demora teria sido por conta dos entraves apontados pelo padre Aderbal no jornal? Que 

estorvos seriam esses no caminho da comissão? Poderiam ser entraves econômicos, já 

que as condições de sustentabilidade da diocese eram também pré-requisitos para ser 

edificada ou entraves políticos. Porém, este último ao que parece é irrisório, pois, nos 

registros paroquiais há uma lista intitulada como “bens da futura Diocese de Feira de 

Santana”, na qual consta uma série de doações feitas pelo município à paróquia, auxílio 

financeiro e porções de terra. Outras doações foram feitas por pessoas, aparentemente 

da elite da cidade, pois, as ofertas foram opulentas como, por exemplo, lote de terreno e 

o carro para o futuro bispo
48

.  

O Padre Aderbal possivelmente teria influencias nas questões políticas e 

religiosas da cidade. Seu paroquiato na Igreja matriz de Santana durou 18 anos, chegou 

em 1945, quando se comemorava o ano do centenário da criação da Paróquia de 

Santana
49

.  Nomeado por Dom Antônio Mendonça, assumiu o cargo de procurador da 

mitra diocesana
50

, cargo que o tornou coordenador da comissão pró-bispado. Afastou-se 

da Paróquia da Catedral de Santana em 1964, indo assumir a nova Paróquia Senhor dos 

Passos, localizado no centro da cidade. Na conclusão de sua administração paroquial 

além de agradecer pelo tempo em que administrou aquela freguesia, intitulou-se de 

“pacificador da cidade de Feira de Santana” e “construtor da Diocese de Feira”
51

.  

Carecem elucidar várias questões sobre os motivos que propiciaram a cidade 

Feira de Santana ser sede da diocese, pois, há indícios que a cidade de Serrinha era a 

forte candidata à sede diocesana, contudo, no Jornal Folha do Norte monsenhor Renato 

Galvão explicando para os católicos o sentido cristão de uma Diocese, afirmou que 

Feira de Santana vem receber a honra de um bispado como coroamento de 

uma longa vida que tem sido uma afirmativa de progresso, cultura e 

tradição. Um bispado não é somente uma honraria e muito menos um ornato 
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próprio clero permite afirmar que o mesmo não se transformou em uma 

Comunidade Eclesial de Base, nos moldes vigentes, mas na sua essência 

interna e nos seus objetivos últimos havia uma similaridade intrínseca: ambos 

MOC e CEB‟s queriam organizar as Comunidades carentes e conscientizá-las 

para transformar e melhorar as condições de vida dos grupos atingidos
66

.  

 

 

 

Outros movimentos precederam o trabalho do MOC e certamente prepararam o 

espaço para seu surgimento. Segundo Lívia Paola Resende, a atuação de um dos ramos 

da Ação Católica a Juventude Agrária Católica (JAC) aconteceu a partir da “criação da 

Diocese de Feira em 1962, quando Joana Guida Carneiro mudou-se para essa cidade, 

com o objetivo de coordenar a JAC, em nível diocesano. Contudo, o movimento não 

conseguiu sobreviver às opressões da Ditadura Militar e finalizou-se em 1968, passando 

a  atuar na Clandestinidade”
67

. Destarte, à organização e articulação da JAC teve 

influência direta de Padre Albertino, sua irmã progênie Francisca Carneiro e outros 

sujeitos. Assegura Resende que “segundo Padre Albertino, Feira de Santana quase não 

teve influência da Juventude Universitária Católica (JUC) e da Ação Popular (AP)”
68

. 

Referente ao desempenho da Ação Popular em Feira de Santana, (organização que 

surgiu após romper a com a JUC por tender radicalmente para a política) relata Cristiane 

Soares Santana, que a AP tentou organizar-se na cidade e formar um movimento de 

resistência ao Golpe de 1964, junto com o prefeito Francisco Pinto
69

.   

No Livro de Tombo da recém-criada Paróquia do Cruzeiro, o primeiro pároco 

Padre Albertino, empossado em 1º de março de 1964, passados pouco mais de um mês, 

fez um agradecimento ás pessoas ligadas a Juventude Estudantil Católica e ao 

Movimento de Educação de Base pelo apoio dado e narrou que para conhecer a 

dinâmica social da paróquia contou com a ajuda da Juventude Independente Católica 

feminina que fez um levantamento da realidade que circunda a paróquia
70

. Com isso, é 

possível perceber que no período, outros grupos e movimentos católicos atuaram na 

cidade, mas, sem muito destaque ou relevância. 
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empreendimento foi o Plano de Desenvolvimento da Bahia que acreditava no deslanche 

da industrialização
73

.  

O pensamento cepalino
74

 influenciou na busca de alternativas para amenizar as 

desigualdades entre as regiões. Parte integrante do Plano de Metas de JK, foram os 

Grupos de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e a proposição 

destes era: a criação de mais empregos no Nordeste; estímulo ao surgimento de uma 

nova classe empresarial na região e retenção de capitais gerados no âmbito da própria 

região
75

. O resultado destes grupos de trabalho foi a fundação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste(SUDENE) em 1959, cujo objetivo era abrandar as 

disparidades regionais do Brasil. Segundo Virgínia Tavares, os bispos do Nordeste 

influenciaram na instituição deste órgão, pois, nos encontros realizados pelos bispos do 

Nordeste, discutia-se como amenizar a realidade dos pobres. Na ocorrência do II 

Encontro dos Bispos do Nordeste o presidente JK foi participar do encerramento do 

encontro para selar aliança com o episcopado nordestino
76

. Oscar Beozzo opina que 

Dos encontros entre os bispos e os técnicos do Governo resultou a criação da 

SUDENE. No plano de redenção do Nordeste, a Igreja se apresentava como a 

força mais importante para o novo curso reformista que previa a reforma 

agrária no campo, a industrialização da região, a elevação dos padrões de 

vida da população no campo educacional, nutricional, sanitário e 

habitacional
77

.   

 

 

Contudo, ressalta-se que em 1980 no documento da Assembleia Geral dos 

Bispos do Brasil a Igreja Católica denunciou o fracasso dos planos que ela ajudou a 

erigir. “Lembramos a triste situação em que se encontra o trabalhador rural do 

nordeste(...) através do DNOCS e da SUDENE(...) com o objetivo de superar o 

desequilíbrio socioeconômico, beneficiaram  os grandes proprietários, em detrimento 

dos trabalhadores rurais”
78

.   
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encontram-se várias notícias sobre a leva de migrantes na urbe, dentre elas a manchete, 

“retirantes sem assistência ocupam a periferia da cidade”
87

.  

Para além dos que vinham diretamente para Feira de Santana, havia os que 

escapavam de suas regiões “em decorrência da seca que assola não somente a Bahia, 

mas também outros estados nordestinos, cresce a cada dia o fluxo de migrantes que 

chagam a cidade”
88

. O número de migrantes oriundos da zona rural era um fator 

considerável que inviabilizava o emprego deles na indústria, pois, estavam no quadro da 

mão de obra desqualificada.  

A repercussão da CF em 1980 na eclésia de Feira de Santana, não foi muito 

forte apesar da desafiadora realidade de migração. Segundo Dom Silvério, a instituição 

católica estava organizando para aquele ano, atividades que acabavam com parte do 

problema, tinham um toque assistencialista, “uma comissão está sendo organizada para 

trabalhar na campanha e deverá iniciar suas atividades (...) a campanha será mais 

dirigida aos colégios para tentar alcançar a juventude  e também levada as indústrias”
89

. 

A campanha era apenas para arrecadar alimentos e distribuir aos migrantes, sem outras 

propostas previstas. 

Os protestantes por sua vez, na década de 1960, em especial um grupo de 

presbiterianos ecumênicos, realizavam um trabalho de apoio aos mendigos, o que se 

formalizou posteriormente como Associação Feirense de Assistência Social em 1967, 

no qual participaram católicos e espíritas
90

, a função desta entidade era trabalhar “com a 

recuperação de mendigos, sendo ele próprio senhor da sua transformação”
91

. A partir 

das demandas locais dos próprios migrantes nasceu o Serviço de Integração do 

Migrante, cuja primeira diretoria tinha a participação de católicos como monsenhor 

Renato Galvão
92

. O SIM, “buscava fugir do assistencialismo, pôs em prática um plano 

de ação que iria até meados de 1980, e conseguiu treinar mais de 25 mil retirantes que 
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CAPÍTULO II 

NOVO JEITO DE SER IGREJA: o povo de Deus é a Igreja 

 

 

“Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus; 

 vocês que não tinham alcançado misericórdia, 

 mas agora alcançaram misericórdia”.   

I Pedro 2, 10   

(Bíblia Sagrada da Edição Pastoral)  

 

   

Somos gente nova, vivendo a união. 
Somos povo semente de nova nação, ê, ê. 

Somos gente nova, vivendo o amor.  
Somos comunidade povo do Senhor, ê, ê. 

1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, 

operários, lavradores, biscateiros e outros mais. 

E juntos vamos celebrar a confiança, 

Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. ê, ê. 

2. Desempregados, pescadores, desprezados 

e os marginalizados venham todos se ajuntar. 

À nossa marcha para nova sociedade, 

quem nos ama de verdade, pode vir, tem um lugar. ê, ê. 

(livro A  Comunidade Canta, autor desconhecido) 

 

 

 

Contexto do Concílio Vaticano II  

 

Para compreender as inovações da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano 

II, faz-se necessário compreender as transformações que ocorreram na Europa com o 

“cristianismo progressista”. 

A primeira metade do século XX marcou a vida dos europeus em todos os 

aspectos. Como define Hobsbawm “Para essa sociedade, as décadas que vão da eclosão 

da Primeira Guerra Mundial aos resultados da segunda foram uma Era de Catástrofe”
99

. 

A calamidade que assolou o continente não afetou somente a economia, mas, as 

relações de trabalho e condições de vida do trabalhador. A Igreja Católica com o avanço 

do comunismo sentia-se ameaçada em demasia com o laicismo ateu que já a 

atormentava desde o final do século XIX.   
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da população rural e dos trabalhadores das cidades, aumento de tensões sociais por 

conta do grande índice de desemprego
107

.  Membros do corpo eclesial da América 

Latina buscavam tenazmente escutar os “clamores” do povo latino que vivia sob o peso 

e a infâmia da injustiça e pobreza no continente. Perante o contexto de exploração e 

miséria no qual o povo estava subjugado, como seguir Jesus Cristo? A proposta era 

seguir Jesus Cristo partindo de seu próprio jeito de ser, “Ele veio libertar o povo cativo, 

seus seguidores devem fazer o mesmo”
108

. 

No meio das condições históricas de crise, intensificação da miséria e do 

sofrimento de boias-frias e operários marginalizados, de exploração dos 

trabalhadores, de perseguição daqueles que querem construir um mundo 

melhor, aumento da repressão para tornar possível a manutenção dos 

privilégios das oligarquias, da burguesia e das multinacionais estrangeiras(...) 

, os cristãos, sacerdotes, religiosos, pastores, teólogos e leigos levam a serio o 

seu cristianismo
109

.   

 

 

A década de 1960 é considerada como os anos da radicalização dos cristãos 

com forte participação na luta armada
110

. Alguns autores defendem que antes da 

inovação do Concílio Vaticano II, a Igreja da América Latina já havia feito a opção de 

inserir-se no mundo, pois, o Concílio significou uma “adaptação” à realidade 
111

. 

Contudo, não é possível negar a importância deste Concílio para a Igreja Católica. 

Assim, pode-se dizer que a radicalização dos cristãos latino-americanos foi em 

decorrência de problemas internos e externos à realidade, a inovação do Concílio 

Vaticano II não diferiu, apenas ampliou para o contexto mundial.   

Tendo em vista a urgência dos problemas sociais a Conferência Episcopal 

Latina Americana (CELAM) convocou um grupo de teólogos do continente para refletir 

a conjuntura da Ameríndia e o papel da teologia.  Encontraram-se no Rio de Janeiro em 

1964, e iniciaram um estilo próprio de fazer teologia, abdicando o modelo teológico 

europeu. Questionaram a “função da teologia em relação às massas majoritárias, às 
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elites intelectuais e à oligarquia conservadora”
112

. Henrique Dussel considera este 

encontro “fundacional”, era o início de um novo fazer teológico que despontava, deram 

continuidade aos encontros teológicos nos anos posteriores, firmando desse modo a 

ruptura definitiva com a teologia da Europa
113

. 

Em preparação a II Conferência Episcopal de Medellín
114

 que aconteceu em 

1968, na cidade de Medellín na Colômbia, o CELAM organizou vários encontros de 

reflexão na tentativa de perceber melhor a realidade da América Latina e responder os 

problemas sociais. O ano de 1968 marcou o mundo com o movimento dos estudantes 

que iniciaram o protesto no chamado “maio de 68” e no Brasil como foi mencionado o 

recrudescimento da Ditadura Militar com o Ato Institucional nº 5. 

O Documento final da Conferência de Medellín exprimiu a audácia da Igreja 

Católica latina americana, perpassa no documento um anseio por justiça e paz, pois, os 

bispos deixaram transparecer que a estrutura eclesiástica não estava indiferente à 

realidade. 

O documento era particularmente enfático quanto à necessidade de ver a 

salvação como um processo que tem seu inicio na terra, às conexões entre a 

fé e a justiça, á necessidade de mudanças estruturais na América Latina (...) à 

atenção privilegiada da Igreja aos pobres e ao caráter pecaminoso das 

estruturas sociais injustas
115

. 

 

 

Duas dimensões marcaram a Conferência, em primeiro lugar, a inovação 

metodológica, pois, se fez estudos de caso, confronto da realidade com a Bíblia e 

documentos da Igreja e a organização da ação pastoral. Em segundo lugar, o uso de 

conceitos como pobre e oprimido que avizinhava a instituição da realidade do povo
116

. 

Para Henrique Dussel a Conferência de Medellín ajudou a amadurecer a Teologia da 

Libertação
117

 que dantes vinha sendo gestada. 
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Assmann publicou Libertacion: Desafio a los cristianos e no Brasil, foi publicada a 

obra do franciscano frei Leonadro Boff, Jesus Cristo Libertador como o primeiro 

trabalho reflexivo sobre a Teologia da Libertação no país.  

A Teologia da Libertação auxilia na análise da realidade, de tal modo, que os 

teólogos criticaram principalmente a Teoria do Desenvolvimento - Teologia do 

desenvolvimento e no mesmo mote estava à crítica a teoria da dependência.  

Perceberam que 

O subdesenvolvimento é produto do desenvolvimento dos países capitalistas 

que foram despojando os países do chamado terceiro mundo. Elaboraram 

assim uma nova visão do problema com base num entendimento do processo 

histórico do imperialismo (...) Disso resulta a única estratégia possível para 

acabar com a dependência que leva ao subdesenvolvimento: a libertação das 

amarras á economia estrangeira
123

. 

 

 

Uma reflexão mais profunda da realidade contribuiu para percepção dos males 

que a América Latina estava acometida. Para explicar a origem da Teologia da 

Libertação, autores como Michael Löwy, afirma que a Teologia da Libertação surgiu 

como um processo de transformações internas e externas à Igreja
124

, ou seja, o contexto 

sóciohistórico. Samuel Gotay coaduna com esse pensamento, a Teologia da Libertação 

é fruto de uma “crise teórica e ideológica dos cristãos revolucionários que participando 

na prática da libertação política da América Latina, se interrogam com a relação de sua 

fé(...) sobre sua relação entre o processo histórico de libertação e salvação”
125

. 

Entretanto, não há um consenso com relação à origem da Teologia da Libertação, para 

Francisco Filho, “Foi a Igreja na base que produziu a Teologia da Libertação, muito 

mais que em ambientes acadêmicos e a-históricos”
126

, assegura que a teoria foi 

consequência de prática libertadora. 

É importante ressaltar que a Teologia da Libertação não se restringiu apenas ao 

catolicismo. O protestantismo histórico, também possuiu sua vertente da Teologia da 

Libertação. Diga-se de passagem, que a obra do presbiteriano Rubem Alves, Uma 
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regiões, bispos, padres e leigos tomaram consciência de que era preciso 

desenvolver um trabalho comunitário. Nas origens das CEBs está a busca do 

comunitário
139

.  

 

 

Essa perspectiva “simplista” sobre as CEBs foi vislumbrada a partir da 

concepção dos bispos na Conferência de Medellín que definiram as Comunidades de 

Base como 

O primeiro e fundamental núcleo eclesial, que deve em seu próprio nível 

responsabilizar-se pela riqueza e expansão da fé, como também do culto que 

é sua expressão. Ela é, pois, célula inicial da estrutura eclesial e foco de 

evangelização e, atualmente, fator primordial da promoção humana e do 

desenvolvimento
140

. 

 

    

Embora o documento apresentasse inúmeros avanços, as Comunidades de 

Base, ainda estavam pautadas nas necessidades internas da eclésia.  O documento de 

Medellín apenas legitimou o princípio da “Igreja na base”, mas, a percepção dessas 

comunidades como lócus de transformação social e eclesial apareceu somente no 

Documento de Puebla.  

Com o crescimento das Comunidades de Base, a CNBB lançou no início da 

década de 1970 o documento Comunidades: Igreja na base, cuja função era orientar 

todos os setores da instituição para conhecer e compreender o que é uma CEB, onde 

elas se formavam, o que pensavam e faziam. Contribuiu, para incentivar a formação de 

novos núcleos comunitários com o “rosto” de CEB. O texto foi elaborado a partir de 

vários trabalhos e pesquisas desenvolvidas para melhor compreender o fenômeno das 

CEBs, o que denotou uma relevância das comunidades dentro da instituição, pois, 

pesquisas são incentivadas quando há interesse. No documento encontram-se a 

afirmação de que as CEBs não é um fenômeno ocasional, mas parte do complexo  

processo da conjuntura histórica
141

 que urge por transformações  endógenas  e 

consequentemente externas. 

Na III Conferência da América Latina em 1979, na cidade de Puebla no 

México, os bispos retomaram a perspectiva de Medellín e reconheceram que “As 

Comunidades Eclesiais de Base, que em 1968 eram apenas uma experiência incipiente 
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período é perceptível também no Jornal Feira Hoje que noticiou “o 6º encontro das 

Comunidades Eclesiais de Base, no santuário de Trindade”
147

. A reportagem discorre 

tratando da importância desse evento e os temas que seriam discutidos como a questão 

agrária e a constituinte, pois era o período da redemocratização no Brasil. 

Com o destaque das CEBs no cenário nacional alguns estudiosos estimaram o 

número de Comunidades de Base espalhadas no País. Apresenta Oscar Beozzo uma 

estimativa de cinquenta mil comunidades espalhadas pelo território nacional
148

. Com 

algumas diferenças afirma Scott Mainwaring, “existem estimativas de oitenta mil CEBs 

com dois milhões de participantes”
149

. Pedro Ribeiro de Oliveira, “da quantidade de 

CEBs no Brasil existentes situando seu número entre 60 a 80 mil”
150

. Michael Löwy 

também apresenta seus cálculos, “O resultado, no fim dos anos setenta, é que existem 

cerca de cem mil comunidades de base, compreendendo entre dois e três milhões de 

pessoas”
151

. Este autor é o único que atenta ao período, não generaliza, mas enfatiza que 

no ápice das CEBs existiam essas estimativas. O tempo áureo das comunidades 

compreende-se o final dos anos setenta, contudo, esses números embora sejam 

importantes para pensar em “quantificação” de comunidades, não passam de elementos 

especulativos, pois, podem de fato ter existido todas essas comunidades ou não.   

As Comunidades de Base existentes em Feira de Santana durante o período 

desta pesquisa não foram quantificados, porém, pode-se afirmar que não foram na 

proporção das grandes cidades, foram pequenos grupos que deram sua contribuição na 

transformação da eclésia local. Na fotografia é possível perceber que as Comunidades 

Eclesiais de Base são grupos pequenos de leigas e leigas que se reúnem para refletir a 

Bíblia e confrontar com os problemas da comunidade, do bairro e buscar soluções. 

Reuniões geralmente feitas em círculos como simbolismo da igualdade nas 

comunidades não há uma hierarquia que estabelece os lugares.  
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Figura 1. Reunião de Comunidade de Base no bairro do Campo Limpo. (fotografia 

concedida por Irmã Marcela) 

 

No trabalho de Zilda Gricoli Iokoi, encontram-se dados que denotam uma maior 

concentração de Comunidades Eclesiais de Base na zona rural e principalmente na 

Região Norte
152

. Todavia, o documento da CNBB já identificava a tendência do 

crescimento das CEBs no campo. Na região Norte a maior relevância de organização da 

CEBs foi a prelazia de São Felix do Araguaia com o apoio do bispo Dom Pedro 

Casaldáliga que assumiu a causa dos camponeses, junto á ele figuras como padre 

Josimo que fora assassinado em 1986. Na Região Nordeste, a proeminência de bispos 

como Dom Helder Câmara e Dom José Maria Pires e leigas como Margarida Alves, que 

fora assassinada em 1983, por sua luta junto aos trabalhadores rurais de Alagoa Grande 

na Paraíba
153

. Vale ressaltar que os bispos do nordeste foram sujeitos importantes na 

difusão das CEBs, principalmente pelo cenário de pobreza e miséria na região. No 

Sudeste sobressaíram bispos como Dom Luciano Mendes e Evaristo Arns. Não se quer 
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Boff (...) será interrogado a cerca de possíveis erros doutrinários cometidos 

em seu livro, a Igreja: Carisma e poder. O livro acusa o vaticano de elitismo, 

de conservação excessiva da estrutura hierárquica e por não ter assumido uma 

postura mais firme em defesa dos direitos humanos e outras questões 

políticas delicadas
158

. 

 

 

No cume da persecução que desembocou no silêncio de Boff, “O Vaticano 

anunciou que impôs um período de silêncio ao sacerdote brasileiro Leonardo Boff, 

devido seus ensinamentos que a Igreja classifica de „perigosos‟ ”
159

.  A recorrência do 

periódico da cidade em apresentar as críticas da hierarquia eclesial a Teologia da 

Libertação e seus idealistas, deve ser analisada como elemento de incômodo visto que a 

Teologia da Libertação tornou-se um elemento de transformação a partir do povo, 

assim, o lugar social de quem publicava as notícias no jornal não percebia o pensamento 

libertário dos católicos como fato positivo, mas uma “aberração” da fé. Em meio à 

agitação desses fatos encontravam-se os primeiros núcleos das Comunidades de Base 

em Feira de Santana.  

 

Formação das CEBs em Feira de Santana 

 

O contexto da cidade de Feira de Santana, onde surgiram as Comunidades de 

Base, fora apresentado no capítulo anterior. A organização das primeiras Comunidades 

Eclesiais de Base deve ser analisada a partir de duas fontes principais, a visão oficial da 

hierarquia e a dos próprios católicos participantes.  

A primeira está localizada no Jornal Feira Hoje a partir de reportagens e 

entrevistas cedidas por Dom Silvério. E a outra balizada pela memória de participantes 

das comunidades.  Em preparação a visita Ad Limina
160

 ao Papa em 1980, Dom Silvério 

prestou contas de seu serviço pastoral no Jornal Feira Hoje, afirmando que “conseguiu 

organizar pastoral e administrativamente as paróquias(...) A diocese criou Conselhos 

paroquiais e organizou Comunidades de Base ”
161

. O bispo assegurava que a diocese 

vinha crescendo e já realizava muitas atividades inclusive na “linha” de CEBs.  Noutra 

reportagem em comemoração aos 9 anos de seu trabalho episcopal na Diocese de Feira 

de Santana, fez um balanço e mencionou que “o projeto de Igrejas-irmãs nos deu leigos 
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discutir o momento exato do início das CEBs, mas compreender como se deu o 

processo de formação. 

O desenvolvimento das Comunidades de Base da urbe, aconteceram à partir 

dos primeiros contatos  com a realidade do povo e com os tempos litúrgicos da Igreja 

Católica. “O nosso trabalho começou a partir das campanhas, as campanhas da 

fraternidade, mês da Bíblia, novena de Natal, que a gente começou assim, a fazer 

encontros nas casas e nesses encontros à gente começava a questionar assim o povo 

sobre a situação que eles viviam”
172

. Para Irmã Marcela, as CEBs começa com o povo 

[se] reunindo toda semana, colocando em comum todos os problemas e 

necessidades pessoais e comunitárias, juntando a fé com a prática de 

fraternidade e partilha. (...)  As reflexões nas celebrações, nas novenas de 

natal, na Campanha da  Fraternidade e no mês da Bíblia, incluíram sempre 

fatos da vida. No estudo bíblico dentro da pratica religiosa do povo, dentro da 

realidade que a gente estava vivendo
173

. 

 

Relata José Rogério Rosa que as CEBs surgem da reflexão em conjunto. 

A organização das CEBs ela começa com um trabalho de reflexão. (...) E 

tinha bem presente ai a questão dos movimentos, né? Que justamente a partir 

dessa reflexão dentro da comunidade, dentro da Igreja, ela vai se expandindo 

e surgindo a necessidade dessa organização das CEBs
174

. 

 

Para João Carlos Silveira as CEBs, nascem da necessidade de mudanças sociais 

que a as comunidades se depararam. 

As CEBs estavam acontecendo justamente em situações em que a questão 

social exigia algumas mudanças, transformações na sociedade no sentido de 

libertação. Então houve muitos aprofundamentos, estudos em torno do poder 

que tinha a base. Base das suas comunidades. Aí se desenvolveu nesse 

período de formação as CEBs. desenvolvimento de técnicas como por 

exemplo o método ver, julgar e agir. Onde se aprofundava para se vê a 

realidade, identificar os problemas que tinham nas comunidades, julgar essas 

realidades adversas e depois partir para uma ação em conjunto com as 

Comunidades, em conjunto com as pessoas das adjacências dessas 

comunidades, que eram solidários a ela, para partir para um enfrentamento, 

no sentido da solução dos problemas, dos problemas que surgiam. (...) As 

CEBs  com essa cultura do método ver, julgar e agir se colocou totalmente 

disponível dentro das suas militâncias a ajuda e participação direta na 

construção desse movimento de ocupação que hoje se tornou o bairro George 

Américo
175

. 
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fontes orais, os membros das CEBs de Feira de Santana relataram os conflitos ocorridos 

e um dos momentos que apareceram com veemência o embate (in)direto, foram as 

assembleias da diocese que é um momento de avaliação e planejamento dos rumos da 

eclésia local. A Irmã Francelina trabalhou com as CEBs durante alguns anos na cidade e 

relembra os desafios encontrados. 

Dentro da Igreja, na própria nossa Igreja, né? A gente sentiu muita rejeição 

dos vários vigários assim, que, ainda não tinham, não entendiam bem o que 

era Comunidade de Base, a gente nunca chama de movimento, né? O que era 

as CEB‟S. E aonde a gente sentia maior rejeição, era justamente, nas 

Assembleias Diocesanas, né? Que a gente sentia que tinha, que causava uma 

certa divisão infelizmente, né? 
177

.  

 

Os conflitos em alguns momentos vinham escamoteados nos pré-julgamentos e 

rotulações. Recorda Lourdes Rocha, leiga atuante, líder de Comunidade e articuladora 

das CEBs na diocese. 

Eu me lembro que numa assembleia arquidiocesana, diocesana e eu vi um 

comentário: ah! esse ano a assembleia vai ser tranquila, né? Porque os 

bagunceiros  não chegaram e eu descobri que os bagunceiros chamados era o 

pessoal das Comunidades Eclesial de Base. Bagunceiros por quê? Não 

porque fazíamos bagunça, mas é porque tínhamos a coragem de levantar a 

mão e dizer assim: discordamos aqui, concordamos aqui, vamos valorizar as  

comunidades né? Vamos olhar mais pelo povo, vamos fortalecer mais as 

pastorais sociais. Eu acho que isso incomoda porque é muito bom você ficar 

ali dentro das quatro paredes do templo do que você enxergar a realidade 

gritante que tá ai fora e a Igreja
178

. 

  

 

Os momentos de conflitos na realização das assembleias diocesanas foram 

rememorados pelos entrevistados, todavia, nas atas
179

 das assembleias diocesana 

analisadas, não foram localizados nenhum relato ou resquício de desentendimentos. É  

possível presumir que tais problemas ocorridos, foram emudecidos nos registros. 

Há uma dualidade que incide sobre as relações internas da eclésia. João Carlos 

Silveira diz que “existia uma certa distância entre o movimento libertador e o 

movimento mais conservador dentro da Igreja”
180

 , entretanto, padre Fausto atenua, “ 
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[dentro da igreja de Feira] eu diria  é... houve interação, mas com matizações”
181

. Para 

alguns, havia uma divisão, como menciona Rogério Rosa. 

[a Igreja] estava numa posição um pouco dividida viu?  (...)  Porque um 

parte, eu diria bem assim,  aquele que se encontra lá na Catedral, claro que 

não vai pensar como aquele que ta na periferia!? né? E aí é que entra ao 

mesmo tempo a questão de uma certa divisão, sem querer nem dividir. As 

vezes o medo, as vezes achando que poderia perder o contexto concreto da 

Linha da Igreja, da revelação de Deus
182

 .  

 

 

Embora a Igreja Católica seja intitulada de universal e una, desde sua origem 

cismas e divisões internas foram intensas. No período de propagação da Teologia da 

Libertação e das Comunidades Eclesiais de Base, não diferiu. Como diz Boff, “As 

tensões que, aqui e ali, na América Latina, se manifestam, entre a Igreja encarnada na 

cultura dominante burguesa e aquela inserida no universo popular, são primariamente de 

caráter social e derivadamente de caráter teológico”
183

. 

Como já fora mencionado, sobre o discurso de Roma e sua perseguição à 

Teologia da Libertação presente no Jornal Feira Hoje, era recorrente o discurso de 

bispos brasileiros que corroboravam com Roma, bispos de tendência conservadora 

refutavam como Dom Vicente Sherer. 

Criticou a Teologia da Libertação e seus adeptos que reduzem o Evangelho a 

uma mensagem puramente terrestre, por considerarem a essência e a 

totalidade da vida e da salvação cristã apenas a luta necessária para obter 

justiça e liberdade, entendida em sentido econômico e político
184

. 

 

 

É intrigante que na mesma edição do jornal - cadernos, outra reportagem 

criticando a Teologia da Libertação foi encontrada. Nesta o cardeal Ratizinger, prefeito 

da Congregação para a Doutrina  da Fé (antigo tribunal do Santo Oficio) justificava a 

publicação do documento que condenou a Teologia da Libertação por sua aproximação 

com a teoria marxista
185

. O jornal era um instrumento ideológico para afastar os “bons 

católicos” da Igreja às avessas, distante da “Igreja de Cristo” como ele justificou. E 

aqueles que insistiam em permanecer com posturas que aproximavam da Teologia da 

Libertação eram vistos como desobedientes e heréticos.    
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cujo fim era ler a realidade e transformá-la. Tal experiência alude aos protestantes 

radicais da Revolução Inglesa, que a partir da interpretação da Bíblia frente ao contexto 

de desigualdade que viviam contestaram e fizeram a Revolução
195

. 

Em Feira de Santana, há uma apropriação e ressignificação da “Bíblia que vai 

parar na mão do povo”. Conforme Padre Fausto, “ecoava nos grupos dos bairros onde a 

gente começou a ter reuniões de estudo de Evangelho, de analisar a situação em que eles 

viviam, aquelas palavras de Jesus conservadas no Evangelho de João(...) eu vim para 

que todos tenham vida em e tenha em abundancia”
196

. Para o presbítero, estudar a Bíblia 

era fundamental nas comunidades. Segundo Irmã Marcela, pela necessidade de 

compreender a realidade “nasceu também o CEBI Centro de Estudos Bíblico 

Ecumênico, que nos ajudou muito a descobrir a História de Deus na História do povo.  

Fé na vida, na luta, partilha, na fraternidade. Nos levou à uma metodologia que acredita 

que povo sabe e pode, como na educação popular de Paulo Freire”
197

.  O CEBI de Feira 

de Santana foi um dos primeiros a organizar-se no Estado da Bahia, a Irmã Marcela e 

outras Religiosas e religiosos  organizaram uma equipe que trabalhava nas comunidades 

dando formação a partir dos subsídios do CEBI nacional.  

Traduzir a “Bíblia na vida” era um lema nas comunidades, com uma nuança de 

saudade lembra Loudes Rocha: “A gente teve uma coisa que foi muito forte (...) os 

círculos bíblicos. Foi muito forte o CEBI aqui em Feira de Santana (...) Nós tínhamos o 

encontro do CEBI, a leitura mesmo nas comunidades”
198

.  Para os participantes das 

CEBs a Bíblia além de “abrir os olhos” à realidade, encorajava a lutar e não ter medo. 

Dona Maria Gomes de Souza, que liderou Comunidades de Base e acompanhou a 

formação do bairro George Américo, menciona: 

A gente estudava muito, estudava muito a Bíblia, nessas reuniões todas, a 

Bíblia estava aí para orientar. Então a gente sabe, a gente sabia pela Bíblia 

que não se devia ter medo. Então, nós nunca tivemos medo. (...) com a 

sabedoria da bíblia também, a nossa sabedoria que estudava a Bíblia direto. 

Não tinha uma reunião que num tivesse a bíblia no meio. Todo roteiro que 

se preparava tinha uma leitura bíblica orientando para a gente não se 

enrolar e não ter medo
199

. 
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sua graça (...) podem assim, os cristãos, dar juntos, um renovado testemunho 

de sua fé no Senhor e de sua comum esperança, enquanto se esforçam 

também em comum, segundo a vocação especifica dos discípulos de Cristo, 

para que as exigências desta mesma fé, fonte da caridade e da justiça, se 

traduzem na vida concreta particular e pública. (...) não posso deixar de 

mencionar o que se fez no âmbito de colaboração entre os cristãos em favor 

dos direitos humanos e sua vigência.(...) refiro-me ao trabalho cotidiano que 

em tantos lugares e circunstâncias tão diversas pela defesa e promoção de 

homens e mulheres, especialmente dos mais pobres e esquecidos que a 

sociedade atual tende frequentemente a abandonar a si próprios e a 

marginalizar como se não existisse ou como se sua existência não contasse
207

. 

 

 

Na segunda visita do Papa ao Brasil em 1991, quando esteve em Salvador, 

recebeu um grupo de protestantes no palácio episcopal, segundo Elizete da Silva, o 

“Reverendo João Dias Araújo e sua esposa Profª Ithamar Bueno Araújo fez parte da 

comitiva protestante ecumênica recebida pelo Papa”
208

. Como na primeira visita o 

Pontífice continuou demonstrando sua predileção pelo ecumenismo, quando ao diálogo 

inter-religioso no Brasil não foi tão intenso. 

Ainda que os conflitos internos desgastassem a instituição, as CEBs se 

tornaram referência no respeito e parceria com outras denominações religiosas.  No 

documento de Puebla, o convite ao ecumenismo põe “Face a responsabilidade da 

evangelização, a Igreja Católica abre-se para o diálogo da comunhão, procurando áreas 

de participação para o anúncio universal da salvação”
209

. Continuava, “considerar a 

dimensão ecumênica, assim como a abertura para o diálogo com o mundo não-cristão e 

da descrença, como uma perspectiva global do múnus evangelizador, mais que tarefas 

setoriais”
210

. Em outro artigo “Evangelização e diálogo estejam intimamente 

relacionados com: cristãos não católicos; os não-cristãos; não crentes”
211

. Como discute 

Beozzo, a efetivação da reflexão sobre o ecumenismo veio com Puebla e se confirmou 

em Santo Domingo, embora com timidez. As reflexões de Santo Domingo, mas, 

principalmente de Puebla, perpassou o discurso dos membros e articuladores de CEBs, 

conforme o Padre Fausto 

Uma parte desde o primeiro momento na proposta das CEBs aqui de Feira de 

Santana houve sempre o respeito para qualquer outra Igreja Cristã. Nunca foi 

incentivado qualquer movimento de confrontação em relação a outras 

religiões e também em relação às religiões afro-brasileiras. Aqui em Feira de 

Santana, a realidade que estava presente era o Candomblé. Então em relação 
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Deus, realidades comuns que ultrapassaram a dimensão da fé. A práxis das 

Comunidades de Base no cenário nacional suscitou uma “vontade coletiva” para o 

intercâmbio com outros grupos religiosos, porém, não se pode negar que ocorreram 

dificuldades entre católicos, protestantes e religiões de matriz africana, principalmente 

com o Candomblé. 

 

A contribuição das Congregações Religiosas 

 

O desenvolvimento das Comunidades de Base em Feira de Santana, contou 

com o apoio de ordens religiosas, principalmente femininas.  Estas foram o que 

podemos chamar de força da Igreja, pois estavam na base desde sua formação. No início 

da década de 1980 várias Congregações femininas chegaram à cidade e foram 

incentivadoras e acompanharam a formação das CEBs. Trabalhavam em parceira com 

os padres estrangeiros que já pastoravam aqui. Como afirma Löwy: 

As CEB‟s começaram a crescer sob o impulso de um grande numero de 

padres e de religiosos e com o apoio dos bispos radicais. As Religiosas de 

Ordem femininas foram não apenas as mais numerosas existem 37 000 irmãs 

no Brasil – mas também, por qualquer outro fator de comparação, as mais 

eficazes no estabelecimento de comunidades nos bairros pobres das 

cidades
220

.   

 

 

Os dados apresentado por Löwy são referentes ao princípio da década de 1970. 

Em Feira de Santana, aconteceu na transição da década de 1970 para o início de 1980. 

Numa reportagem sobre a caminhada da diocese, Dom Silvério afirmou  “existem 

vários grupos organizados pelas comunidades (...) que contam também como o apoio de 

freiras da Diocese”
221

. No livro de  tombo da Paróquia do Cruzeiro, desde 1979 

encontra-se registro da presença de Irmã Milagres da Congregação das Missionárias do 

Calvário
222

, trabalhava como enfermeira no município e dedicava os tempos livres e o 

sábado e domingo, a um trabalho de orientação de comunidades.
223

  Outras religiosas 
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também chegaram à cidade e foram habitar nas periferias, como é o caso de Marcela, 

que pertencia a Congregação da Santa Cruz
224

. 

Irmãs começaram a se inserir em pequenas comunidades no meio do povo. 

Eu era uma delas. Na década de oitenta cheguei em Feira de Santana, fui 

morar no Campo Limpo, naquele tempo um bairro de má fama. Encontrei 

outras pessoas na Diocese de Feira que fizeram também a opção de colocar 

os pés junto a esse povo.
225

 

 

 

Outras religiosas adentraram nas paróquias fazendo um trabalho na base. No 

livro de Ata da Paróquia da Gabriela foi encontrado um relato de agradecimento às 

Irmãs da paróquia pelo serviço que estavam prestando a comunidade na animação da 

caminhada das comunidades e formação de lideranças
226

. O relato foi encontrado numa 

reunião do Conselho Paroquial em 1998, porém, deve-se considerar que as Irmãs 

chegaram àquele bairro desde o final da década de 1980
227

. Nas fontes orais há 

referência a religiosas como Francelina e Isabel da Congregação Feliciana
228

, Irmã Ana 

Maria
229

, Irmã Delcy
230

 e outras religiosas. A participação de religiosas neste trabalho 

de animação de comunidades na “linha” das CEBs foi modesta, mas eficaz.   

No livro de tombo da Paróquia do Cruzeiro encontram-se um relato do padre 

sobre a importância de dar formação ao leigo e principalmente desta cidade. A 

responsável por acompanhar a formação do laicato era uma religiosa. Isso expressa a 

importância das religiosas no processo formativo e libertador dos leigos de Feira de 

Santana. O presbítero lembra-se da colaboração das religiosas nos trabalhos pastorais e 

no acompanhamento aos leigos e na organização das comunidades. 

O nosso trabalho [foi] acompanhado, sobretudo, por religiosas que 

começaram a trabalhar aos poucos e se inseriram, inseriram-se cada 

comunidades num dos núcleos[da paróquia] e eram então três áreas de 

trabalho e em cada uma delas tinha uma comunidade religiosa e depois com 

um trabalho muito forte com os encontros que se faziam para a formação dos 

animadores de grupo e comunidades
231

. 

                                                           
224

  A congregação é de origem alemã. A Irmã Marcela deixou a Congregação no final dos anos oitenta, 

todavia, continua morando no Campo Limpo. Foi conservado no texto a expressão Irmã por ela ser ainda 

referida assim pelos entrevistados e pela comunidade católica 
225

 Entrevista com Maria Theresia Seewt (Irmã Marcela) concedida á autora em 17 de setembro de 2009. 
226

  I Livro de Tombo paróquia São Francisco de Assis (bairro da Gabriela), p. 51.  
227

 As Irmãs do Sagrado Coração de Jesus chegaram em 1989, para morar no bairro periférico do Sitio 

Novo; as Irmãs da Providência de Gap chegaram no mesmo ano, porém, não consta o bairro de residência 

quando a vinculação paroquial ainda era o Cruzeiro. 
228

 A Congregação das Irmãs Felicianas foi fundada no início no século XIX na Polônia, por Maria 

Ângela Truszkowska. 
229

 Não se sabe ao certo a qual Congregação pertencia à religiosa.  
230

 Pertencente a Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, fundada na 

Holanda em 1835, por Catarina Damen.   
231

 Entrevista com padre Fausto concedida á autora em 10 de julho de 2008. 





 

 

70 

animadores das comunidades de base”
237

. Desse modo, as Congregações Religiosas 

femininas e masculinas  que compuseram o campo religioso católico feirense durante as 

décadas de 1980 e 1990 tiveram papel relevante na organização e animação das 

Comunidades Eclesiais de Base.  

É impossível negligenciar o papel notório dos padres estrangeiros na América 

Latina “principalmente espanhóis, franceses e norte-americanos”, segundo Löwy, o 

contato destes com realidades de desventura e “contraste entre as condições de vida dos 

seus países de origem e a miséria absoluta que eles encontravam em sua terra de missão 

vai provocar em muitos deles uma verdadeira conversão moral e religiosa ao 

movimento de libertação dos pobres”
238

.  

O ingresso dos clérigos na busca da transformação da realidade social do povo 

contribuiu com intensidade na difusão da Teologia da Libertação e Comunidades 

Eclesiais de Base. Na cidade de Feira de Santana a presença maior foi de padres 

espanhóis, como Fausto, Avelino, Castor e posteriormente, Miguel e Luis Ângelo, estes 

contribuíram na organização das Comunidades de Base. Todavia, não se quer negar que 

padres seculares brasileiros não tenham corroborado com a “Igreja popular”, mas, o 

desempenho foi irrisório e em Feira de Santana, os casos foram diminutos. Segundo 

Padre Fausto, “entre os padres eu nunca percebi uma oposição aberta, mas sim uma falta 

de apoio em muitos casos”. Como o referido clérigo fora coordenador de pastoral da 

diocese, matinha um contato direto com os demais sacerdotes podendo assim, constatar 

que era um desafio das Comunidades caminharem nas paróquias. Com frequência os 

sacerdotes brasileiros não colaboraram com o trabalho na base, não investia na 

formação laical e tão pouco dava espaço para o crescimento interno na instituição e nos 

problemas sociais.  

Embora tal dificuldade tenha sido tangível em alguns casos, as CEBs da cidade 

contornaram os problemas internos da instituição e aturaram enfrentando alguns 

problemas sociais localizados principalmente nos bairros periféricos. Foi um período de 

intensa militância dos católicos feirenses com atividades, articulação e participação da 

Igreja na base, o laicato assumiu responsabilidades e em alguns momentos detiveram 

um papel basilar na organização da vida interna das pequenas comunidades. 
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criou-se uma comissão de vereadores
248

 para apurar as denúncias da comunidade, feita 

há anos. Com a constatação do grande índice de poluentes exalado pela fábrica, foi 

transferida para o CIS, embora recorresse na justiça
249

 para não sair do perímetro 

urbano.  

A manifestação dessa comunidade acima descrita foi o resultado de outras 

atividades realizadas previamente. Dona Maria que participou ativamente de todo 

processo de luta descreveu um desses momentos em que a comunidade do Campo 

Limpo se reuniu para pensar seus problemas, tomar posições e agir. 

A gente fazia reuniões em cada rua, entendeu? Para juntar esse povo. Para o 

povo descobrir a necessidade do bairro. E aí, casa pessoa ia dizendo e a gente 

ia fazendo um roteiro. Esse grupo que eu falei, fazia esse roteiro, junto com 

Marcela. (...) a gente fazia uma reunião para descobrir a necessidade que 

estava passando ali. E com isso a gente foi descobrindo em cada rua as 

necessidades. Depois que nós descobrimos cada rua, nós pedimos uma 

assembleia tudo na linha de comunidade das CEBs, entendeu. Uma 

assembleia grande! Juntou gente de todas as ruas. E fizemos de novo outro 

roteiro para saber de todas essas necessidades o que era descoberto para se 

caminhar  em cima desse trabalho. Por que foram muitas coisas que disseram 

sabe? Foi buraco nas ruas, foi sem luz, foi a violência, foi as pessoas com 

necessidade, de fome também, sabe? Muita coisa foi descoberta.  Aí nós 

juntamos isso tudo com outro roteiro nessa assembleia para as pessoas ir 

dizendo as mesmas coisas e a gente ir descobrindo qual é o caminho que a 

gente tomava(...) E aí foi descoberto mesmo, eles falaram, falaram, falaram.... 

E teve uma coisa que foi a luta do ônibus, entendeu? O Ônibus não passava 

na rua, o povo trabalhava e perdia até horário, porque tiraram o ônibus da rua 

entendeu? Perdia até o horário de trabalho. Então nós trabalhamos em cima 

dessa coisa do ônibus, todo mundo sentia esse problema. O mais falado, 

entendeu? A gente trabalhava assim, o mais falado é que gente vai trabalhar 

porque tá todo mundo sofrendo com a mesma coisa. E nós trabalhamos em 

cima dessa  luta dos ônibus. (...) E nós lutamos aí dois anos com essa luta. 

Esse grupo todo que eu falei, entendeu? Dois anos nós tivemos essa luta com 

esse ônibus.  Com dois anos foi que nós tivemos a vitória!
250

  

 

 

 

Na longa descrição dos problemas da comunidade e a leitura feita da realidade, 

é perceptível o uso do método ver, julgar e agir. Vai ao encontro da memória de dona 

Maria, a afirmação de Irmã Marcela e outros depoentes, concernente a fundação da 

Associação de Moradores do Campo Limpo. Eles asseguraram que a associação fora 

fundada em parceria com a Igreja Católica na segunda metade da década de oitenta e  

vários encontros e estudos foram realizados antes da fundação. Tal informação 

contradiz com a dissertação de mestrado de Igor Gomes, sobre o PT da cidade, que 
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proveito”. Converge com a discussão de Maria Victoria Espiñeira, sobre a presença da 

Igreja Católica, principalmente de padres estrangeiros ditos progressistas junto às 

associações de bairros na cidade Salvador, num período em que os moradores eram 

ameaçados pela prefeitura
255

. Em Feira de Santana, na década de 1980, algo semelhante 

aconteceu, a ameaça de oportunistas nas associações de moradores. A intervenção da 

instituição católica por meio das CEBs adveio, todavia, como percebeu Paulo Krischke, 

“a Igreja não exerce, do ponto de vista dos líderes do movimento uma influência 

organizativa explícita, embora forneça apoio institucional á iniciativa própria dos 

moradores”
256

, a Igreja é impulsionadora do movimento, mas, não lidera. Isso foi 

recorrente na atuação da Igreja em muitas cidades do Brasil, São Paulo é o mais 

versado, no qual a organização de grupos ligados a Igreja, as Comunidades Eclesiais de 

Base, foram ampliando a visão da realidade e da luta, e posteriormente ganharam 

autonomia, deixando a tutela da Igreja
257

. 

A Associação de Moradores do Campo Limpo tornou-se referência para as 

demais, inclusive, as paróquias e Comunidades de Base que perceberam a necessidade 

de fundar uma associação nos respectivos bairros, buscaram ajuda na AMBACLA.  Foi 

o exemplo de algumas comunidades da Paróquia dos Capuchinhos, que durante quase 

um ano estudaram o material fornecido pela AMBLACA para fundar a associação da 

Comunidade Santa Mônica, mas que se estendeu a outras comunidades,  criar 

associações nas comunidades. Agente estudou um ano o que era associação e 

para que? A gente, é, registra a nossa associação a ADESM lá na 

comunidade. É quando surge também no bairro do aviário, na comunidade do 

Rosário, né? Por que a gente começa todo um intercâmbio com essas 

comunidades que tem essa característica
258

.  

 

 

No bairro do CASEB, a Associação de Moradores e a Igreja Católica  

iniciaram um trabalho em conjunto. 

Teve um período que a questão mais trabalhada foi a questão das casas que 

havia aqui na João Durval. Essas casas... a prefeitura queria colocar à avenida 

João Durval e os moradores teriam que sair. Mas, eles não queriam dar uma 

casa para esses moradores. Então à associação de moradores juntamente com 

a Igreja caminhavam juntas e a partir de muitas reuniões, muitas lutas, muitas 
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reivindicações conseguiu que fosse feita a casa para os moradores da Avenida 

João Durval
259

.  

 

 

A entrevistada não se referiu à Comunidades Eclesiais de Base formada 

naquele período, contudo, mencionou que esse fato era uma evidencia da luta da 

comunidade unida à associação. A partir da década de 1990 é que a paróquia organizou 

um trabalho de CEBs. Nas atas da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, encontram-se 

vários registros de atividades da Associação dos Moradores do CASEB em parceira 

com a paróquia, inclusive, a Associação de Moradores do bairro tinha um representante 

no Conselho Comunitário e no Conselho da Paroquial no qual todas as comunidades e 

pastorais tem representatividade
260

. 

No bairro Feira V, ao iniciar a Comunidade de Base surgiu à busca por 

melhorias no bairro e uma Associação de Moradores que trabalhasse promovendo 

mudanças na qualidade de vida da comunidade. 

Tivemos aqui, onde nós estamos morando no Conjunto Feira V, a 

construção de uma Comunidade Eclesial de Base. Nós começamos pela 

base, identificando através dos encontros Natal em família, mês da Bíblia, 

nós identificamos através desses encontros do mês da Bíblia no final, 

decidimos saber no conjunto onde nós moramos qual o problema mais 

afetado que tinha no conjunto e isso foi uma decisão em comum dentro 

daquela reunião e foi feita uma pesquisa em todo bairro e se identificou três 

situações que estavam prejudicando esse bairro. O primeiro seria 

transporte coletivo, o segundo a construção de uma associação de 

moradores autêntica e o terceiro, seria a construção de uma Igreja
261

. 

  

 

A identificação dos problemas e necessidades do bairro foi possível a partir do 

método ver, julgar e agir, utilizado pelas Comunidades de Base nos processos de análise 

da realidade, reflexão, avaliação do problema, tomada de decisões e atuação (práxis). 

João Carlos complementa 

(...) Nós começamos a trazer soluções para os problemas identificados nesta 

pesquisa, através desses encontros do mês da Bíblia. E aí o primeiro foi o 

transporte coletivo, trouxemos o diretor do serviço de concessões da 

Prefeitura de Feira, reunimos os donos das empresas, seria o dono da 

empresa na verdade, que era a TransFeira o nome da empresa, era dois 

ônibus  só que servia muito mal. Então desse encontro entre o diretor dos 

serviços de concessões, os donos da empresa e todos os moradores  

convidados em assembléia, se resolveu, buscou a solução  para resolver o 

problema do transporte coletivo. Depois ficou a situação da associação de 

moradores e fizemos uma retomada. Existia já um envolvimento de 

algumas pessoas de uma forma de interesse pessoal (...) Então nós 
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O leigo refere-se a duas Greves Gerais, mas, durante a década de oitenta a 

recorrência das Greves no Brasil foi imensa e Igor Gomes afirma ter acontecido na 

cidade mais de noventa focos de greves
273

. Certamente ele deve ter se referido a sua 

participação no comando da Greve na cidade.  Tal experiência também marcou Rogério 

Rosa: 

[Eu]participava dessas manifestações, né? Greves gerais, a gente tinha greves 

gerais. A gente se mobilizava e organizava as greves gerais. Para reivindicar 

uma questão salarial. Não só para reivindicar algo para alguém. Mas era fazer 

com que o nosso Brasil, pensasse diferente, nossa cidade pensasse 

diferente
274

.  

 

 

É importante lembrar que à participação de membros das Comunidades 

Eclesiais de Base nas greves gerais aconteceram principalmente porque algumas 

Associações de Moradores aderiram ao movimento grevista em parceria com os 

sindicatos
275

 haja vista, que algumas Associações eram vinculadas à Igreja Católica, 

mais especificamente as CEBs. O bispo diocesano Dom Silvério Albuquerque, numa 

reportagem sobre a greve de março de 1989, afirmou que a greve foi justa e que “a 

Igreja está preocupada com o homem que mais sofre, que é o simples, o trabalhador”
276

, 

apresentou solidariedade aos trabalhadores do Brasil e de Feira de Santana, felicitando-

os, porque apesar das dificuldades fizeram um protesto pacífico. A presença de 

católicos, (principalmente de leigos, mas também padres e religiosas) era de incentivo 

aos trabalhadores, nas cartilhas elaboradas o convite à coragem na luta foi constante
277

 e 

contribuíram na parcimônia dos protestos e greves. 

 

A Igreja Católica e a formação do bairro George Américo  

 

A atuação da Igreja Católica de Feira de Santana na formação do bairro George 

Américo, certamente é um ponto controverso, principalmente sobre a presença das 

CEBs. Na documentação oral, raros foram os depoentes que não aludiram a atuação das 
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cidade de Feira de Santana, mas, de toda à diocese. Além de pedir ajuda também a 

associações e outras Igrejas Cristãs, para ajudar materialmente o povo. É possível 

perceber pelo conteúdo da carta que muitas pessoas que moravam no Campo Limpo, 

Gabriela, Pampalona, Mangabeira e outros bairros periféricos que moravam de aluguel, 

em barracos, quartinhos, com “salários de fome” e não tinham possibilidade de construir 

ou comprar a casa própria também adentraram na ocupação, na esperança de conseguir 

a terra e construir seus lares
283

, certamente alguns faziam parte das Comunidades de 

Base. Os depoentes alegaram que a resposta dos cristãos católicos da cidade a carta dos 

sem-teto foi positiva. Receberam várias doações de comida, roupa e até material para 

construção. O gesto de caridade (mesclado com o assistencialismo) foi à primeira 

atitude. É o que Eder Sader chama de passagem da fase cristã caritativa  para  a  fase  da  
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algumas pessoas do PT como Marialvo, é... Gerinaldo, o pessoal que era ligado a 

Universidade também, que deu muito apoio e a gente teve várias reuniões”. A 

contribuição da Universidade Estadual de Feira de Santana se deveu principalmente na 

parte topográfica, para a arrumação das ruas e divisão dos lotes para as casas. A 

presença dos professores e estudantes da área de Engenharia Civil e Geografia, nas 

quais os professores Marialvo Barreto e Gerinaldo Costa ministravam aulas, foi 

fundamental para que a organização do espaço urbano do bairro não se tornasse uma 

favela, mas, possuísse ruas com largura adequada, lotes com uma metragem que 

permitisse construir casas dignas e áreas destinadas para lazer. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o assassinato de George Américo
291

 (ainda não desvendado), o antigo 

Campo de Aviação ganhou seu nome, para homenageá-lo. De acordo com Padre Fausto, 

“George Américo não fez parte da Comunidade de Base organizada na ocupação e tão 

pouco tinha alguma ligação religiosa”. Foi feito apenas um trabalho em parceria para 

ajudar o povo solapado. Conforme Dona Maria, a relação de George com os membros 

da eclésia, não se deu sem conflito, pois no período de demarcação das terras, George 
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Figura 4. Celebração da uma Missa no bairro George Américo, momento que se aproveitava 

para fazer manifestações de protesto contra a falta de saúde, educação transporte coletivo, escrito 

nos cartazes. (fotografia concedia por Irmã Marcela) 
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articulador político) pode ser interpretada como ato de “defesa” porque nas eleições 

municipais de 1976, ao emitir uma carta sobre as eleições, foi interpretada como apoio 

ao candidato Colbert Martins do extinto MDB. O episódio teve repercussão nacional, 

gerando um mal-estar para o epíscopo e a instituição religiosa. 

Nas eleições de 1982, entretanto, o bispo recebeu visita do candidato a prefeito 

Luciano Ribeiro do PMDB (II), mas, Dom Silvério foi enfático e afirmou, “a Igreja não 

pode assumir a posição político-partidária(...) a Igreja pode e deve é denunciar as 

injustiças sofridas pela comunidade”
299

. O bispo negou tal apoio oficialmente, contudo, 

o contexto posto não era de recusa da hierarquia católica em apoiar Luciano Ribeiro ou 

José Falcão também candidato a prefeito, pois, havia um protestante da Assembleia de 

Deus que também era candidato a alcaide pelo mesmo partido PMDB (I) Gerson 

Gomes
300

. Pouco menos de um mês para as eleições, o bispo emitiu uma “Carta 

Circular” com orientações para todos fiéis da Diocese de Feira de Santana, salientando 

que “a Igreja não tem candidatos. Tem exigências evangélicas para todos os candidatos 

e partidos”, ressaltava que a política é uma maneira de compromisso cristão e serviço 

aos irmãos. Dessa vez o bispo fora cauteloso no seu pronunciamento, apesar de não 

negar que poderiam ser celebradas missas nas posses dos prefeitos, alegando ser uma 

oportunidade de levar uma mensagem cristã
301

. O desfecho se deu com a vitória do 

candidato José Falcão, mas, não foram encontrados registros de missa celebrada na 

tomada de posse. Neste período não se encontrou indícios de CEBs organizadas e tão 

pouco, mobilizações visíveis de católicos nas eleições da cidade.   

Nas eleições municipais de 1988, um padre tentou candidatar-se a Prefeito, 

mas fora vetado pelo bispo do Silvério. O Padre Aldemar Melo, mais conhecido como 

Frei Felix, era filiado ao PSC, segundo ele numa entrevista ao jornal Feira Hoje, vinha 

sendo incitado a candidatar-se a prefeito “aceitei o desafio jovem como resposta a Igreja 

atual que para mim não deve cruzar os braços...” provocava a Igreja a “agir no mundo e 

não ficar só rezando pelo mundo”. É inusitado, como o padre identificou a organização 

política dos protestantes e suas bancadas que estava crescendo rapidamente e lamentava 

que os católicos não eram organizados como os protestantes, pois, não possuíam uma 
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valorização do voto, votar consciente e organizar-se para fiscalizar os eleitos.  A CF 

instrumentaliza os católicos nesta reflexão já iniciada pelas CEBs, embora os efeitos 

não tenham sido perceptíveis.  

Quanto à relação, participação e apoio das CEBs aos Partidos Políticos em 

Feira de Santana, no período estudado, encontram-se variadas percepções. As 

comunidades estudavam a trajetória de vida dos políticos, “tinha grupos que elaborava 

livrinhos com a vida dos candidatos e a gente ia estudar pra ver quais eram os 

candidatos que a gente deveria votar e o povo a quem a gente indicava também, por que 

o povo perguntava a gente”
311

. Esses grupos analisavam junto com o povo e alguns 

membros após um “processo de conscientização, alguns da gente estavam ligados a essa 

questão da militância, inclusive no PT. PT, PC do B, tinha algumas militâncias, né?”
312

, 

todavia, essa militância não aconteceu de forma homogênea, a aproximação das 

Comunidades de base com os Partidos Políticos não foi uma praxe comum na cidade. 

Conforme Padre Fausto “o trabalho de politização não foi fácil, quebrar as amarras dos 

vícios políticos foi uma tarefa árdua”. Ele complementou que as raízes históricas do 

Brasil cooperaram para a aversão a política. 

A estratégia de politização das comunidades através de estudos específicos 

seguiam as orientações de Leonardo Boff, que identifica as Comunidades de Base como 

instrumento de conscientização, “fazem análises da realidade de classes(...) dos diversos 

partidos, dentre estes os que estão aliados na luta”
313

. Embora tenham ocorrido análise 

de conjuntura, estudos sobre Partidos Políticos por vários anos, principalmente nas 

eleições municipais de 1996, em que a instituição investiu na formação sobre política, 

em consonância à CNBB, a Diocese de Feira de Santana elaborou uma “Cartilha de 

Educação Política” com orientações para a conscientização política da população. 

Analisa Lourdes Rocha, “Nem sempre com sucesso, mas, houve muito essa questão da 

consciência política, acho que melhorou muito. A gente fez muitos estudos da cartilha 

política de um grupo de Feira de Santana, com fé e política, com estudos mesmos, 

reflexões”
314

. A cartilha das eleições de 1996 foi elaborada por uma equipe de pessoas 

das Pastorais Sociais e CEBs, a orientação principal era para a conscientização dos 
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Como ilustrou Maria Victoria Espiñeira, em Salvador a Igreja Católica na 

década de 1970 foi suporte e ofereceu infraestrutura para atuação de Partidos Políticos 

de esquerda como o PC do B, junto às camadas populares, em Feira de Santana, a 

atuação da Igreja na base na década de 1980 e 1990 não foi necessariamente um suporte 

para esses partidos, houve uma aproximação principalmente do PT, contudo, de modo 

tímido, inconstante e nos momentos em que a Igreja Católica local sentiu-se ameaçada 

retirou seu apoio, como aconteceu nas eleições em 2000.  

Na campanha municipal do ano 2000, algumas comunidades organizam-se para 

pensar em lançar algum candidato, pois, "o Prefeito ele sempre tinha a maioria dos 

vereadores do lado dele, então não havia essa fiscalização. Então o Prefeito em Feira de 

Santana fazia sempre o que queria. Então, nós vimos que poderíamos mudar essa 

realidade”
316

. Segundo João Carlos, havia leigos filiados ao PT e decidiram então lançar 

nomes para a candidatura de Mandato Popular como vereadores. Parte dos candidatos 

pertencia à Paróquia de Todos os Santos, bairro da Queimadinha. João Carlos afirmou 

ainda, que no primeiro momento, o bispo Dom Itamar Vian deu um grande apoio aos 

leigos, incentivando-os à candidatar-se, no entanto, conforme João Carlos, após a 

“pressão das elites da cidade que participavam da Igreja,” ele mudou de opinião. O 

epíscopo vinha de uma prática de engajamento e apoio às lutas sociais na antiga Diocese 

de Barra, na região Oeste da Bahia que conduzira por 10 anos. Na cidade de Feira de 

Santana, assumiu uma postura contraditória à sua antiga prática, ficou receoso e retirou 

seu apoio à candidatura popular dos leigos. “Então, isso foi uma ducha de água fria em 

cima de todo movimento de leigos que tinha em Feira de Santana e desestimulou. Não 

dá para andar num processo de luta, de libertação com o freio de mão totalmente puxado 

pela própria hierarquia”
317

. A decepção dos leigos comprometeu a campanha eleitoral 

na qual, sentiram-se sozinhos, sem o apoio oficial da Igreja. 

Embora a hierarquia tenha privado seu apoio oficial, Lourdes Rocha diz que 

algumas Comunidades de Base aderiram à candidatura popular dos leigos da Paróquia 

de Todos os Santos 

Houve [apoio] de paróquias de grupos, de comunidades, mas, teve uma 

iniciativa. Não assim, a Igreja, digamos assim, a posição da Igreja local, mas 

houve apoio de grupos, de comunidades, de paróquias, de pastorais, houve 

esse apoio, né? Nós inclusive recebemos o material, a proposta, qual era a 
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proposta do mandato popular. É... inclusive eles mandaram pedir opinião de 

como deveria ser, nós respondemos e houve esse apoio
318

. 

 

 

O apoio negado pela hierarquia fragilizou o movimento que estava no campo 

político em nome da Igreja. O final da Campanha eleitoral municipal se deu com a 

derrota dos leigos e marcou a saída de boa parte deles da atuação cristã 

institucionalizada, não havia uma organização interna dentro da instituição católica e 

nem nas CEBs que solidificava o movimento, ou algo semelhante à lógica dos 

protestantes “irmão vota em irmão de fé”. Isso vai ao encontro das palavras de 

Albertino Carneiro, “Eu era político apesar de ser de Igreja, e era de Igreja apesar de ser 

político, mais não tinha muita relação”
319

, afirmou não ter recebido apoio da eclésia 

quando candidatou-se a vereador na cidade, apesar de que alguns membros das 

comunidades garantiram que o apoio a Albertino fora sempre garantido, mas, não 

unânime.   

A contradição presente na atuação da Igreja Católica não ocorreu somente em 

Feira de Santana, Ana Maria Doimo, salienta que a contradição da instituição nas suas 

relações com os Partidos Políticos e movimentos sociais foi um fator decisivo para que 

muitos militantes acabassem se afastando da instituição e se agregando a outros grupos 

que dessem maior espaço de participação
320

. Embora tenha havido um trabalho de 

conscientização política por parte da instituição religiosa, a concepção “tradicional” de 

política, ou seja, os velhos laços clientelistas e apadrinhamento, consolidados no final 

do século XIX e limiar do século XX, pesaram consideravelmente. Mesmo com as 

mudanças ocorridas no interior da instituição católica como incentivo às lutas por 

melhorias na condição de vida e a formação política de seus membros que tiveram 

protuberância no cenário nacional e em alguns momentos no contexto dessa urbe, foram 

suplantados pelas raízes da “política tradicional”. 

No âmbito da política no município, a escolha de votar num candidato 

(vereador ou prefeito) com propostas que beneficiassem o bairro e o bem comunitário, 
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necessário um aprofundamento maior, mas, não explicou o grau do aprofundamento, 

relatou ainda, que na diocese foi criada uma comissão pró-constituinte
326

. A 

mobilização de uma parcela dos católicos feirenses em organizar uma comissão pró- 

constituinte deveu-se ao incentivo do encontro nacional das CEBs em Trindade- GO, 

em 1986, que propunha a organização de uma constituição popular, do qual alguns 

leigos e religiosos da cidade participaram. 

Na elaboração da Constituição nas pré-assembleias estaduais as Comunidades 

Eclesiais de Base tiveram intenso trabalho. Lembra Ana Breda: 

[as CEBs] fez um trabalho muito grande na elaboração da Constituição em 

88, né? Que em 88 foi feito uma constituição né? Constituição estadual, então 

foram várias assembleias constituintes que aconteceram em Salvador e a 

gente discutia nas comunidades as propostas, o quê que a gente achava que 

deveria entrar na constituição do estado. Ai, ia ônibus, ia caravanas pras 

assembleias, as assembleias se chamavam assembleias constituintes, né? Pra 

formar a constituição, então as comunidades, né? A organização das CEBs 

colaboraram muito pra essas propostas pra que entrassem realmente, pra que 

na constituição alguns direitos do povo fossem, né? colocados lá, fossem 

colocados. Então foi uma atuação grande da CEBs. (...) Os próprios 

sindicatos, algumas associações, mas as comunidades também estavam 

envolvidas fazendo esses estudos. Tinha algumas perguntas, tinha também 

alguns abaixo assinados, que o povo levava pra fazer assinatura, então isso 

era feito nas próprias comunidades, em alguns momentos que unia, essas 

várias comunidades traziam essas propostas, pra depois serem levadas lá  pra 

Salvador pra assembleia legislativa
327

. 

 

 

Certamente o relato de Ana Breda se refere a(s) pré-assembleias que 

aconteciam nos estados do Brasil. Após a Constituinte os municípios deveriam 

organizar suas leis internas, a Lei Orgânica Municipal. Em 1989, as Comunidades de 

Base de Feira de Santana, também estudaram propostas concretas a serem feitas a 

Câmara Municipal. No livro de tombo da Paróquia do Cruzeiro encontra-se o relato de 

dois encontros de uma equipe, cujos nomes não são identificados, que elaboravam o 

material de estudo sobre a importância da Lei Orgânica. O material foi preparado em 

parceira com o MOC. A estrutura dos “livrinhos” era balizada a partir do anteprojeto da 

Lei Orgânica do município, textos bíblicos e perguntas que conectavam as propostas do 

anteprojeto da Lei Orgânica, a  Sagrada Escritura e a realidade do povo, “que propostas 

temos para que tudo se realize?”, na conclusão do relato Padre Fausto diz: “tentaremos 

levar esse trabalho de influência na Câmara Municipal em prol de um Município e uma 
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dos Excluídos
347

 também foi sempre em parceria com vários sindicados e Partidos 

Políticos de esquerda na cidade.  

Em Feira de Santana, alguns dos entrevistados pontuaram que a criação de 

novas paróquias inviabilizou o trabalho das comunidades, pois “criar paróquias é 

prender as CEBs nas estruturas”, todavia, essa análise não foi consenso entre os 

entrevistados, para outros a criação de paróquias facilitou o trabalho das CEBs. Diga-se 

de passagem, que nas orientações nacionais das CEBs, não foi pedido o afastamento da 

paróquia, mas, que a freguesia não fosse um meio de enquadrar as comunidades num 

trabalho fixo, tirando sua característica de formação espontânea a partir das 

necessidades. Foi encontrado nos registros de várias paróquias a “pastoralização” das 

Comunidades de Base, eram referidas como uma Pastoral ou Movimentos, perdendo 

desse modo sua identidade de comunidade de grupo pequeno que se reúne para refletir a 

Bíblia a partir da vida.  

Na análise do sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira e do Frei Clodovis Boff, 

percebem que “há Igrejas de CEBs e Igrejas com CEBs”
348

, ou seja, em algumas 

dioceses e paróquias, as Comunidades de Base são organizadas e engajadas em redes, as 

atividades são parte de um projeto interno, existe uma sintonia no trabalho das 

comunidades, fator que consolida a identidade de Comunidade de Base, transformando 

aquela paróquia ou diocese numa “Igreja de CEBs”. A “Igreja com CEBs”, por sua vez, 

é formada por Comunidades de Base que existem na Paróquia ou Diocese, mas, não 

organizadas em rede, ou seja, as práticas dessas comunidades não correspondem a 

“totalidade” da Paróquia ou Diocese, elas existem, fazem parte, mas não são a 

identidade daquela porção eclesial. A cidade de Feira de Santana se adéqua a esse 

modelo, uma “Igreja com CEBs”. 

Embora Feira de Santana não tenha se constituído uma “Igreja de CEBs”, a 

atuação das Comunidades de Base na cidade balizaram a história da eclésia local como 

também contribuíram nas organizações sociais que ansiavam soluções dos problemas 

sociais. 

As CEBs contribuíram nas mudanças, mas não poderiam ter elas a pretensão 

de dirigir essas mudanças por que isso não era nem missão das instituições 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises das fontes orais (entrevista com membros que outrora 

participaram ou ainda atuam na Igreja católica) e fontes impressas (Jornal Feira Hoje 

que circulava diariamente na cidade) e Atas de Paróquias e Livros de Tombo de parte 

das paróquias da cidade, algumas considerações podem ser feitas, que não pretendem 

ser verdades absolutas, mas,  parte de uma reflexão deste trabalho.  

As CEBs em Feira de Santana surgiram num contexto de transformação 

socioeconômica; as comunidades também fizeram parte do “trânsito” ente mundo rural 

e a industrialização da cidade. As primeiras comunidades se desenvolveram 

principalmente na periferia da cidade, ganhando novos espaços na década de 1990, 

como bairros que não eram periféricos. O lugar social das camadas populares na cidade, 

no qual grassava a pobreza, falta de moradia digna, transporte coletivo que atendesse a 

população, melhoria no atendimento na saúde e educação, foram elementos 

aglutinadores das pessoas, que encontraram nas Comunidades Eclesiais de Base um 

espaço propício para reflexão e busca de soluções para esses problemas. 

A articulação inicial das CEBs foi liderada principalmente por padres 

estrangeiros e com a chegada de Congregações Religiosas principalmente femininas que 

vinham de outras experiências de Comunidades de Base, foi basilar para deslanche das 

CEBs. Os leigos tiveram uma atuação importante no desenvolvimento das comunidades, 

embora nem sempre tenham sido valorizados, mas rechaçados, principalmente por uma 

parte significativa do clero da cidade que resistiu a organização das CEBs, fator esse, 

que gerou conflitos internos na Igreja local, sendo as Assembleias da Diocese um desses 

espaços de embate, entre esses militantes das CEBs e os demais que tinham uma visão 

mais espiritual.  

A relação das CEBs com a produção material da Teologia da Libertação 

acontecia principalmente nas formações sistemáticas das lideranças dos grupos de 

CEBs. A Existência de uma equipe organizada e responsável pela produção do material 

imbuído da realidade que os circundava confrontando com a leitura da Bíblia, promoveu 

a difusão do pensamento libertador nas comunidades. 

Enquanto no contexto nacional em meados da década de 1980 houve a 

“perseguição” à Teologia da Libertação, por parte de Roma e duras críticas às 



 

 

103 

Comunidades Eclesiais de Base, sendo acusadas de “dividir a Igreja”, em contrapartida, 

em Feira de Santana as CEBs no final dos anos 1980, apresentam sinais vitais de 

atuação social, ampliação e organização de novas comunidades, é um período que pode 

ser considerado como a “primavera” das CEBs na cidade. As razões plausíveis que 

possam explicar o fato, não ficaram elucidadas, mas, acredita-se que o próprio contexto 

social da cidade possibilitou esse acontecimento. 

Também na década de 1990 as Comunidades de Base atuaram no cenário 

social da cidade, várias manifestações de bairros foram encontradas no jornal Feira 

Hoje, parte delas lideradas pelas Associações de Moradores nos quais estavam ligadas a 

membros de CEBs, além disso, nos livros de atas de algumas paróquias foram 

encontradas registros de reuniões de líderes de Comunidades de Base reivindicando 

junto ao poder público municipal por melhorias para os bairros. Não se pode perder de 

vista que um período intenso de mobilizações e reivindicações nos bairros decorreu das 

Semanas Sociais que aconteceram em várias Paróquias. 

No âmbito da política partidária as posturas das Comunidades de Base 

oscilaram muito, porém, foi possível perceber uma negação no envolvimento dos 

membros das comunidades com a política partidária, principalmente nas eleições 

municipais, embora em alguns momentos houvesse uma abertura da eclésia local para 

tal participação. Os leigos que se arriscaram a adentrar na carreira política como 

representantes das camadas populares não obtiveram bons resultados. 

A cidade de Feira de Santana no período estudado, não foi uma cidade cuja 

identidade católica pode ser identificada como “rosto” de CEBs, ou seja, uma “Igreja de 

CEBs”, mas, se configurava uma “Igrejas com CEBs”, foi uma cidade com 

Comunidades Eclesiais de Base, não constituíram  uma rede de CEBs na urbe, apenas 

algumas Paróquias organizaram esse trabalho, porém, de forma localizada. Nas 

cercanias da cidade, a Paróquia São José Operário (bairro do Campo Limpo) e Paróquia 

São Francisco de Assis (bairro da Gabriela) foram as que apresentaram maior unidade 

interna como tentativa de “redes de comunidades de Base”, centradas na Bíblia, a partir 

de estudos bíblicos, com organização de Conselho Comunitário e Celebração do Culto 

sem padre. Tais elementos compõem o tripé de uma CEB, na análise de Pedro Ribeiro 

de Oliveira. Ao menos até o final da década de 1990 tais paróquias apresentaram 

elementos que poder definir a organização de uma CEB. 







 

 

106 

Regional Nordeste II, organização da CNBB que refere-se aos Estados de Bahia e 

Sergipe. 

- Entrevista com Maria Gomes Souza, concedida à autora em 20 de outubro de 2009, na 

residência da entrevistada. Foi membro das Comunidades Eclesiais de Base do bairro do 

Campo Limpo e fez parte da comissão que acompanhou a ocupação e a legalização da 

terra no bairro George Américo. 

- Entrevista com Ana Maria Breda Mascarenhas Souza (Linda), concedida à autora em 

23 de outubro de 2009, na residência da entrevistada. E foi uma das que participou  de 

forma direta da organização das primeiras Comunidades Eclesiais de Base na cidade na 

década de oitenta, coordenou as CEBs em nível diocesano por vários anos e  fez parte 

da diretoria da Associação de Moradores do Campo Limpo e Adjacência. 

- Entrevista com Marizete Brito Pires, concedida à autora em 02 de novembro de 2009, 

na casa da Pastoral da Criança do CASEB. Participou da animação das comunidades de 

base na paróquia e foi membro atuante da Associação de Moradores do CASEB. 

- Entrevista com Maria de Lourdes da Rocha Santos, concedida à autora em 20 de 

novembro de 2009, na Rádio Sociedade. Iniciou sua participação nas CEBs a partir da 

década de 1990 e atualmente a coordenadora das Comunidades de Base.  

 

  

Fontes Eclesiásticas: 

 

- LIVRO DE ATAS I DAS ASSEMBLEIAS DA DIOCESE DE 1995 A 2000. 

   

-LIVRO DE ATAS DE PARÓQUIAS: 

 

Paróquia de Todos os Santos – (Bairro  Queimadinha) 

Paróquia São Francisco de Assis – (Bairro Gabriela) 

Paróquia Nossa Senhora das Graças – (Bairro Cidade Nova) 

Paróquia Santíssima Trindade – (Bairro Feira X)  

Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – ( Bairro Tomba)    

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – (Bairro CASEB) 

 

-LIVRO DE TOMBO DAS PARÓQUIAS  

 

Paróquia da Catedral de Santana,  livro I e II – ( Centro da cidade)   

Paróquia Nossa Senhora das Graças – (Bairro Cidade Nova) 

Paróquia Santo Antonio – (Bairro Capuchinhos)  

Paróquia Santíssima Trindade – (Bairro Feira X)  

Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – (Bairro Tomba)    

Paróquia São José Operário – (Bairro Campo Limpo)   

Paróquia Senhor do Bonfim – (Bairro Jardim Cruzeiro)  
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Mapa estilizado da cidade de Feira de Santana, cujo anel de contorno demarca a separação do 

centro e a periferia.     Fonte: Site:  www.feiranews.cm.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








