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                                              Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

                                              Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

                                             Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor.  

Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

                                                                      A flor e a náusea (Carlos Drummond de Andrade) 
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RESUMO 

O presente trabalho parte da necessidade em articular aspectos do conhecimento 

histórico, social e religioso, a fim de desenvolver análises acerca da atuação da Juventude 

Universitária Católica (JUC) no contexto do anticomunismo, tendo como foco a cidade de 

Feira de Santana, entre os anos de 1961-1968. A periodicidade aqui utilizada corresponde a 

um dos grandes surtos anticomunistas, no qual a Igreja Católica repercutiu como uma das 

instituições mais importantes no processo de mobilização da população nas ruas das cidades 

brasileiras. Na década de 1960, a ortodoxia católica foi substituída, em alguns setores, por 

uma espécie de "ecumenismo anticomunista": a confluência de esforços de várias religiões 

para prevenção e combate ao comunismo. Por outro lado, alguns coletivos, incluindo 

organizações de diferentes vertentes de luta oposicionista, juntaram-se aos movimentos 

sociais e mobilizaram-se contra a Ditadura-civil militar e seus desdobramentos, como 

observamos na trajetória da juventude católica soteropolitana e feirense. Esta última, por 

exemplo, mostrou-se articulada até mesmo quando não existiam núcleos sistemáticos de 

atuação de coletivos em Feira de Santana. 

 

Palavras-chave: Igreja Católica; anticomunismo; laicato; juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work initiates from the need to articulate aspects of historical, social and 

religious knowledge, in order to develop the analyzes about the Catholic University Youth 

(JUC) performance in the context of anti-communism, focusing on Feira de Santana, among 

the years 1961-1968. The periodicity used here corresponds to one of the greatest anti-

communist outbreaks, in which the Catholic Church reverberated as one of the most important 

institutions in the process of mobilizing the population on the streets. In the 1960s, Catholic 

orthodoxy was replaced, in some sectors, by a type of "anti-communist ecumenism": the 

confluence of efforts by various religions to prevent and combat communism. On the other 

hand, some collectives, including organizations from different sides of the opposition 

struggle, joined the social movements and mobilized against the military-civilian dictatorship 

and its developments, as we can see in the trajectory of the Catholic youth from Salvador and 

Feira de Santana. The lastest, for example, proved to be articulated even when there were no 

systematic nuclei for collective action in Feira de Santana. 

 

Keywords: Catholic Church; anti-communism; laity; youth. 
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INTRODUÇÃO 

Problemática: 

O presente trabalho propõe analisar a atuação política da Juventude Universitária 

Católica (JUC), em Feira de Santana, antes, durante e alguns anos após a Marcha da Família 

com Deus pela Democracia e pela Liberdade, realizada em abril de 1964,e do resgate dos 

ideais anticomunistas, que, segundo parte da bibliografia utilizada ao longo do texto, faz parte 

de um imaginário construído desde a Revolução Russa, no ano de 1917. Atendo aos estudos 

pertencentes ao campo da História Cultural, além de dialogar com a História das Religiões, no 

que diz respeito à relação entre Igreja e Estado analisando as inúmeras influências e decisões 

que assolaram os momentos cruciais de articulação do golpe, que deu início à Ditadura Militar 

no Brasil, em 1° de abril de 1964. 

A escolha referente à História Cultural associada à História das Religiões parte da 

necessidade em articular esses dois campos que estão em constante diálogo, perpassando 

diferentes períodos da História do País, e, no caso deste trabalho, a periodicidade aqui 

utilizada corresponde a um dos grandes surtos anticomunistas, no qual a Igreja Católica 

repercutiu como uma das instituições mais importantes no processo de mobilização da 

população nas ruas das cidades brasileiras. Na década de 1960, a ortodoxia católica, seguida 

pela hierarquia, foi substituída por uma espécie de "ecumenismo anticomunista": a 

confluência de esforços de várias religiões para prevenção e combate ao comunismo, o 

inimigo comum. 

Por sua vez, o recorte temporal corresponde aos anos que marcaram a trajetória 

política do presidente João Goulart e a administração de Francisco Pinto dos Santos em Feira 

de Santana. Deste modo, tomo como referência o ano de 1961, ano em que Goulart assumiu a 

presidência do Brasil, estendendo as análises até o ano de 1968, período em que o movimento 

estudantil acentuou as disputas de campo político, modificando consideravelmente a 

organização de um grande número de manifestações públicas contra o regime militar vigente. 

Conhecido como ―o ano que não terminou‖, também foi em 1968 que o então presidente 

Costa e Silva decretou a instituição do Ato Institucional n ° 5, o AI-5, baixado em 13 de 

dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada 

da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e foi responsável 

por produzir um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. É conhecido como o 
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momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir 

arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados.  

No início dos anos 1960, a crescente polarização da política havia levado duas 

organizações de origem cristã — a Juventude Estudantil Católica (JEC) e, sobretudo, a 

Juventude Universitária Católica (JUC), braços da Ação Católica no meio estudantil — a 

assumir uma posição cada vez mais próxima das opções políticas defendidas pelas forças de 

esquerda, atuando, portanto, como adversária política dos conservadores católicos que 

estiveram à frente da organização da Marcha da Família. A cidade de Salvador, neste sentido, 

faz-se presente, tanto na bibliografia como nas entrevistas, no sentido de destacar a 

participação da capital nos caminhos percorridos por alguns sujeitos, como os próprios 

membros da JUC, uma vez que não existia um núcleo organizado em Feira de Santana. 

 

Metodologia: 

Esta monografia segue a linha de abordagem da História Cultural, a partir dos 

conceitos de representação, apropriação e ressignificação de Roger Chartier. Na obra A 

história cultural entre práticas e representações, o autor destaca a existência de uma 

configuração de mundo onde as ―operações intelectuais‖ permitissem aprendê-lo a partir de 

uma dinâmica social, e que o próprio ―funcionamento da sua sociedade‖ direcionasse tal 

pensamento. 

Mais do que o conceito de mentalidade, ela [a história cultural] permite articular três modalidades de relação 

com o mundo social, exibir uma maneira própria de estar no mundo; significar 

simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, formas institucionalizadas e 

objetivadas graças às quais uns representantes (instâncias coletivas ou pessoas 

singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou 

da comunidade.
1 

 

O trecho acima relaciona-se diretamente com as fontes orais e iconográficas utilizadas 

neste trabalho, uma vez que as vozes que aparecem nas entrevistas e depoimentos marcam 

significativamente grupos e sujeitos ligados a determinados movimentos, ideias, e a partir daí, 

a coletivização dialoga com o conceito de representação. Já para Pierre Bourdieu, estabelecer 

a relação entre religião e a condição social de grupos, é exercitar um raciocínio que coloca as 

atividades religiosas como não simplesmente algo que busque a fé propriamente dita, as 

devoções em si mesmas, aumentando consideravelmente o grau de complexidade dessas 

                                                           

¹CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertran Brasil, 1990, p. 

23. 



13 

atividades. Pensar a religião meramente como uma organização cujo intuito é apenas dedicar-

se a uma divindade ou divindades, restringindo-se a essa tarefa, significa abrir mão de todo 

um potencial implicado numa análise de estruturas heterogêneas, ou seja, de mecanismos 

onde são desenvolvidos e reproduzidos discursos que contemplam alianças e divergências 

entre grupos e instituições, e esse fator também pode ser perfeitamente encontrado ao 

analisarmos a trajetória de diversos coletivos/grupos políticos na década de 1960. 

É preciso, portanto, ao pensar as religiões de modo sociológico, compreender qual seu 

propenso papel na configuração social imposta. Esta é a contribuição que Bourdieu
2
 nos traz. 

Ao elaborar a gênese e estrutura do campo religioso, abarcando a contribuição dos clássicos 

da Sociologia no que tange a religião e apontando a partir desse contraste teórico, 

direcionamentos que são especificamente seus, o autor propõe uma explicação sobre a religião 

em que a Sociologia possui papel basilar, para além de uma explicação transcendentalista ou 

teológica. Na obra A economia das trocas simbólicas, o autor faz uma análise profunda acerca 

do campo religioso, especificamente acerca da sua gênese e estrutura (e que, inclusive, dá 

nome a um dos capítulos). Sobre as relações e disputas entre os diferentes grupos hierárquicos 

da Igreja como instituição, destaca-se o trecho a seguir: 

Pelo fato de que a posição das instâncias religiosas, instituições ou indivíduos, na estrutura 

da distribuição do capital religioso determina todas suas estratégias, a luta pelo monopólio 

do exercício legítimo do poder religioso sobre os leigos e da gestão dos bens de salvação 

organiza-se necessariamente em torno da oposição entre (I) a Igreja e o profeta e suas seitas 

(II).
3 

 

Historiograficamente, tal análise pode ser aplicada no que diz respeito aos objetos de 

pesquisa utilizados ao longo desta monografia. Bourdieu pensa a religião, além de outras 

questões, como língua ou forma de comunicação, adaptando-a a grupos distintos, bem como 

criando condições favoráveis para que sua mensagem seja devidamente compreendida pelos 

grupos, especificamente. Isto porque as religiões não constroem explicações únicas, pois seu 

principal objetivo é que as mensagens sejam devidamente aceitas por grupos diversos, com a 

sanção do sagrado e de seus agentes, a exemplo dos sacerdotes. 

 

 

 

                                                           

²BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas 

simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

³BOURDIEU, 2011, p. 58 



14 

Fontes 

Com relação ao uso das fontes, percorro entre as fontes impressas, iconográficas e 

orais, a partir de diferentes perspectivas ideológicas, o que justifica a variedade nos formatos 

documentais utilizados. Deste modo, no primeiro capítulo, a fim de estabelecer um 

contraponto com os diversos posicionamentos políticos presentes na conjuntura brasileira no 

período analisado, abordo a atuação dos grupos da Igreja Católica que apoiaram o golpe civil-

militar de 1964, bem como o panorama político que se desenhava nesse período na cidade de 

Feira de Santana. Para isso, utilizo fontes como o Jornal Folha do Norte e Atas da Câmara de 

Vereadores de Feira de Santana. 

As fontes impressastornam-se desafios instigantes, uma vez que toda e qualquer 

análise de jornal ou ata foi desenvolvida a partir de interesses políticos, e, particularmente, no 

contexto encontrado nesses documentos, o apoio voltado para um golpe ditatorial por parte 

das camadas econômica e socialmente favorecidas da sociedade ficou muito nítido, 

configurando uma espécie de apologia ao anticomunismo, este que, segundo as mesmas 

fontes, impediria as ameaças de manutenção da família e da ordem como um todo. No Jornal 

Folha do Norte, especificamente, percebi uma escassez de registros referentes aos 

movimentos de oposição aos militares, e este fato auxilia na compreensão do caráter 

proposital que tal apagamento ocasionou para o encaminhamento das movimentações contra o 

golpe, fomentando o aumento dos conflitos, até mesmo internos (entre os grupos que 

possuíam intenções semelhantes), e dificuldades na divulgação de materiais, sejam eles 

panfletos ou aparições midiáticas, enfim, na agitação em busca de apoio popular propriamente 

dito. 

Por conseguinte, no segundo capítulo, proponho um estudo sobre a reação da 

Juventude Universitária Católica (JUC), organização de esquerda que, entre 1962 e 1964, 

participaria ativamente na definição de políticas públicas do governo de João Goulart, 

especialmente no Ministério da Educação e Cultura, na Superintendência de Política Agrária 

(SUPRA) e no Movimento de Educação de Base (MEB), em Feira de Santana, diante do 

cenário conservador que dividia os setores católicos em opositores x apoiadores do golpe 

militar de 1964, estabelecendo um panorama de episódios que marcaram os conflitos 

ideológicos religiosos nesse período. Para o cumprimento de tal tarefa, faço uso de entrevistas 

com alguns ex-integrantes da JUC, a fim de compreender a sua atuação enquanto coletivo de 

ordem tanto política, quanto religiosa, em Feira de Santana, no período analisado, bem como 
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o depoimento de um dos principais membros da Comissão da Verdade, também do mesmo 

município. Este último arquivo mencionado, em especial, pode ser livremente acessado pela 

população através de sites e canais na internet.   

*** 

Em seu artigo Entre memória e história: tempos múltiplos de um discurso a muitas 

vozes, a historiadora Tania Gandon
4
 analisa a percepção temporal através de depoimentos de 

pescadores da região de Itapuã, na cidade de Salvador, publicado em 2001, e que coincide 

com o primeiro capítulo da sua tese de doutorado. Gandon enfatiza a importância da escuta e 

sensibilidade ao lidar com fontes orais, mesmo porque, um trabalho científico na área de 

humanidades precisa levar em conta as subjetividades de cada grupo, tanto individual como 

coletivamente.  

O tempo na História, aliado à ideia de memória, está presente em, arrisco dizer, todos 

os trabalhos que utilizam a historiografia como ponto de partida para a construção de 

pensamentos acerca dos mais diversos temas. No decorrer do texto, mais precisamente no uso 

das fontes orais, é importante considerar ―um esquema abrangente e flexível de classificação 

dos tempos múltiplos‖
5
, até mesmo quando as entrevistas tratam-se do mesmo recorte 

temporal, por hora, especificidade do material apresentado neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
Professora da Universidade Salvador (UNIFACS) em missão como professora visitante na Universidade Pierre 

Mendés-France, de Grenoble. Foi docente deHistória na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
5
GANDON, p. 142. 
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CAPÍTULO I: 

A MORAL CONSERVADORA CATÓLICA BAIANA E AS MARCHAS DA FAMÍLIA 

EM SALVADOR E FEIRA DE SANTANA (1961-1964) 

1.1. O panorama anticomunista em Feira de Santana no início dos anos 1960 

 O panorama dos percursos desenvolvidos pela Igreja Católica durante a década de 

1960 é extremamente complexo, e dialoga com as modificações que possibilitaram o 

surgimento de movimentos sociais de cunho progressista, em sua maioria, engajados com as 

causas ligadas às injustiças de classe. É preciso estabelecer um breve levantamento acerca da 

hegemonia da Igreja Católica no Brasil desde os seus primórdios, relacionando tal instituição 

com o contexto político brasileiro, durante o governo do ex-presidente da República João 

Goulart e após sua destituição, em 1964.  

 Sem a concorrência do Protestantismo e com as injunções políticas e econômicas da 

condição colonial, a educação jesuítica reproduziu no Brasil o espírito da cristandade, 

construído na Idade Média, com o aprisionamento do homem ao dogma da tradição 

escolástica, a sua submissão à autoridade e à rígida ordenação social, avesso ao livre exame e 

à experimentação. A Igreja Católica representava, nesse contexto, uma instituição de intensa 

propagação de ideologias, dogmas, pensamentos e difusão da ―moral e bons costumes‖, 

contrastando, portanto, ao homem de livre-pensamento do Renascimento, de visão igualitária 

e espírito associativo, confiante no conhecimento como instrumento de transformação do 

mundo natural. 

 Com a independência em 1822, o Império brasileiro adotou, oficialmente, a Igreja 

Católica como religião do Estado, seguindo o princípio do Padroado. Apenas após a 

proclamação da República, em 1889, houve liberdade religiosa no Brasil, o que garantia aos 

cidadãos o livre exercício de todos os credos, ou o direito de não ter religião. Durante os 

primeiros anos do regime republicano, poucas mudanças significativas demarcaram o cenário 

católico brasileiro. O Papa Pio XI, durante o seu pontificado, entre os anos de 1922-1939, foi 

o responsável por grandes incentivos ao apostolado leigo, através de cartas e recomendações 

aos bispos de vários países, modificando, consideravelmente, as configurações em tal cenário. 

 A esse conjunto de movimentações leigas se deu o nome de Ação Católica, que, no 

Brasil, teve a figura de Dom Sebastião Leme, Arcebispo do Rio de Janeiro por um longo 

período e precursor de numerosas práticas voltadas para a organização e funcionamento das 
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Comissões Permanentes da Confederação Católica do Rio de Janeiro
6
, dentre outras 

iniciativas de cunho mais popular. Tanto o surgimento quanto a ascensão da Ação Católica no 

Brasil, serão bastante úteis para uma análise mais minuciosa acerca do cenário católico nos 

anos 1960, e isso será sinalizado no decorrer das discussões.  

Anos mais tarde, no Brasil, no ano de 1961, o até então advogado João Goulart 

assumiu a presidência do País, permanecendo no cargo até 1964. Jango, como ficou 

popularmente conhecido, realizou uma série de transformações e reestruturações político-

econômicas que mobilizaram diversos setores conservadores, tanto no âmbito partidário como 

no religioso. As chamadas Reformas de Base transformaram-se em bandeiras do novo 

governo e ganharam maior consistência. Sob essa ampla denominação de "reformas de base" 

estava reunido um conjunto de iniciativas: as reformas bancária, fiscal, urbana, administrativa, 

agrária e universitária. Sustentava-se ainda a necessidade de estender o direito de voto aos 

analfabetos e às patentes subalternas das forças armadas, como marinheiros e os sargentos, e 

defendia-se medidas nacionalistas prevendo uma intervenção mais ampla do Estado na vida 

econômica e um maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a 

regulamentação das remessas de lucros para o exterior. O carro-chefe das reformas era, sem 

dúvida, a reforma agrária que visava eliminar os conflitos pela posse da terra e garantir o 

acesso à propriedade de milhões de trabalhadores rurais
7
.  

Feira de Santana, dentre outras cidades do interior, juntou-se às grandes capitais do 

Brasil, através de organizações e grupos interessados em derrubar essa onda ―comunista‖ que 

tomava conta do País. Vale frisar que os grupos que serão expostos gradativamente, ao longo 

deste capítulo, não formavam um bloco homogêneo, mas uma composição de diferentes 

setores da sociedade. Assim como as esquerdas, principal alvo dos discursos direitistas, as 

premissas pertencentes ao anticomunismo não eram monolíticas. Dentre os inúmeros setores 

anticomunistas, destacamos a vertente católica, tendo em vista que a Igreja Católica foi a 

principal instituição não estatal a combater os comunistas
8
. Quando utilizamos o termo 

―Igreja‖, referimo-nos à ala mais tradicionalista ou conservadora da hierarquia católica e não 

pretendemos reduzir a instituição a um posicionamento ideológico uniforme. 
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 O comunismo era facilmente associado a algo ―diabólico‖, configurando uma espécie 

de maniqueísmo (luta entre o bem divino e o mal satânico), uma afronta ao que havia de mais 

tradicional na manutenção da família e da propriedade aos olhos do Cristianismo. Segundo a 

historiadora Luciane Almeida, no Brasil, o anticomunismo, esteve sempre associado às 

instituições mais conservadoras da sociedade, o que ajuda a compreender o fato dos discursos 

contra o comunismo, em geral, associarem a imagem do regime ―ao caos, à desobediência 

civil e ao fim da democracia e da propriedade privada‖; valores constantemente difundidos 

pelos grupos liberais, nacionalistas e conservadores que, por sua vez, eram grandes 

responsáveis pela produção e propagação desse tipo de discurso.Entretanto, as formas de ver o 

comunismo não se restringiam às representações políticas.  

 A Igreja Católica, durante vários momentos da trajetória política do país, figurou como 

a principal instituição religiosa a posicionar-se publicamente contrária ao comunismo, mas 

nesse caso, o discurso ia além de localizá-lo como um inimigo da moral e dos bons costumes, 

era frequentemente associado ao demônio, personagem que no imaginário cristão é a fonte de 

todo o mal. As reformas de base propostas por Jango causaram uma certa preocupação na ala 

conservadora, que temia a aproximação dessas práticas socialistas no Brasil, infringindo 

assim, segundo eles, boa parte do conjunto de regras de moral e bons costumes presentes na 

religiosidade cristã.
9
 

 O termo ―ecumenismo anticomunista‖ carece de problematizações pois pode, 

erroneamente, ser interpretado como uma expressão abrangente para todas as confissões 

advindas do Cristianismo (Catolicismo, Protestantismo e Igreja Ortodoxa), e não é isso que 

demonstram as pesquisas em torno da participação de setores religiosos não católicos no 

golpe civil-militar. Tais elementos podem ser facilmente observados na obra de Rodrigo Pato 

Sá Motta, Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil, onde o autor 

mapeia as causas e efeitos dessas manifestações contrárias às ideias marxistas, e/ou a qualquer 

regime político que se aproximasse dos ideais socialistas. Sem dúvidas, a intervenção das 

Forças Armadas e o posterior golpe civil-militar de 1964, que por muitos foi chamado, 

equivocadamente, de ―revolução‖, significaram uma espécie de alívio para os setores 

conservadores que temiam essas práticas durante o governo Jango.
10
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Traçando um breve resumo do que significou o golpe civil-militar no contexto baiano, 

é importante destacar disputas e processos específicos, a fim de estabelecer diferenças que 

marcaram os conflitos ideológicos no Estado, uma vez que diferentes partidos, com ideais 

políticos distintos acirraram essas disputas tanto na capital, como no interior da Bahia. Para 

auxiliar nos debates que serão colocados, acerca da disparidade entre posicionamentos de 

esquerda x direita, que, por sua vez, configura uma questão de caráter bastante polêmico, 

podemos utilizar o trabalho de Thiago Machado de Lima. Na sua dissertação, ele tem como 

foco a cidade de Esplanada, situada no litoral norte baiano. Segundo Lima: 

A esquerda estava alinhada a um projeto nacional-reformista com a bandeira das 

Reformas de Base que visavam diminuir as desigualdades na sociedade brasileira e 

que estava no centro do debate político em torno do governo do presidente João 

Goulart, e a direita contra a realização dessas Reformas de Base nos moldes que a 

esquerda pretendia. Com o golpe de 1964, a direita esplanadense, que saiu derrotada 

nas eleições de 1962, se utilizou das suas relações com políticos estaduais, federais e 

com militares para conseguir conquistar o poder político local, mais especificamente 

a Prefeitura.
11 

 

As cidades baianas, por manter essa heterogeneidade no campo das disputas 

ideológicas, principalmente nas eleições municipais de 1962, mantiveram semelhanças no que 

diz respeito ao caráter atribuído a essa dicotomia esquerda x direita. Apesar das 

particularidades inevitáveis em cada contexto municipal, separadamente, percebe-se uma 

proximidade entre tais disputas ideológicas na presença de partidos que mostraram uma 

espécie de hegemonia fortemente presente nas corridas eleitorais do Estado, a exemplo do 

Partido Social Democrático, o PSD, e a UDN, União Democrática Nacional. 

Para compreender com mais facilidade os caminhos percorridos pela política feirense 

neste período, faço um panorama das disputas municipais dos primeiros anos da década de 

1960, dando maior destaque à cidade de Feira de Santana, a fim de elaborar uma análise 

acerca dessa dinâmica política no município, e, posteriormente, da iniciativa de sujeitos 

pertencentes às instituições religiosas de tradição católica que protagonizaram as Marchas da 

Família, tanto no município mencionado como em todo o Brasil. 

Em Feira de Santana, Francisco Pinto dos Santos, popularmente conhecido como 

Chico Pinto, ganhou as eleições municipais de 1962, como representante do Partido Social 

Democrático. Segundo Claudia Ellen Guimarães de Oliveira
12

, para fazer frente ao candidato 
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pessedista, a União Democrática Nacional lançou João Durval Carneiro na chapa em que o 

Partido Trabalhista Brasileiro, antigo aliado do Partido Social Democrático, apoiou os 

udenistas. Este elemento dava a João Durval e para o partido uma boa margem de voto, mas, 

apesar da força do candidato udenista, Chico Pinto conquistou a vitória para a Prefeitura 

Municipal. O Partido Social Democrático de Chico Pinto, nessas eleições, particularmente, foi 

apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro, por apresentar uma maior aproximação com os 

ideais sindicalistas, mas é importante salientar que tanto o PSD quanto a UDN carregavam 

características semelhantes, como a presença de traços das oligarquias tradicionais e do 

coronelismo, prática de cunho político-social, própria do meio rural e das pequenas cidades do 

interior, que floresceu durante a Primeira República entre os anos de 1889-1930e que 

configura uma forma de mandonismo onde uma elite, encarnada emblematicamente pelo 

proprietário rural, controla os meios de produção, detendo o poder econômico, social e 

político local. 

Em sua dissertação de mestrado, Rafael Quintela Alves Lins constrói argumentações 

acerca do cenário político específico na cidade, e, deste modo, a política feirense entre os anos 

de 1945-1964 deve ser observada através de aspectos ligados aos golpes que marcaram esse 

período, pois as personagens ajudam a mapear o que propiciou a união de forças 

conservadoras interessadas na manutenção dos benefícios da burguesia, e que por isso 

mesmo, temia modificações voltadas para os trabalhadores e movimentos sociais.  

Eventos e ações do governo Pinto serviram de alimento para ódio dos setores mais 

conservadores da cidade, destacando-se a instituição do Código Tributário; a 

constante intervenção no mercado local, regulamentação de preços e taxação de 

serviços; a defesa das reformas de base; a ―guerra dos currais‖; e o ―quebra-quebra 

da Câmara‖.
13 

 

Segundo Oliveira, há uma certa complexidade no que diz respeito às análises do 

cenário da política tanto em Feira de Santana como em nível estadual, a exemplo das figuras 

de Lomanto Junior e Juracy Magalhães, adversários ferrenhos do presidente João Goulart e 

membros da coligação de base conservadora Partido Trabalhista Brasileiro-União 

Democrática Nacional, como pode ser percebido no trecho a seguir: 

Visualizamos Feira de Santana na década de 1960 permeada por acirradas divergências 

entre os principais grupos políticos que se dividiam entre o PSD, a UDN, o PTB e o PCB. 

Entre estes partidos, o PSD e a UDN eram as principais forças que polarizavam o cenário 

de alianças e disputas. O terreno de maior ocorrência das divergências era a relação entre 
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estes partidos e sujeitos da elite econômica local, dividida entre tradicionais oligarquias 

rurais e industriais e comerciantes emergentes.
14 

  

A mínima compreensão do cenário político de um município que não faz parte da lista 

das grandes capitais brasileiras, mas recebeu bastante influência da capital do seu estado, 

Salvador, como é o caso de Feira de Santana, é outro ponto pertinente para um debate acerca 

das repercussões de eventos nacionais em municípios de menor porte, até porque os sujeitos 

que atuam nessas grandes capitais interferem diretamente na política das outras cidades do 

Estado, como foi o caso tanto de políticos como de representantes religiosos. Convém 

destacar que as transformações políticas e golpes militares também aconteceram nas cidades 

interioranas, não apenas nos grandes centros urbanos, a exemplo do que foi mostrado através 

do trecho referente à cidade Esplanada e que ainda será mencionado em relação ao município 

de Amélia Rodrigues, este último situado a 29,2 km de Feira de Santana. 

Ainda referente ao contexto estadual e às práticas que chegaram a outros municípios 

baianos, Thiago Machado de Lima evidencia as relações entre agentes do 

executivo/legislativo com setores religiosos. Ao pesquisar a cidade de Esplanada, litoral norte 

baiano, no contexto do golpe civil-militar de 1964, Lima procura pensar a relação entre os 

representantes do governo municipal com os frades capuchinhos, importantes símbolos 

católicos na história da cidade estudada. 

 

1.2. A Igreja Católica e as Marchas da Família na Bahia 

A partir da breve apresentação do cenário político feirense e suas particularidades 

ideológicas, faz-se necessária uma revisão de algumas referências bibliográficas acerca do 

quadro político-religioso em nível nacional, visto que várias manifestações começaram a 

tomar conta das ruas no Brasil inteiro.  

Os trabalhos que discutem com propriedade o anticomunismo no Brasil, em sua 

maioria, são recentes. A dificuldade de acesso às fontes primárias e a preferência por estudos 

ligados aos movimentos de esquerda foram os maiores obstáculos para o crescimento desta 

vertente de pesquisa. No Brasil, ainda não existe uma historiografia consolidada sobre o 

ideário anticomunista, mas existem trabalhos de grande relevância para os historiadores que 

se interessam pelo tema – como, por exemplo, a obra Em guarda contra o perigo vermelho, 
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de Rodrigo Patto Sá Motta. Nela, o autor procura estudar o anticomunismo entre 1917 e 1964, 

concentrando-se nos períodos de 1935-1937 e 1961-1964, alegando haver neles uma maior 

intensidade das manifestações anticomunistas. De outro modo, a visão de que o comunismo 

era uma ameaça interna se intensificou. Os motivos para esta animosidade estavam ligados ao 

surgimento de movimentos favoráveis a transformações sociais, como a Juventude 

Universitária Católica (JUC), a Ação Popular (AP), as Ligas Camponesas, a Política Operária 

(POLOP), além da reestruturação do PCB. Por outro lado, os rancores anticomunistas foram 

alimentados por medidas governamentais, como a elaboração de uma política externa 

independente, que aproximou o país de nações não-alinhadas com os interesses norte-

americanos; o reatamento das relações com Moscou e a condecoração, com a "Ordem do 

Cruzeiro do Sul", oferecida a Che Guevara, pelo Presidente brasileiro.
15

 

Motta enfatiza que o surgimento de um grande número de organizações 

anticomunistas no período contribuiu para a formação do ambiente de radicalização e 

polarização ideológica, que teve o seu auge na reação conservadora de 1964. Dentre estas 

organizações, destaca o papel desempenhado pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática 

(IBAD) e pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), responsáveis pela indução e 

pela estruturação de vários grupos anticomunistas. Como é possível observar no ensaio A 

marcha, o terço e o livro: catolicismo conservador e a conjuntura política no golpe de 1964, 

de Adriano Nervo Codato e Marcus Roberto de Oliveira: 

Precisamente, as Marchas da Família com Deus pela Liberdade foram atos públicos 

organizados por setores católicos da classe média urbana — e impulsionados por 

políticos conservadores (a Ação Democrática Parlamentar, em primeiro lugar), pela 

elite empresarial (reunida no IPES) e pelos movimentos femininos — que reuniram 

milhares de pessoas às vésperas do 31 de março nas principais cidades brasileiras. 

Condenavam genericamente a política ―populista‖ (isto é, ―a demagogia, a desordem 

e a corrupção‖) e o ―comunismo‖ (seja seu caráter ―materialista e ateu‖, seja o risco 

que o ―totalitarismo‖ poderia representar à propriedade privada e à democracia).
16 

 

Alguns setores da Igreja Católica passaram a organizar-se coletivamente, tanto no 

sentido de apoiar as movimentações a favor do golpe, quanto no de oposição, a exemplo da 

Juventude Universitária Católica, que será tratada no capítulo seguinte. Indo de encontro aos 

projetos governistas nacionais, contando com o apoio massivo de vereadores, setores 
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burgueses, empresários, essencialmente os de extrema direita, e partindo da ideia de defesa 

dos papéis femininos no que diz respeito ao seio familiar e materno, uma boa parcela das 

mulheres católicas também participou dessas marchas por todo o Brasil. Para isso, utilizaram-

se de representações e devoções religiosas como o ―marianismo‖ e o ―maternalismo‖ para 

justificar essa preocupação. Segundo Ediane Lopes de Santana, em Campanha de 

desestabilização de Jango: as „donas‟ saem às ruas: 

Do ponto de vista ideológico, além da influência do conservadorismo cristão, do 

discurso anticomunista e do comprometimento com seus interesses de classe, as 

mulheres exerciam seus papéis fundamentados pelo discurso do ‗maternalismo‘, um 

forte elemento construído a partir da identidade de gênero: apareceram na cena 

política como donas de casa, esposas e mães que viviam para a manutenção do 

espaço privado, para a defesa da família e do lar. Este discurso foi amplamente 

utilizado pela Igreja Católica, e as mulheres foram instigadas a lutar contra o 

comunismo, em função das ameaças que este proporcionava, em especial, às 

famílias cristãs.
17 

 
É nítido que a necessidade de inserir as mulheres dentro de um contexto, até então 

majoritariamente masculino, também se faz presente dentro de setores não-progressistas. 

Católicas e protestantes, episodicamente, uniram-se para manifestar as suas insatisfações 

diante de um modelo de governo que se aproximava do socialismo presente em países como 

Cuba e China. É neste momento que o Cristianismo se encontra numa espécie de ―parceria‖, 

pois o catolicismo mais conservador colecionava inúmeras semelhanças com o protestantismo 

tradicional. Segundo Almeida, grande parte das Igrejas Evangélicas, principalmente entre os 

anos de 1961-1964, construiu diálogos com sujeitos ligados à Igreja Católica, mesmo não 

participando diretamente da organização e do ato da Marcha, a exemplo do que relata no 

seguinte trecho: 

Seguindo essa linha, o pastor colocava-se como um combatente anticomunista e, 

apesar de não participar da caminhada realizada em Feira de Santana, ―em 

comemoração à vitória do Movimento Militar contra o comunismo‖, pelo fato dela 

ter sido organizada por católicos, estabeleceram sua forma particular de demonstrar 

satisfação com o acontecimento, como nos descreve a professora Lélia Fernandes, 

esposa do pastor e grande conhecedora da história dos evangélicos em Feira de 

Santana: ―nós não fizemos abertamente um culto mas sempre nas nossas palestras, 

nas orações agradecíamos a Deus por ter libertado Brasil do comunismo‖ 

(ALMEIDA, 2011, p. 152). 
 

A dita ―libertação‖ do País das garras do comunismo era a principal bandeira 

defendida por essas mulheres cristãs que saíram às ruas em busca da permanência de valores 
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ligados à moral e bons costumes que já eram divulgados, inclusive, pelos mais diversos 

veículos de comunicação, desde os primeiros anos da República.  

Considerando o antifeminismo como um conjunto de práticas e representações que 

incluem em sua gramática política a zombaria
18

 e o deboche, por exemplo, como estratégia de 

ridicularizar, tornar risível, as formas de contestação política às desigualdades entre os 

gêneros, nesse sentido, as demandas antifeministas propostas por essas mulheres buscavam a 

manutenção das desigualdades lançando mão de uma agenda de atuação contrária aos termos 

pelos quais os feminismos são definidos. Joan Scott, no artigo Gênero: uma categoria útil 

para análise histórica apresenta um trecho que ajuda a compreender essas causas defendidas 

nas marchas quando diz que: 

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi 

concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à oposição masculino/feminino e 

fundamenta ao mesmo tempo seu sentido. Para reivindicar o poder político, a 

referência tem que parecer segura e fixa fora de qualquer construção humana, 

fazendo parte da ordem natural ou divina. Desta forma, a oposição binária e o 

processo social das relações de gênero tornam-se, os dois, parte do sentido do poder, 

ele mesmo. Colocar em questão ou mudar um aspecto ameaça o sistema por 

inteiro.
19 

 

 No trecho em destaque, Scott parte do pressuposto de que, para fundamentar uma 

determinada ―ordem política‖, a base precisa estar fora de ―qualquer construção humana‖, ou 

seja, no contexto analisado em questão, evocar uma marcha em defesa dos princípios da 

ordem natural da família definidos por Deus, é uma maneira de fixar um significado de 

gênero para tal evento, que, por sua vez, adquire uma oposição binária, hierárquica entre 

feminino e masculino, e ao mesmo tempo, reforça relações de poder, tradicionalmente 

legitimadas pela religião. Estes princípios, associados à religiosidade, ganhavam força na 

medida em que convenciam a população de que não havia outro caminho para uma boa 

estruturação política no País, que não estivesse minimamente baseado em ensinamentos e 

preceitos ligados a uma ordem superior espiritual, e a partir dessa determinação, grupos 

católicos dialogavam em diversas estratégias, aliando-se nessas marchas, porém, com 

particularidades em seus referidos setores religiosos.  
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Tanto o ―marianismo‖ como o ―maternalismo‖ eram defendidos a partir de um 

discurso voltado para a ―construção cultural sobre as diferenças biológicas‖, reforçando o 

sexismo presente na ideia de que homens e mulheres cumprem papéis a partir de suas 

características biológicas, deslegitimando, portanto, a complexidade das relações de gênero 

que permeiam a sociedade brasileira. 

Ainda segundo Ediane Lopes, grande parte das mulheres desse período não 

alimentava, necessariamente, um desconforto quanto à posição em que se encontravam 

enquanto sujeitos dentro da sociedade. Em sua maioria, eram esposas, filhas e mães de 

políticos conservadores. Muito pelo contrário, no lema ―Deus, Pátria e Liberdade‖, os 

princípios cristãos ganharam bastante força no que faz referência aos papéis exercidos pelas 

famílias tradicionais. Até porque muitas donas de casa reuniam-se para organizar tais marchas 

a fim de aperfeiçoarem os serviços domésticos e maternos, para que, de certa forma, não se 

isentassem por completo da conjuntura política nacional que assolava o país no governo João 

Goulart, como pode ser percebido no trecho a seguir extraído do mesmo artigo: 

Essas ações das mulheres na campanha de desestabilização acompanharam o 

desenrolar da conspiração contra o presidente Jango, organizada, em especial, nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo, Guanabara e Rio de Janeiro. Podemos afirmar, 

inclusive, que foi fundamental a presença de mulheres nesta campanha, pois assim 

esta ganhou um tom de espontaneidade e, além disso, legitimou as ações das Forças 

Armadas diante da necessidade de uma intervenção militar – o que findou por 

acontecer.
20 

 

Claudia Ellen Guimarães de Oliveira aponta que ―em Feira de Santana, as ‗senhoras da 

sociedade‘ realizaram uma passeata em defesa dos valores cristãos, do conservadorismo e das 

Forças Armadas Brasileiras‖
21

. Em outro trecho, Oliveira destaca: 

Segundo o jornal [Folha do Norte], o evento contou com a participação de 30 mil 

pessoas, as quais percorreram a Avenida Getúlio Vargas, a Av. Maria Quitéria, 

Praça Fróes da Mota, Rua Tertuliano Carneiro, Rua Conselheiro Franco e a Praça da 

Matriz – principais vias de acesso ao centro da cidade. No mesmo jornal, também 

foi reproduzido um trecho do discurso proferido no ato da marcha pelo deputado da 

UDN Áureo Filho: ―os comunistas deviam ser tratados como seres humanos, mas 

que não se poderia permitir a sua presença em postos de mando e nas repartições 

públicas‖.
22 

 

É importante enfatizar que essas mulheres nunca estiveram sozinhas. A representação 

simbólica feminina era uma parcela de todo um projeto que envolvia setores das classes 

média e de elite, a exemplo do que já fora apresentado na citação da obra de Codato e 
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Oliveira
23

. Esta complexidade é decerto sintomática, pois desvenda uma dimensão onde as 

interseções de classe social, raça e gênero se combinam, uma vez que as mulheres que 

estavam a frente dessas marchas eram majoritariamente brancas e pertencentes às camadas 

médias e altas, perfil social que não se diferenciou das diferentes regiões nas quais a marcha 

ocorreu. O fato de serem mulheres não as excluíam de compartilhar valores e visões de 

mundo a partir de uma lente androcêntrica, isto é, pautados em ideais hegemônicos de 

feminilidade associada à família, cuidado da casa e dos filhos nos moldes da 

heterossexualidade monogâmica. 

Frequentemente, e por engano, pensamos que a interseccionalidade
24

é apenas sobre 

múltiplas identidades, no entanto o termo é, antes de tudo, lente analítica sobre a interação 

estrutural em seus efeitos políticos e legais. Dependendo do lugar social que se ocupa, o 

gênero é vivenciado de maneira diferente, isso porque a situação das mulheres, em especial 

das mulheres negras e de classes populares, possui desafios adicionais para o acesso a 

direitos. Ao apresentar as críticas feitas ao conceito de interseccionalidade,Carla Akotirene 

aponta que: 

não existe hierarquia de opressão, já aprendemos. Identidades sobressaltam aos 

olhos ocidentais, mas a interseccionalidade se refere ao que faremos politicamente 

com a matriz de opressão responsável por produzir diferenças, depois de enxergá-las 

como identidades. Uma vez no fluxo das estruturas, o dinamismo identitário produz 

novas formas de viver, pensar e sentir, podendo ficar subsumidas a certas 

identidades insurgentes, ressignificadas pelas opressões.
25 

 

 A influência política da Diocese Católica de Feira de Santana em meio a tal processo é 

parte da dissertação de Jeovane Santos de Jesus. Neste trabalho, percebe-se que as iniciativas 

de mobilização da Igreja Católica no período do governo de Francisco Pinto, estendem-se a 

um contexto em outras cidades circunvizinhas, a exemplo de Amélia Rodrigues, na pessoa de 

Gervásio Bacelar (primeiro prefeito da cidade, eleito em 1962), interpretado através de uma 

série de ameaças comunistas por parte de muitos membros da instituição católica. Medidas 

como o fechamento do jornal Gazeta do Povo foi um marco para a história do município, uma 

vez que Francisco Pinto fora acusado de ―levantar barricadas contra as forças da democracia‖, 
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segundo nota do Jornal Folha do Norte
26

. O jornal Folha do Norte surgiu durante a República 

Velha para intermediar as disputas do coronel Tito Ruy Bacellar com seus opositores políticos 

locais. Após a morte do coronel Tito, seus irmãos Arnold, Dálvaro e Raul Silva assumiram a 

direção do jornal. Portanto, através das publicações no Folha do Norte, sujeitos foram 

projetados no cenário local a fim de conquistar projeção política em Feira de Santana. Entre 

os nomes que compuseram os quadros da UDN, estava Arnold Silva, o mais atuante no Folha 

do Norte e dedicado a traçar estratégias políticas e ideológicas para o convencimento dos 

eleitores e, assim, voltar à administração municipal. (CAMPOS, 2010, p. 26). 

Cerca de 18 hs de ontem, as forças policiais encarregadas do expurgo dos 

remanescentes comunistas nesta cidade varejaram a redação e oficinas da Gazeta do 

Povo, sitas na Rua Cap. França, onde encontraram material de propaganda 

subversiva.
27 

 

Associa-se ao anticomunismo e antifeminismo anteriormente mencionados, o conceito 

de anticlericalismo, do qual os comunistas eram acusados, e que, segundo Jeovane Santos de 

Jesus, atingiu outros municípios próximos de Feira de Santana, a exemplo de Amélia 

Rodrigues, onde o ―vírus vermelho‖ espalhava-se facilmente em nível municipal, como se as 

reformas de base de Goulart premeditassem o grande auge do comunismo no Brasil pré-golpe. 

A força de elementos simbólicos religiosos é profundamente presente na elaboração 

do discurso anticomunista, que é formado contendo distintos dados na composição 

dos perfis dos ditos comunistas, como será possível perceber mais adiante. Isso foi 

bastante utilizado nas eleições de 1962 e durante todo o período repressivo no país, 

no qual um dos itens comumente utilizados na elaboração do perfil comunista era a 

vinculação a grupos ou sujeitos tidos como comunistas. Assim, prefeitos, e leigos 

católicos foram considerados comunistas dentre outras coisas por desempenharem 

uma postura crítica em relação aquela conjuntura, e até padres progressistas foram 

assim denominados.
28 

 

As saudações aos militares partiam, inclusive, do poder legislativo. Em Feira de 

Santana, há registros em atas da Câmara de Vereadores que comprovam essa prática, através 

de agradecimentos e pedidos de organização por parte dos vereadores da época, que 

convocavam a população a se manifestarem a favor da moral e da família, contra as ameaças 

comunistas que cresciam em força e número no Brasil. A Marcha da Famíliaem Feira de 

Santana aconteceu dias após o golpe militar, em 19 de abril de 1964, em um dia chuvoso, 
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segundo fontes encontradas na Ata da Câmara de Vereadores
29

. Um dos apoiadores dessa 

marcha foi o então vereador Hugo Navarro Silva, âncora do Folha do Norte por muitos anos, 

além de ter participado dos partidos políticos UDN (União Democrática Nacional), ARENA 

(Aliança Renovadora Nacional) e Partido Democrático Social (PDS), durante toda sua 

trajetória política na cidade. Um dia antes da realização dessa marcha, o jornal Folha do Norte 

publicou a seguinte nota, intitulada ―Como definir um comunista‖: 

Que é, afinal, um comunista? Comunista é quem pregou, em praça pública, com 

veemência, a desordem e a pilhagem; comunista é quem defendeu, por atos e 

palavras inflamadas, o programa, o sinistro programa vermelho; é quem deu força 

aos traidores, quem colocou, no governo, em posições chaves, todos os traidores; 

comunista é quem armou mãos assassinas para a baderna e para o paredon; 

comunista é quem inflamou e levantou o povo para a luta contra a Democracia; 

comunista é traidor da Pátria.
30 

 

No próximo capítulo, continuarei traçando o panorama político feirense, associando-o 

ao posicionamento da Igreja Católica, porém a partir de uma perspectiva favorável às pautas 

dos movimentos de esquerda, que aqui incluem coletivos político-religiosos de cunho 

estudantil, analisando, particularmente, a ação da Juventude Universitária Católica (JUC), 

num período que corresponde aos anos anteriores, a partir da eleição de Francisco Pinto dos 

Santos em 1962, e posteriores à Marcha da Família, até 1968, quando as lutas estudantis e 

universitárias passaram a crescer intensamente em todo o território nacional, inclusive na 

Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29
Ata da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 19 de abril de 1964. Arquivo Público Municipal de Feira de 

Santana. 
30

FOLHA DO NORTE, 18 abr.1964. 



29 

CAPÍTULO II: 

 

A JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA CATÓLICA (JUC): MILITÂNCIA LEIGA, 

MOVIMENTOS DE BASE ECLESIAL E DISSIDÊNCIAS IDEOLÓGICAS EM MEIO 

AO ANTICOMUNISMO NA BAHIA (1964-1968) 

 

2.1. Origem e trajetória da Juventude Universitária Católica 

 Neste capítulo, analiso algumas experiências e iniciativas religiosas e políticas ligadas 

ao movimento que ficou conhecido como Juventude Universitária Católica (JUC), movimento 

este que pode ser considerado uma das principais manifestações de contraponto ao 

anticomunismo abordado no primeiro capítulo. O foco temporal deste capítulo, em específico, 

corresponde aos anos de 1964-1968, cujo cenário localizou-se em meio à deflagração do 

golpe civil-militar na Bahia, mais precisamente nos municípios de Salvador e Feira de 

Santana. Os objetivos, neste caso, se estendem a outros movimentos de mesma base 

(eclesial/católica), considerando que a JUC surge em um contexto complexo, em que outras 

organizações estão a todo fervor tanto em nível nacional como estadual.  

A partir de outros trabalhos e referências bibliográficas afins, traço um paralelo entre 

as atividades de mobilização tanto em Feira de Santana como em Salvador, considerando que 

apenas Salvador, neste período, possuía um núcleo de JUC orgânico e oficialmente atuante na 

Bahia, enquanto vários jovens feirenses estudavam e atuavam politicamente em instituições 

de ensino superior soteropolitanas. 

 Para tal finalidade, utilizo como fontes o boletim da JUC Bahia de 1964, organizado 

pelas militantes Margarida Motta e Erimita Motta Lacrevaz, bem como informações trazidas, 

em entrevista, pelas Professoras aposentadas da UEFS Ana Angélica Vergne de Morais e 

Áurea Marina Mercês Barreto, ex-jucistas e graduadas, respectivamente, em Letras pela 

Faculdade Católica de Salvador e Farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e 

que, além de outros membros, mantiveram contato com integrantes tanto em Salvador como 

em Feira de Santana. Também faço uso de uma entrevista com o Professor José Jerônimo de 

Morais, que estudou Teologia, Filosofia, Filologia e Estudos do Latim e da Língua 

Portuguesa. É Professor Emérito da UEFS e atuou como monge no Mosteiro de São Bento, 

em Salvador, neste período da pesquisa. Como fonte iconográfica complementar, utilizo o 

depoimento do Dr. Celso Pereira, feirense, advogado e membro da Comissão da Verdade, 
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onde fez participação em uma live da TV PT Rádio Revista na Rede Feira de Santana, que 

pode ser facilmente encontrada no canal YouTube
31

. 

Antes do desenvolvimento das análises postas no parágrafo anterior, faz-se necessário 

um breve passeio pelos caminhos percorridos e protagonizados por elementos, sujeitos e 

eventos do Catolicismo, em paralelo ao contexto político do período proposto. Segundo 

Elizete da Silva, no artigo O campo religioso feirense: notícias e reflexões preliminares, o 

Catolicismo faz-se presente na cidade de Feira de Santana desde muitos anos antes do período 

abordado neste trabalho. Conforme suas análises, ―o campo religioso feirense era hegemônica 

e historicamente católico, desde a fundação do arraial‖
32

, ou seja, o legado da Igreja Católica 

já havia sendo construído desde o século XVIII, ainda no Brasil em plenos moldes coloniais. 

A partir da década de 1960, a Igreja Católica começou a posicionar-se, através de 

diferentes perspectivas de atuação, diante das ameaças de golpe organizadas pelos militares, 

que iam de encontro às Reformas de Base propostas pelo presidente João Goulart. Assim, a 

instituição em questão dividiu-se entre apoiadores e opositores dessa política e dos meios que 

seriam utilizados para a superação de práticas capitalistas consideradas injustas e 

exploratórias.  

A Bíblia, livro sagrado dos cristãos, por sua vez, seria interpretada, dentre outras 

formas de observação, como um instrumento de leitura da sociedade e suas instituições. 

Danillo Rangell contribuiu para esta tarefa, no trabalho intitulado Concepções da História na 

Teologia da Libertaçãoe conflitos de representação na Igreja Católica, onde faz uma análise 

das raízes da Teologia da Libertação, movimento católico progressista, que se desenvolveu 

nos anos 1970 e que foi fortemente influenciado por outras organizações, a exemplo da 

Juventude Universitária Católica. Em sua dissertação de mestrado, além de tecer as análises 

referentes ao grupo católico proposto pelo tema, logo nos primeiros capítulos, Rangell traçou 

um panorama de diálogos e contradições acerca da trajetória da Igreja Católica antes da 

Teologia da Libertação, trazendo eventos importantíssimos como a realização do Concílio 

Vaticano II e das Conferências latino-americanas de Medelin e Puebla.
33
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Primeiramente, para situar o que se entende como uma fase de novas e revolucionárias 

configurações no meio católico baiano e brasileiro,é preciso estabelecer um panorama 

explicativo acerca dos caminhos traçados pela Igreja Católica neste período. A partir de 

meados do século XX, a Igreja Católica, através da realização do Concílio Ecumênico 

Vaticano II, entre 1962 e 1965, reforçava decisões e refletia o direcionamento de posições 

acerca do conceito de anticomunismo. Anteriormente, o Catolicismo já discutia a tomada de 

decisões e deliberações nesse sentido, pois boa parcela da Igreja Católica acreditava na 

oposição entre comunismo e Cristianismo, defendendo ―concessões governamentais que 

deveriam ser apoiadas pelos grupos mais ricos, solidários aos mais pobres, pois assim a 

conduta cristã estaria contemplada‖.
34

 

Segundo a autora Zilda Iokoi, um dos mais importantes eventos a ser considerados em 

tal contexto de mudanças e transformações no Catolicismo em nível mundial, trata-se do 

Concílio Vaticano II, que inaugurou uma nova trajetória para as práticas católicas, a partir de 

iniciativas voltadas para a aproximação do homem leigo (laicato) com Deus, através de 

práticas como a substituição do uso do latim pelo vernáculo nas missas, por exemplo. 

Posteriormente, isso iria afetar diretamente a ampliação do olhar da Igreja Católica para as 

classes menos favorecidas. Essas decisões influenciaram a Igreja Católica no mundo inteiro, 

em suas mais variadas vertentes religiosas e políticas, e, no texto em questão, Iokoi faz 

referências e problematizações acerca do renascimento do sentido da comunidade em busca 

da construção de relações menos desiguais. Essas ações, no Brasil, por sua vez, encontraram 

maior apoio e adesão entre as populações rurais.
35

 

No contexto dos anos 1960, é importante destacar a atuação de diferentes organizações 

e coletivos, todos (ou a maior parte deles) engajados ―no sentido da ruptura com a antiga 

ordem da cultura política autoritária das oligarquias‖, bem como o desligamento dos antigos 

padrões religiosos de exclusividade, que privilegiava apenas os cargos mais elevados, que 

possuíam um status dentro da Ordem, dando espaço para o que ficou conhecido como laicato 

na história e trajetória do Catolicismo. Dentre essas organizações, estão as Juventudes: 

Agrária (JAC), Estudantil (JEC), Independente (JIC), Operária (JOC) e Universitária (JUC). 

Segundo Wellington Teodoro da Silva e Daniel Rocha
36

, este período configurou uma série de 

rupturas e transformações em diversos âmbitos (social, político, econômico, cultural), e a 
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Igreja Católica, bem como outras vertentes cristãs, sentiram a necessidade de acompanhar 

todas essas transformações a partir de um olhar renovador de leitura da sociedade, que, por 

sua vez, sofria a influência de importantes eventos históricos mundiais, a exemplo da Guerra 

Fria, entre os EUA e os países que estavam na órbita da União Soviética. 

É fundamental, para o alcance dos resultados planejados, contextualizar os primeiros 

anos da atuação da JUC em nível nacional e delimitar seu surgimento, bem como sua 

repercussão, e assim, posteriormente, problematizar e sistematizar o que José Luiz Sigrist 

chama de ―itinerário interior da consciência universitária cristã no Brasil‖
37

, traçando a 

trajetória de uma grande parcela da juventude católica que reagia a um contexto de terror e 

repressão por parte das ameaças do golpe civil-militar que estava, aos poucos, se instaurando 

em todo o território nacional. Considerando um amplo campo de disputas configurado a partir 

de diferentes pontos de vista e tentativas de organização, dialogarei com as fontes, juntamente 

com a utilização de referências bibliográficas pertinentes para o entendimento dessas disputas 

no período supracitado.  

A Juventude Universitária Católica (JUC) surgiu como um braço da Ação Católica 

Brasileira (ACB), nos anos 1950, inicialmente com ações voltadas somente para a 

evangelização e cristianização, garantindo ―a defesa e propagação do Reino de Cristo, que é o 

reino de Justiça, de Amor e de Paz‖, segundo a carta de Pio XI ao cardeal Dom Sebastião 

Leme e aos Bispos do Brasil, de27 de outubro de 1935
38

. Os grupos provenientes da Ação 

Católica, já mencionados no capítulo anterior, só conseguiram organizar-se devido a uma 

mudança radical na estrutura da Igreja Católica, que, até então, privilegiava os membros que 

possuíam alguma ordenação religiosa, grupo conhecido como clero institucional (bispos e 

arcebispos, padres, monges, sacerdotes), e não os leigos.  

Ainda no início da década de 1950, as demandas no meio católico foram dando 

margem à necessidade de intervenção de grupos específicos, uma vez que a realidade 

brasileira se mostrava muito complexa e dependente de uma maior flexibilidade de 

organização. A Ação Católica, portanto, abriu um campo de possibilidades de 

atuação/participação/engajamento para que, a partir de determinado período, o leigo/laicato, 

ou seja, aqueles membros que não haviam recebido o sacramento da Ordem, também 

participassem ativamente das decisões e caminhos percorridos pela Igreja Católica, tanto 
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como instituição religiosa como política, combatendo diversas manifestações de submissão 

dos fiéis ao discurso religioso dos grupos dominantes. 

Em julho de 1950, durante a quarta semana nacional da ACB, realizada no Rio de 

Janeiro, todos estes problemas foram discutidos, tendo-se chegado à conclusão de 

que os vários ramos de apostolado deveriam se especializar segundo o ―meio‖ 

dentro do qual se trabalhava. Surgiram assim: a JAC para o meio rural; a JEC para o 

meio secundarista; a JIC para o meio independente; a JOC para o meio operário; a 

JUC para o meio universitário.
39

 

 

A atitude da Igreja Católica de integrar os leigos por meio da juventude seguia a linha 

cristã, criando uma nova consciência capaz de mover as suas bases do movimento, mas, ao 

mesmo tempo, acabou criando impasses, pois o clero consistia num setor que mantinha 

divergências muito acentuadas com esses novos ideais. A partir desse olhar, a Igreja Católica 

viu as ações especializadas ingressarem e dialogarem com ideologias de cunho marxista, 

defendendo a abolição de propriedades particulares dos meios de produção e lutando pela 

igualdade social. O alvo principal era a juventude mais abandonada, o jovem que deveria ser 

resgatado. Segundo o boletim da JUC Bahia de 1964, já apontado nas primeiras linhas deste 

capítulo: 

Os denominados ―progressistas‖ que estabelecem resistências a essas condições 

estabelecidas exercem críticas à procura de estágios superiores. Sempre no sentido 

que, as realizações da nossa civilização não param aqui, sempre estamos a construir. 

Em testemunho ao nosso trabalho, estamos inclusos neste último tipo de 

universidade. Ainda vamos além, porque, nessa visão se inspira na obra de atingir a 

plenitude de Cristo.
40 

 

A JUC surge em meio a esse contexto, junto à necessidade de engajamentos 

específicos e organizados por estudantes que viviam as demandas universitárias, sentindo, 

diretamente, as consequências de suas subjetividades, dando início, assim, ao 

comprometimento de movimentos universitários de cunho político. 

 

 

 

 

2.2. Jucistas, laicato e relação com outros movimentos progressistas 

 
Os anos 1960 foram de extrema movimentação, não só na JUC, como em outros 

movimentos surgidos a partir da Ação Católica, bem como na juventude protestante. Em 

entrevista, a Professora Ana Angélica Vergne de Morais declara: 
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Dom Eugênio Sales dissolve a JUC logo após o golpe [1964], mas as atividades 

continuam sendo desenvolvidas clandestinamente. A JUC tinha ligações com o PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), sendo que um grupo específico, a favor da luta 

armada, passa a atuar como movimento unificado, que foi denominado como Ação 

Popular (AP), com propostas mais ―agressivas‖ de atuação, voltadas para ações de 

enfrentamento através da luta armada, o que acabou dividindo o movimento JUC, e 

possibilitando a interação com outros movimentos não cristãos. 
41 

 

Nesta primeira parte do depoimento, é perceptível o apontamento de referências a um 

determinado período em que a JUC mostrava um maior comprometimento com uma atividade 

política influenciada pelas ideologias de esquerda, considerando que várias categorias se 

faziam presentes na resistência ao Golpe que estava por vir. Segundo a entrevistada, em Feira 

de Santana não havia uma organização, um núcleo, propriamente dito. Porém, era nítida a 

participação massiva de estudantes universitários feirenses nas atividades da JUC Salvador, 

que mantinha ligações diretas com outros movimentos e até mesmo com o clero nas duas 

cidades. A partir deste trecho, também é possível detectar que as dissidências, ou seja, as 

diferenças, tanto ideológicas quanto orgânicas, entre os movimentos, eram comumente postas 

em prática de acordo com as demandas dos grupos e dos indivíduos que deles faziam parte, a 

exemplo de membros da JUC que decidiram, por escolha/identificação, construírem outra 

organização, a AP (Ação Popular), que ainda será abordada neste mesmo capítulo. 

Dom Eugênio Sales, uma das principais personalidades da Arquidiocese de Salvador 

na década de 1960, assumiu a função de administrador sede plena da arquidiocese, como 

auxiliar do arcebispo titular, Dom Augusto Álvaro da Silva, Arcebispo Primaz do Brasil, e 

daquele ano até 1966, presidiu o Secretariado de Ação Social da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil), em substituição a Dom Avelar Brandão. Ao proibir a atuação 

dos grupos estudantis nas ações contra o golpe civil-militar, mesmo com todas as divergências 

que estavam em jogo, sua trajetória religiosa aparece como um exemplo prático de tal 

contexto, inclusive por apontar algumas contradições ideológicas presentes em muitos de seus 

posicionamentos, a exemplo do período considerado como o mais importante para a juventude 

católica e o movimento estudantil
42

, de maneira geral, entre 1967 e 1968, quando as 

repressões começaram a ficar ainda mais cruéis e violentas. Foi, por exemplo, neste período, 

que ocorreu a invasão policial do Mosteiro de São Bento em 1968, após uma passeata 

                                                           

41
MORAIS, Ana Angélica de. Entrevista concedida à autora. Feira de Santana-BA, jan. 2020. 

42
Segundo Joviniano Neto, coube a Dom Eugênio Sales a tarefa de dissolver as organizações de JEC, JIC e JUC, 

em novembro de 1966, atitude que foi mal vista por boa parcela da juventude católica, como um ato de ―punição 

e repressão‖(p. 50). 



35 

estudantil, apoiada, na época, por Dom Timóteo Amoroso Anastácio, que chegara ao 

Mosteiro em 1965, e mantinha-se até então, ao lado das diversas iniciativas promovidas pelo 

movimento estudantil. Abordarei um pouco mais sobre Dom Timóteo ainda neste capítulo. 

A imagem do leigo surge como uma contestação ao status quo religioso, pois para 

atuar na Igreja Católica, a partir daquele momento, sua função [do leigo] estendia-se a 

diversas categorias que não necessariamente encaixavam-se em alguma ordem religiosa. Os 

papéis encarregados ao laicato consistiam em subverter a visão hegemônica protagonizada por 

membros do clero. Táfila Santana, em sua dissertação de mestrado, demarcada pelo estudo 

das Comunidades Eclesiais de Base (CEB‘s), e o processo de formação e atuação dos 

movimentos sociais institucionalizados (Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR – e 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – MMTR), no município de Retirolândia-BA, 

destaca que ―toda manifestação do catolicismo popular que fugisse às determinações das 

normativas clericais estavam passivas de sofrerem críticas e repressão por parte da hierarquia 

católica, uma vez que via nessas expressões uma barbárie e uma ignorância, que nada 

comungavam com a ―verdadeira‖ fé cristã‖
43

. Em seu texto, apesar de trabalhar com tais 

organizações a partir da década de 1970, Santana ilustrou um cenário do laicato baiano, 

através de exemplos de atuações que antecederam as CEB´s, como pode ser percebido no 

trecho a seguir: 

A atuação dos leigos no catolicismo baiano tem se manifestado de diferentes formas 

ao longo do tempo. Não raramente a instituição católica recorria aos seus 

documentos normativos para direcionar e orientar a prática religiosa do seu laicato, o 

que não impedia, entretanto, que os leigos ressignificassem essas práticas, símbolos 

e representações católicas à sua maneira, agregando a eles elementos de suas 

vivências nos espaços não religiosos, para definir, no campo religioso no qual 

atuavam, suas próprias visões de mundo. (SANTANA, 2018, p. 34). 
 

 Ainda conforme o Boletim da JUC, a ideia de ―laicato‖ fazia-se presente em discursos 

e registros a exemplo do tópico Considerações acerca da militância política, já na introdução, 

embasada no argumento de que ―como jucistas, somos parte da Igreja e, decorrente disso, 

também orientadores do curso da história no tempo. Essa situação nos confere 

responsabilidade e compromissos. Entre eles temos o político.
44
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Baseando-se no trecho acima e nas análises acerca do campo cultural e religioso em 

Bourdieu, associadas à obra O Poder Simbólico
45

, é interessante salientar as palavras do 

sociólogo em defesa da ideia de que o termo é, fundamentalmente, um poder de construção da 

realidade. Tal poder detém os meios de afirmar o sentido imediato do mundo, instituindo 

valores, classificações (hierarquia) e conceitos que se apresentam aos agentes como 

espontâneos, naturais e desinteressados. Surge a necessidade de explorar a simbologia de 

elementos pertencentes ao contexto católico, em meio a tantas mudanças condicionadas pela 

realidade estudada ao longo deste trabalho. A trajetória dos agentes religiosos (profeta, 

sacerdote, mago, leigo) que disputavam o capital religioso (bens de salvação) que as empresas 

de salvação (igreja, seita) administravam, deve ser levada em consideração no sentido das 

disputas de poder simbólico. O conteúdo da mensagem, os discursos e as práticas religiosas 

autorizadas e proibidas reforçam ou contestam, até os dias atuais, o status quo religioso, e, 

consequentemente, político. A manutenção da ordem simbólica favorece a manutenção da 

ordem política
46

. E, portanto, não há contestação da ordem política sem contestação da ordem 

simbólica. Os leigos disputavam a prática religiosa, na militância jucista, dentro e fora da 

Igreja Católica, na figura de diferentes grupos e sujeitos: população rural, estudantes de 

educação básica e universitários, trabalhadores e trabalhadoras pertencentes a outras áreas de 

atuação. Lima faz uma breve discussão acerca dessa temática, no momento em que enfatiza 

que, a partir da análise sociológica bourdieuana, ―o campo é um universo simbólico 

demarcado dentro da realidade social que possui uma autonomia, uma lógica interna de 

funcionamento, condições específicas de acesso e está fincado sobre uma relação desigual 

entre os especialistas e os leigos, ou os profissionais e os profanos. O campo está marcado por 

uma relação de força.‖
47

 

Na entrevista com o Professor Jerônimo Morais, que foi membro da ordem beneditina 

por vinte anos, segundo o próprio entrevistado, percebe-se a importância dos clérigos Dom 

Timóteo e Dom Jerônimo na relação com os estudantes e com a Igreja Católica, assim como 

com outros setores da sociedade soteropolitana, no âmbito do Mosteiro de São Bento em 

Salvador. Através do seu relato, é possível estabelecer ideias referentes ao modo como o 

Mosteiro de São Bento admitia e acolhia as reuniões da Ação Católica, não só a partir 

                                                           

45
BORDIEU, Pierre. O poder simbólico. Coleção Memória e Sociedade, 1999. 

46
 Idem. 

47
LIMA, 2015, p. 17. 



37 

daatuação de membros jucistas, como também a partir da existência de outros movimentos 

similares.  

O trecho da entrevista do ex-monge beneditino Jerônimo Morais, a seguir, facilita a 

compreensão do surgimento de uma diversidade de movimentos, com contextos e ideais 

semelhantes, uma vez que se propõe a delimitar a relação entre clero e laicato, ilustrando e 

comprovando, mais uma vez, que os conflitos desenvolvidos tinham uma base em comum, 

apesar de todas as dissidências já apontadas no início deste capítulo. 

Em Salvador eu não trabalhei diretamente com os estudantes do ensino médio; o 

meu trabalho foi com os pós-universitários, mas isso era uma grande comunidade, a 

JEC, JUC, JIC estavam entrosados; uma organização em que as pessoas se 

envolviam; estávamos no pós-Concilio Vaticano e aqueles leigos, que não eram do 

clero, estavam envolvidos naquela perspectiva do Papa João XXIII, uma Igreja 

aberta, presente; me lembro que nas reuniões o que discutíamos eram os textos-base 

do Concílio; essa relação da Igreja com o entorno em que ela estava situada e, em 

Salvador, havia duas figuras que foram decisivas no sentido de crítica e resistência à 

revolução chamada militar; estas figuras são Dom Timóteo Amoroso Lima, o abade, 

e dom Jerônimo de Sá Cavalcante. Este era chamado constantemente para palestras 

com a JEC, JUC, com os empresários de Salvador, não lembro bem, mas acho que 

era uma organização chamada empresários cristãos, nessa linha da Ação Católica; 

era também assistente, orientador desse grupo de empresários e, em relação aos 

universitários, era presença constante, inclusive o São Bento de Salvador era o 

centro de encontro dos estudantes, tanto secundários, quanto universitários; as 

missas de domingo no São Bento de Salvador era uma estudantada toda, era o forte e 

geralmente quem celebrava e fazia os comentários da homilia era Dom Timóteo ou 

Dom Jerônimo.
48 

 

 O movimento da Juventude Universitária Católica, assim como outras organizações, 

grupos e coletivos, mantinha diversos diálogos com a dita Ordem Beneditina e outras 

autoridades clericais e, para o Catolicismo mais progressista, essa espécie de parceria 

facilitava os trabalhos voltados para a base, para os menos favorecidos, bem como acentuava 

o estímulo a outras atividades como manifestações artísticas no teatro e na música, por 

exemplo. Em seu artigo Dom Timóteo e sua trajetória religiosa: de caminhos conservadores 

rumo à sua atuação progressista em Salvador (1928-1968), Eva Carvalho dos Santos 

esmiuçou boa parte dos percursos de uma das figuras mais importantes da história do 

catolicismo baiano. Ao lado de Dom Helder Câmara, a partir dos anos 1950, o monge, e 

posteriormente, abade beneditino, projetou e protagonizou ações e eventos que foram 

considerados por muitos estudiosos como ―fundamentos do pensamento progressista católico 

brasileiro‖
49

. No artigo de Anjos, Dom Timóteo é apontado como uma das principais 
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autoridades clericais que manteve-se ao lado do Movimento Estudantil, e assim o fez, durante 

todo o seu percurso enquanto abade no Mosteiro de São Bento a partir de 1965. Esteve 

presente no apoio a diferentes grupos, compostos por estudantes, pessoas atuantes no teatro, 

na militância, sempre em constante oposição aos atos repressivos impostos pelos militares na 

capital baiana. A repressão aos movimentos que se opunham ao regime militar, também é 

apontada pela Professora Ana Angélica de Morais, em entrevista, no trecho a seguir: 

A repressão, proposta logo após o golpe militar, impede a reação. Quando nós nos 

demos conta do que estava acontecendo, não tinha como reagir, ‗eles‘ estavam 

infiltrados em todos os espaços profissionais, camuflados, disfarçados de porteiro, 

de garçom, funcionários em geral, nós fomos atacados, ‗eles‘ invadiram empresas, 

instituições que trabalhavam com questões sociais, o MEB (Movimento de 

Educação de Base) também foi atacado. Livros e documentos foram queimados, 

uma espécie de ‗ameaça‘. Nessa situação, os grandes líderes já estavam sendo 

visados, e um dos lugares onde havia um planejamento de ação era Feira de Santana, 

nas figuras de Dr. Celso Pereira, Padre Albertino, entre outros. Assim que 

decretaram o início da ditadura, eu estava em Salvador, com mais dois 

companheiros, nessa ocasião, eu já atuava na JIC, pois já havia me graduado em 

Letras na Faculdade Católica, onde atuei na JUC. Nessa ocasião, fomos chamados 

pelo Arcebispo Dom Eugênio Salles, que realmente nos destituiu da Arquidiocese, e 

avisou que daquele momento em diante, todos os movimentos de leigos católicos 

não poderiam mais atuar, mas já estávamos esperando por isso. Ainda assim, 

continuamos atuando como clandestinos, até 1968, mais ou menos, e anos depois, 

muitos membros participaram do movimento das Diretas Já.
50 

 

 O fato de alguns membros da Igreja Católica, majoritariamente ligados ao clero e às 

hierarquias superiores de poder, condenarem explicitamente a difusão de ideologias voltadas 

para a esquerda, mobilizou as primeiras iniciativas do Concílio Vaticano II, que, por sua vez, 

possibilitou uma análise de caráter emancipatório e anticapitalista. Ainda assim, a hierarquia 

da Igreja Católica considerava o comunismo uma ―ameaça‖ aos preceitos desta, o que foi 

ganhando outras configurações a partir do surgimento de organizações como a Ação Popular, 

braço da Juventude Universitária Católica, por volta de 1960. 

 Um dos nomes mencionados pela entrevistada foi o do Dr. Celso Pereira, advogado, 

presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB-BA, subseção de Feira de Santana, 

ex- membro do governo de Francisco Pinto nos anos correspondentes ao seu mandato de 

prefeito na cidade de Feira de Santana, e que também fez parte da Comissão Estadual da 

Verdade, organismo oficial temporário, presente em todos os estados brasileiros, criado  no 

governo da Presidenta Dilma Rousseff, em 2011, com o objetivo de investigar abusos contra 

os Direitos Humanos cometidos pelo Estado ou por grupos envolvidos em conflitos armados, 
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imediatamente anterior e ao longo da Ditadura civil-militar. Em 2013, a Comissão Estadual 

da Verdade realizou sua primeira audiência pública na cidade de Feira de Santana. Criada 

pelo Decreto nº 14.227, de 10 de dezembro de 2012, foi instalada com a posse dos seus 

membros, em agosto de 2013 e encerrada em 12 de agosto de 2016 com a entrega do relatório 

final ao Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, e à população baiana. A seguir, um 

trecho onde aparece a oitiva do ex-militante Dr. Celso Pereira como um dos depoentes: 

 
Entre os relatos de torturas, houve um de Celso Pereira e Sinval Galeão sobre um 

instrumento adaptado pela repressão em Feira de Santana: uma prensa de madeira de 

enfardar fumo, na qual dois ou três jovens eram colocados no local destinado ao 

fardo e espremidos até falarem ou desmaiarem. Depuseram ainda o juiz aposentado 

Antonio Pinto, irmão do ex-prefeito Chico Pinto, e familiares de Luiz Antonio Santa 

Bárbara, morto com Carlos Lamarca no sertão da Bahia em agosto de 1971.
51

 

 

 Os depoimentos acerca do período da Ditadura civil-militar, especificamente, 

acirraram-se de maneira considerável a partir da década de 1970, com as medidas de tortura 

cada vez mais rígidas e determinadas pelo Ato Institucional n° 5. Em entrevista à TV PT 

Rádio Revista na Rede
52

, Pereira relata algumas das principais experiências sofridas nos 

primeiros anos da Ditadura Militar em Salvador, onde, juntamente com Francisco Pinto, 

fizeram parte da lista de presos pela repressão militar, em Salvador, no Batalhão 19°BC. O 

advogado fez menção a diversos outros nomes que, segundo ele, foram consideradas ―figuras 

grandes e ilustres que conhecera no movimento‖. Continua o relato dando alguns detalhes da 

situação política de Feira de Santana neste mesmo período: 

Em 1964, aqui em Feira de Santana, o general chefe da 6ª região titubeou muito. 

Foram nesses dias que ocorreram a prisão de Chico Pinto e a UDN foi uma das 

grandes responsáveis por essa destituição. Em conseguinte, dentro de 48h, a Câmara 

votava pelo Prof. Joselito Amorim como representante da Prefeitura de Feira de 

Santana, apoiador convicto da Ditadura Militar.
53

 

 

 Vale ressaltar que, ainda neste depoimento, há o relato de que Dr. Pereira fora 

―apanhado e  torturado por um padre capelão [polonês] em Feira de Santana, pois este 

considerava ―inapropriado ter qualquer tipo de movimentação à noite no município‖. Muitas 

dessas figuras religiosas que compuseram a Diocese de Feira de Santana são abordadas por 

Jeovane Santos de Jesus, tanto as que estavam lado a lado com os militares, quanto sujeitos 
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opositores como o Padre Albertino Carneiro
54

, responsável pela fundação do Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), organização que teve sua origem em 1967, a partir do 

trabalho social da Igreja Católica em bairros periféricos de Feira de Santana. Gradativamente, 

a instituição foi se tornando autônoma, mantendo, contudo, boas relações de parceria com 

outras igrejas, inclusive com uma constante composição ecumênica por parte da sua diretoria. 

Dr. Pereira conclui dizendo que ―a Ditadura que hoje nos assusta deve ser lembrada pelo que 

nos tirou [...], se não vale a pena ser livre, não vale a pena viver‖. Dr. Celso Pereira foi, sem 

dúvidas, um dos mais atuantes nomes da política feirense nos anos 1960, estendendo-se aos 

anos posteriores, além de garantir relação direta com a Igreja Católica, uma vez que também 

mantinha e mantém, até hoje, ligação com a religiosidade cristã católica no município. 

A maior parte dos setores e membros da Igreja Católica, como é observado em 

referências utilizadas ao longo do primeiro capítulo, e reforçado no depoimento acima, 

posicionaram-se a favor dos militares, bem como de atitudes de cunho repressivo e violento. 

A destituição do movimento Juventude Universitária Católica é um evento importante para 

que a trajetória deste e de outros movimentos semelhantes seja, enfim, desenvolvida e 

fundamentada, com base nos posicionamentos levantados e defendidos pelas diversas 

correntes dentro do meio católico ao longo da década de 1960. O fato de boa parte dos e das 

estudantes, particularmente, encontrarem em outros setores da militância, não 

necessariamente católicos, também contribuiu para um grande sobressalto na preocupação do 

conservadorismo cristão católico. Segundo Zózimo Trabuco: 

Na medida em que os trabalhadores envolvidos com os movimentos operários, bem 

como os jovens e intelectuais influenciados pelo marxismo, se afastavam das igrejas 

ou reinventavam sua religião, o cristianismo reagiu de diferentes maneiras ao 

ateísmo marxista e ao lugar que o marxismo passou a ocupar na sociedade. Os 

diálogos entre cristãos e marxistas se aprofundam tanto na Europa após o fim da 

Segunda Guerra quanto no chamado Terceiro Mundo em meio aos movimentos 

revolucionários ou de libertação nacional
55

. 
 

Pelo lugar que ocupavam socialmente (a maioria era classe média ou trabalhadores em 

busca de mobilidade e escolarização), os jovens se afirmavam, fazendo do conflito um 

instrumento tão necessário quanto imprescindível em seu processo de tornar-se sujeito no 

mundo social, e, por assim dizer, também perpassavam pelos campos cultural e religioso. 
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Dessa maneira, a Juventude Universitária Católica foi criada a partir da inspiração e do 

pensamento da nova linha da Igreja Católica, que tinha fundamentos em princípios não só da 

neocristandade, mas surgia com propostas de inserção de toda a comunidade eclesial, com o 

intuito de incentivar toda e qualquer estratégia de reedificação de pessoas, por justiça e 

igualdade social. No entanto, a identidade legitimadora de luta falou mais alto, levando o 

movimento a avançar em suas metas. A Juventude Universitária Católica, como uma das 

organizações de maior participação de jovens católicos em busca da resolução de problemas 

ligados às sucessivas crises de cunho sócio-econômico que assolavam a realidade brasileira 

nos anos 1960, possibilitou não só essa nova postura política no Brasil, como também 

mudanças significativas nas identidades dos jovens e desdobramentos futuros na sociedade 

brasileira. 

Na militância jucista, como é perceptível na análise das fontes, a ligação com alguns 

partidos políticos e o contato com diferentes estratégias de reação, fizeram com que alguns 

membros se colocassem em um debate político mais aprofundado, e é a partir daí que surgem 

outros movimentos como a Ação Popular já mencionada anteriormente. O vínculo criado e 

desenvolvido com bases marxistas resultou na adesão de alguns membros da JUC ao novo 

movimento. Estes passaram a identificar-se com as ideologias defendidas por essa tendência 

política (AP), que surgia em 1962, mesmo possuindo ―uma noção imatura de como se 

organizar o processo revolucionário.‖
56

Ainda segundo o boletim, ―O AP cresceu em número 

rapidamente, facilitando a conquista do poder. Mas o fez sem saber transmitir sua mensagem 

por falta de planejamento e estruturação. Trata-se de um movimento ideológico cuja atuação é 

política por excelência. A dupla militância em JUC e em AP, como vem ocorrendo, é fruto de 

opção pessoal.‖
57

 

 Cristiane Soares de Santana aponta que foi a partir do final dos anos 1950 que os 

militantes da JUC começaram a perceber a importância do engajamento político para a 

transformação da sociedade. E é justamente em 1964 que essas ações passam a ser 

―interrompidas pela nova ordem que se estabeleceria‖. Ela ainda destaca que a cidade de Feira 

de Santana foi a principal base do MR-8, além da capital baiana.
58
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O MR-8 (Movimento Oito de Outubro) representou um dos movimentos de resistência 

de organização nacional mais importantes e influentes da juventude católica da década de 

1960. Na Bahia era composto, majoritariamente, por militantes de Salvador, que 

consideravam que a capital deveria ser resguardada para a possibilidade de refugiar militantes 

procurados pela repressão em outros estados brasileiros. No seu depoimento, Dr. Celso 

Pereira citou o assassinato do militante estudantil Luiz Antônio Santa Bárbara, morto com 

Carlos Lamarca no sertão da Bahia em agosto de 1971, e que também integrou o MR-8 em 

Feira de Santana. Na lista da Comissão Estadual da Verdade das vítimas de ações militares 

entre 1964 e 1985, incluindo assassinados ou desaparecidos, consta o nome do líder estudantil 

feirense, assassinado pelos militares em um dos períodos de maior repressão de toda a 

ditadura civil-militar. Em arquivo
59

 disponibilizado pela própria comissão, é perceptível o 

grau de vulnerabilidade de pessoas como Santa Bárbara. Em um dos trechos do documento, 

destaca-se a sua atuação como aprendiz de tipógrafo, inicialmente no Jornal Gazeta do Povo. 

O ex-militante também atuou no Jornal Folha do Norte, e, a partir da leitura do trecho a 

seguir, é possível perceber o quanto a mídia feirense era influente nos percursos políticos, 

bem como nas reviravoltas e estratégias de reação, especificamente neste período de 

acirramento das disputas internas de poder, como já foi apontado ao longo do primeiro 

capítulo, em que faço uso de fragmentos do jornal em questão. Sobre a trajetória profissional 

de Luiz Antonio Santa Bárbara, o trecho destaca: 

Já com uma certa liderança representativa na massa estudantil de Feira de Santana, 

eleito presidente do Grêmio ―Arlindo Barbosa‖ se entrega de corpo e alma a 

militância política, já nos anos de 1966, Santa Bárbara com 20 anos de idade com 

consciência política totalmente formada e trabalhando em outro jornal ―FOLHA DO 

NORTE‖ que às vezes servia para as escondidas imprimir panfletos, SANTA 

BARBARA certa feita, após um discurso inflamável e duro é reprimido e acusado 

pelos agentes da polícia, obrigado a engolir apressadamente papéis com endereços 

comprometedores para evitar que caíssem nas mãos da polícia. Foi preso, ficando 

incomunicável por 4 dias no 35° Batalhão de Infantaria de Feira de Santana 

juntamente com outros companheiros.
60 

 

O documento ainda evidencia que Santa Bárbara foi ―militante do Partido Comunista 

Brasileiro, resolve se afastar por não concordar com as divergências dentro do partido que 

discutia erroneamente a forma de combater a ditadura‖. A partir dessa saída, Santa Bárbara 
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ingressou no MR-8, seguindo sua trajetória de militante. Sobre o MR-8, Santana, em seu 

texto, salientou parte da dinâmica de atividades do coletivo. Em virtude de serem iniciantes, 

não houve nenhum trabalho prático em Feira de Santana, apenas a realização frequente de 

discussões teóricas, onde os levantamentos cartográficos e mapas de estradas de cidades como 

Feira de Santana, Vitória da Conquista, regiões do baixo e médio São Francisco e nordeste do 

Estado, indicaram um esforço de organização em ampliar suas bases no interior. 

As organizações católicas dos anos 1960 influenciaram o surgimento de importantes 

movimentos que, até hoje, compõem um setor progressista atuante na Igreja Católica, 

considerado progressista e revolucionário, a exemplo da Teologia da Libertação, fruto de 

pesquisa de muitos trabalhos acadêmicos no campo historiográfico. Estas pesquisas também 

revelam que o cenário político mundial contribuiu para que as reflexões acerca da existência 

humana fossem questionadas não somente baseadas em concepções religiosas, acirrando, 

assim, uma relação de resistências e aceitações nas novas posturas eclesiásticas que surgiam. 

Sobre a participação da juventude católica na política, na última parte da sua 

entrevista, observam-se mais detalhes expostos pela professora Ana Angélica Morais, a partir 

da seguinte declaração: 

Era forte o argumento de que a Igreja Católica não deveria se envolver com questões 

políticas, com exceção dos monges, que tinham a cabeça mais aberta. Recebemos o 

apoio do abade da Igreja de São Bento, Dom Timoteo, que apoiava nossas ações. Eu 

creio que não havia um grupo oficial de JUC em Feira de Santana, mas havia sim 

um grupo ligado ao movimento de enfrentamento à ditadura, a partir da junção de 

vários movimentos, a exemplo de Ivone e Iara Queiroz. Era um grupo que não tinha 

uma estrutura forte isoladamente. Toda nossa ação na JUC se baseava no ver, julgar 

e agir. Desse modo, quem se define por AP, se afasta de JUC.
61 

Neste trecho, é perceptível que, inicialmente, houve uma resistência por parte de 

alguns setores da Igreja Católica com relação ao envolvimento com discussões políticas, bem 

como a não oficialização da Juventude Universitária Católica na cidade de Feira de Santana, 

mesmo que o núcleo Salvador fosse composto por alguns membros naturais e/ou residentes de 

Feira de Santana, pois muitos estudantes feirenses estudavam em Salvador. É o que, por 

exemplo, Joviniano Soares de Carvalho Neto, também ex-jucista, apontou através da obra 

Igrejas e Ditadura Militar na Bahia, quando relata que ―o golpe de 1964 foi precedido por 

uma longa e ‗científica‘ preparação que visou amplos setores da população, dentre os quais a 

Igreja, mobilizada contra a ameaça do comunismo. Nesta mesma perspectiva, ainda nas 

palavras de Joviniano Neto: 
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Em relação à Igreja em Salvador, destacamos, neste momento inicial, as ―batidas‖ 

em algumas casas e as prisões e militantes da JUC. A pressão sobre o Pe. Confa 

(Gianfrancesco Confaloniere, SJ), assistente que, de 1960 a 1964, procurava 

organizar a JOC – Juventude Operária Católica, e acabou transferido pela 

Companhia de Jesus para o Espírito Santo, como proteção. Destacamos, 

especialmente, a repressão contra o MEB – Movimento de Educação de Bases, 

instituição criada pela Igreja para alfabetizar e conscientizar os trabalhadores e que 

mantinha escolas radiofônicas e elaborara cartilha.
62 

 

O Professor Joviniano Soares de Carvalho Neto preocupa-se, ainda nesta obra, com 

outros relatos de experiência, a partir das vivências protagonizadas por ex-membros da 

Juventude Universitária Católica, em diálogo com membros da Igreja Católica, e possibilita 

uma análise de especificidades culturais, como por exemplo, o envolvimento direto de 

membros da JUC que chegavam a casar-se e constituir família a partir do contato dentro da 

militância, e isso implica em análises que ajudam a afirmar que, mesmo diante de todo um 

contexto revolucionário, jovens religiosos ainda viam no casamento uma forma de ligação 

legítima, seguindo assim, os preceitos da religião cristã.  

Carvalho Neto avaliou o processo de fechamento da JUC de ―acontecimento 

traumático‖, juntamente com o fechamento da Juventude Estudantil Católica(JEC) e da 

Juventude Independente Católica(JIC), ao mesmo tempo em que salienta que esses 

fechamentos não impediram que jovens migrassem para outras organizações, como já fora 

apontado anteriormente através do relato da Professora Ana Angélica Morais, ainda que esses 

jovens vivessem constantemente sob ameaça das ordens superiores do clero baiano, assim 

como acontecia em todo o território nacional. 

Realizei a terceira entrevista, com a professora Áurea Marina Mercês Barreto, que, 

durante os anos que morou na capital baiana, participou não só da Juventude Universitária 

Católica, mas de diversos movimentos políticos de combate à extrema direita, incluindo 

manifestações de rua, distribuição de panfletos, grupos de estudos, dentre outras atividades de 

construção no contexto da luta revolucionária. Num primeiro momento da entrevista, o relato 

parte da seguinte perspectiva:  

Nós (ela e alguns colegas), já no colégio na época do 2° grau, nos preocupávamos 

com a situação da estrutura do próprio colégio. Comecei a fazer teatro, jogral, 

fazíamos panfletos e eu me interessava por isso. A partir daí, comecei a participar de 

um grupo, cujo líder, mais tarde, me nucleou na JUC, que consistiu num convite 

para uma reunião com estudos filosóficos como Emanuel Mounier, que despertavam 

na gente a preocupação pelo comunitário (destaca a importância de José Miranda e 

Jorge Leal, membros da JEC).Participávamos de movimentos políticos, saíamos nas 

ruas para protestar, estimulados, principalmente, por agentes da Ação Católica. 
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Quando ingressei na Universidade Federal da Bahia, no curso de Farmácia, o 

Miranda também fazia o mesmo curso. Recebíamos algumas visitas, como a de 

Liliana Mercury, na época, dirigente nacional da JUC e aluna do curso de Serviço 

Social, e de Jorge Leal, aluno da Engenharia. Fazíamos um trabalho dentro do 

Diretório Acadêmico sobre as condições de ensino da Universidade, tínhamos um 

professor não catedrático que nos ajudava a fazer questionários sobre essas 

condições precárias.
63 

 

Neste trecho da entrevista, percebe-se que os interesses da entrevistada acerca de 

problemas estruturais e políticos iniciaram-se ainda no colégio, quando essa ligação com o 

Catolicismo começou a dialogar com determinadas estratégias de transformação social, 

mesmo que num ambiente como o escolar, onde as restrições parecem ainda maiores. Ao ser 

questionada sobre a participação das mulheres jucistas no que concerne à contestação e/ou 

transformação dos papéis de gênero, dentro da militância, a Professora Áurea Barreto alegou 

que isso não existia e não se configurava como uma preocupação nas dinâmicas de grupo e 

nas reuniões dos pequenos e médios coletivos organizados pelo corpo discente da 

Universidade, antes e durante os encontros de Juventude Universitária Católica. Porém, é 

importante salientar que as questões de gênero, assim como elementos de raça e classe, 

principalmente no período que compreendeu os anos de Ditadura civil-militar, foram de 

crucial importância para o avanço em discussões até então ignoradas pela Igreja Católica, a 

exemplo do que a ex-militante relata no seguinte trecho: 

A partir da leitura da parábola do semeador e da pregação do método ver, julgar e 

agir, a JUC passou a chamar a minha atenção e de alguns outros estudantes. 

Conseguimos um espaço para reunir essas pessoas que se interessavam em discutir a 

Bíblia. Eu sempre contestei os excessos e a riqueza da Igreja Católica e através da 

JUC, me reaproximei da Igreja. Fui nucleada em 1961 através de uma ação concreta, 

e as reuniões nos motivavam a nuclear mais jovens. Nessa época, a Igreja de São 

Bento era mais aberta no sentido de nos acolher, com a ajuda de alguns sacerdotes. 

Também organizávamos cestas básicas e, inclusive, um ocorrido comum, já nos 

primeiros anos de Ditadura Militar, era de ter que assumir o nosso toque de recolher 

quando desse, no máximo, 9:00 da noite. Uma coisa interessante que eu achava 

sobre a JUC era proporcionar o acesso a leituras de Filosofia que eu, 

particularmente, não tinha acesso por fazer um curso que não era da área de 

Humanidades. A JUC tinha uma metodologia de fazer um dia de estudos voltados 

para alguma leitura, geralmente filosófica, sempre com a presença de algum 

dirigente (regional ou nacional). Eles (os dirigentes) vinham, falavam sobre um 

tema, sempre relacionado com as causas comuns. Uma coisa que eu me admirava 

era que todas as pessoas eram treinadas a falar em público.
64 

 

Ao fazer um breve retorno ao primeiro capítulo, onde foram abordados aspectos de 

caráter conservador em torno de uma Igreja Católica irredutível às novas formas de se pensar 

a organização da sociedade, defendidas através de conceitos como a quebra de hierarquias, e 
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fazendo jus à abundância de críticas e inquietações desenvolvidas acerca da má distribuição 

de renda e injustiças sociais, de uma forma geral, podemos estabelecer uma relação entre os 

textos trabalhados ao longo deste trabalho, especialmente os que abordam os motivos que 

levaram à realização das Marchas da Família, com um trecho do fragmento exposto na 

entrevista, que reverbera os ―excessos e a riqueza da Igreja Católica‖ como um grande 

incômodo para muitos membros que dela faziam parte. Mais uma vez, as relações entre Igreja 

e Estado podem ser questionadas a partir de um elemento em comum: a resistência no que diz 

respeito a modificações estruturais nas dinâmicas hierárquicas, o que implicaria na 

manutenção de práticas de exploração, típicas do conservadorismo, tanto cristão quanto 

estatal. Essa espécie de ―transcendência‖ do terreno político para o campo religioso é 

abordada por Luciane Almeida
65

, a partir de um imaginário maniqueísta cristão, onde tudo 

que era contestador do status quo seria considerado diabólico e deveria ser associado ao mal, 

e é nesta lista imaginária que estaria o comunismo ou qualquer conjunto de ações que dele se 

aproximasse, a exemplo da oposição à Ditadura-civil militar e a luta pelos Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É impossível utilizar a palavra ―conclusão‖ de maneira literal em um trabalho que 

pressupõe continuidades, rupturas, pequenos passos revolucionários. O Catolicismo é um 

fenômeno sociocultural, antes de ser, de fato, uma manifestação religiosa. Seu legado está 

presente em todos os setores da sociedade, e não conseguiríamos pensar neste fenômeno sem 

as suas complexidades. É o que, modestamente, proponho-me nas linhas que foram escritas: 

auxiliar na missão de continuar propagando registros destes e de outros objetos de pesquisa 

que ainda possam surgir ao longo da História. 

Todas as personagens presentes, independentemente do ―lado‖ em que foram expostas, 

carregam uma subjetividade que só é realmente desvendada por quem lê, a partir do espectro 

criado no imaginário de cada pessoa que se aventura nesta atividade de interpretação. O fazer 

político é fascinante, uma vez que nos escancara problemas sociais e culturais, enfim, um 

conjunto de deficiências nas estruturas, permeando campos que, por muito tempo, foram 

negligenciados, como é o caso das relações entre o Cristianismo e o contexto político em que 

este se insere, em diferentes períodos históricos. 

Particularmente, quando atento-me para os referenciais teóricos utilizados, tanto o 

conceito de representação de Chartier, como os caminhos percorridos por Bourdieu na 

compreensão do campo religioso, associada às noções de poder simbólico, também cresce a 

atenção aos questionamentos acerca da tarefa de enxergar a Igreja e os sujeitos que dela fazem 

parte, seja criando movimentações ou reforçando ideologias já existentes, construindo 

alternativas ou reagindo ao conservadorismo, a este aliando-se ou articulando mecanismos de 

total oposição ao seu universo. E o que seria da História e da historiografia sem os seus 

inúmeros questionamentos acerca da subjetividade das trajetórias no tempo e das 

modificações repentinas sofridas pelos sujeitos que a protagonizam? 

Tanto no primeiro como no segundo capítulo, o Catolicismo foi abordado de uma 

maneira heterogênea completamente proposital, tanto a fim de cumprir os objetivos que foram 

planejados desde o início da pesquisa, como para, numa tentativa de posicionamento, 

―escolher‖, nas entrelinhas, o lado mais justo, quebrando com qualquer falsa ideia de 

imparcialidade que insiste em ser opção quando o assunto é política. Não existe política sem 

que um ou mais lados sejam prejudicados, de certa forma. Vivemos tempos nebulosos, de 

negação de direitos, a esperança respira por aparelhos, mesmo sendo a última que morre. O 
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golpe civil-militar de 1964 marcou profundamente o cenário brasileiro, e tanto na Bahia como 

em outros estados, suas repercussões precisam estar cada vez mais nítidas. Vozes como da 

Juventude Universitária Católica precisam continuar sendo ouvidas e documentos que ainda 

carecem de recuperação e cuidado, também necessitam de atenção especial. Mais do que 

fontes preciosas para pesquisas valiosas, tais elementos também são parte desse sopro de 

esperança que continua vivo, apesar de todas as adversidades. Personalidades como o Padre 

Albertino, o Dr. Celso Pereira, as Profªs Ana Angélica Morais e Áurea Barreto, o Prof. 

Jerônimo Morais, para além de fontes, são memórias vivas da resistência contra o arbítrio e as 

injustiças sociais.  

Feira de Santana continua sendo marcada por um histórico de governos de caráter 

conservador até os dias de hoje, e estes resquícios não surgiram à toa, muito menos irão 

evaporar da noite para o dia. Enquanto isso, os movimentos populares ganham novos ares, 

adaptam-se às novas tecnologias, e mais uma vez, cabe à Juventude o papel de não deixar 

enfraquecer quaisquer formas de reação ao terror político. Ao longo do texto, refleti sobre a 

participação de jovens durante os primeiros anos de Ditadura civil-militar a partir de um 

espectro religioso, ainda que existam outras tantas possibilidades de análise com relação a 

este mesmo processo. A juventude católica feirense, em particular, mostrou-se articulada até 

mesmo quando não existiam núcleos de atuação de coletivos em Feira de Santana, a exemplo 

da JUC e de outras organizações, entretanto, as contribuições dessas pessoas e grupos de 

outras cidades interioranas marcaram significativamente os processos de resistência na Bahia, 

além de criar vínculos e acentuar processos revolucionários que se desdobram até os dias 

atuais. 

Na História do Brasil, esse ―temor‖ ao comunismo, vez por outra, assola a sociedade. 

Não é de hoje que governos autoritários recebem apoio do que há de mais conservador, tanto 

no Catolicismo quanto no Protestantismo, e tal apoio não está nem um pouco próximo do seu 

fim, uma vez que as Igrejas Cristãs, ou setores fundamentalistas cristãos, ainda insistem em 

alimentar linhagens de pensamento altamente retrógradas. Em contrapartida, a Juventude 

cristã vem mostrando, ao longo do tempo, que novas formas de pensar fazem da instituição 

Igreja algo completamente diferente do que se conhece de todo o seu tradicionalismo. É esta a 

Juventude que vem crescendo e é para esta Juventude que devemos manter os olhares ávidos e 

atentos, a partir do que já nos foi demonstrado através de experiências em outros períodos 

históricos. 
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