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O bispo de Juazeiro
e a ditadura militar1

Margarete Pereira da Silva 2

O envolvimento de setores da Igreja Católica, na América Latina e, espe-
cialmente no Brasil, em questões socais, esteve vinculado à opção preferencial
pelos pobres adotada pela Conferência Episcopal de Medellín (1968) e reafir-
mada na Conferência Episcopal de Puebla (1979).

O contexto latino-americano exigiu um maior comprometimento da
hierarquia eclesial e uma mudança na prática pastoral. A convergência de fato-
res externos e internos à Igreja, na conjuntura das décadas de 1960 e 1970,
condicionou o surgimento e a consolidação de uma nova teologia, que funda-
mentada no reconhecimento da necessidade da intervenção do homem na
transformação da sua história e na busca pela libertação integral significou
uma nova formulação da relação fé e política.

A expressão prática desta nova Teologia, denominada Teologia da Liberta-
ção, seria a Igreja Popular, esta guiada por uma maior aproximação com o laicato,
reconhecendo e valorizando os elementos da cultura popular, herança do MEB
– Movimento de Educação de Base, que colocaria nas mãos dos indivíduos a

1 O texto é parte da dissertação apresentada ao Mestrado de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Federal da Bahia (Salvador-2002) com o título “Não tenho paciência histórica - a Igreja Popular em
Juazeiro (BA) 1962-1982”.

2 Graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em História pela Universidade Federal da Bahia.
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responsabilidade na realização das transformações históricas. A Igreja Popular
significaria, então, a Igreja da libertação em oposição à Igreja tradicional.

Setores da hierarquia eclesial, envolvidos em trabalhos pastorais popula-
res, com este mesmo entendimento, comporiam o grupo progressista do epis-
copado, posicionando-se ao lado das lutas populares e pelos direitos humanos
durante o regime militar, uma vez que, a Igreja tornou-se, neste período, a
interlocutora entre a sociedade e o Estado.

No município de Juazeiro (BA) registra-se uma experiência de participa-
ção da Igreja junto à população local que evidenciou a opção preferencial pelos
pobres e a opção por uma Igreja libertadora. Tratou-se da instalação da barra-
gem e usina hidrelétrica de Sobradinho, empreendimento da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (CHESF), que ao deslocar setenta e duas mil pesso-
as, para a implantação do projeto, gerou um grave problema social ao desarti-
cular relações de parentesco e vizinhança, cultura e, sobretudo, as atividades
produtivas da população rural.

A relação Igreja e Estado a partir do Golpe de 1964

A partir de meados do século XX, o Estado brasileiro passou a definir
políticas objetivando o desenvolvimento e a modernização capitalistas do país.
A intervenção do Estado na economia, o desenvolvimento de uma burguesia
industrial, a entrada de capitais estrangeiros dinamizaram a industrialização e
o país foi gradualmente se urbanizando (cf. PATARRA, 1986; SINGER, 1986;
SILVA, 1990).

Nesse contexto, tornou-se emergente a discussão acerca da questão agrá-
ria, embora o clero, em sua maioria, fosse conservador. Algumas lideranças
começaram a manifestar sua preocupação com os problemas do campo. D.
Inocêncio Engelke, Bispo de Campanha, Minas Gerais, em 1950, pregava a
necessidade de uma reforma agrária para melhorar as condições de vida dos
trabalhadores no campo. Em 1952, no documento A Igreja e o Vale do São
Francisco, os bispos manifestavam a crença de que seria necessário trabalhar
com o fazendeiro e ele então entenderia a necessidade de mudança nas relações
no campo. Uma visão que eliminava o conflito e difundia o princípio da dou-
trina social da Igreja de conciliação de classes. Outro documento do episcopa-
do de 1956, Declaração dos Bispos do Nordeste, reafirmava a crença na benevo-
lência dos fazendeiros. Essa postura do episcopado, se por um lado, revelava a
negação do conflito de classes na sociedade brasileira; por outro, ratificava a
visão da incapacidade do povo conquistar seus direitos.
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Nos três primeiros anos da década de 1960, a Igreja “entra na luta para
conquistar espaço político e ideológico e não perder a classe camponesa”
(NOVAES, 1997, p. 33) com a missão de fazer frente ao crescimento das Ligas
Camponesas e combater o fantasma do comunismo. A missão do padre era a
sindicalização dos trabalhadores rurais. O “sindicato do padre” representava o
acesso à “lei da nação” e atuava como controlador das ações coletivas daqueles
trabalhadores afastando a ameaça comunista.

A intervenção militar de 1964 – com seu caráter repressor – desorgani-
zou os movimentos de trabalhadores no campo. Nos primeiros anos, a Igreja,
que apoiou o golpe militar, afastou-se da questão da terra. Atemorizada com a
ameaça comunista e com as manifestações que tiveram lugar nos últimos me-
ses do governo Jango, a Igreja apoiou o golpe entendendo que era uma forma
de reconduzir o país ao caminho da normalidade e da segurança e que a aliança
com o Estado garantiria a missão evangelizadora.

Antes de 1964, aceitava-se quase unanimemente o fato
de que uma ‘ótima’ relação com os poderes constitui um
apoio à missão evangelizadora. No momento do Golpe,
de certa forma, pode-se dizer que a Igreja e o Estado ti-
nham objetivos comuns, a luta contra o comunismo ser-
viu para manter a estreita colaboração e explica em parte
a aceitação do fato político dos militares no poder. Mas já
a partir deste momento, as lealdades vão se distanciando
e o conflito interno produz grupos contrastantes na insti-
tuição eclesial.

Em maio de 1964, foi divulgado o documento Declaração da CNBB
sobre a Situação Nacional, resultado de uma reunião da Comissão Central da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), onde o objetivo era mos-
trar a necessidade pela qual passava o país de ser colocado no caminho da
ordem para garantir o desenvolvimento. Era uma manifestação de apoio ao
golpe militar, destacando os limites de sua atuação como o respeito às liberda-
des democráticas e o respeito à Igreja. Esta manifestação dá margem a pensar-
mos que o propósito máximo da instituição era combater toda ameaça ao seu
campo de influência, neste caso específico, o ateísmo comunista. No entanto,
as argumentações de Mainwaring (1989) e Lima (1979) consideram que,
embora houvesse, realmente, uma preocupação da hierarquia eclesiástica com
o comunismo, a instituição não apresentava uma unidade no que diz respeito
ao papel social e político da Igreja na sociedade, e isto, é evidente quando
distinguimos diversas correntes no seu interior.
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Já no final da década de 60, a Igreja discretamente divergia do regime
militar, e em agosto de 1971, no Primeiro Congresso Católico Interamericano
para o Desenvolvimento Integral do Homem, D. Hélder Câmara declarava:

Nós, cristãos, devemos ter a valentia de reconhecer que a
preocupação por manter a autoridade e a ordem social
nos levou a exaltar virtudes que, sendo grandes virtudes,
como a paciência e aceitação de sacrifícios, na conjuntura
do Continente, favoreceram os opressores, alimentaram
um quase-fatalismo, contribuíram, na prática, para dar
aparente razão à afirmação de Marx, transformando a re-
ligião em ópio das massas.3

A Igreja opunha-se fundamentalmente à forma da penetração do capi-
talismo no campo, que na sua ação devastadora, matava e expulsava homens
de suas terras, e falava abertamente em redistribuição da riqueza – a terra. É
importante lembrar que, na década de setenta, acelerou-se o processo de
concentração de terras no Brasil. (Cf. PALMEIRA, 1994). Concomitante ao
processo de concentração e ocupação de terras por grandes empresários e
proprietários, no período militar, acelerava-se, também, a violência e a re-
pressão contra toda e qualquer manifestação de oposição aos interesses do
Estado. A combinação entre política agrária voltada para os interesses em-
presariais e repressão por parte do militares levou a oposição de setores da
Igreja ao Estado.

Em 1970, a Regional Norte II da CNBB (Pará e Amapá), sob a liderança
de Dom Estevão Cardoso, Bispo de Marabá (PA), divulgou documento con-
testando o propalado desenvolvimento da Amazônia. Diante aos conflitos nes-
ta região, formou-se uma estrutura para dar assessoramento jurídico e estimu-
lar a formação de novos agentes pastorais. A Comissão Pastoral da Terra (CPT)
foi criada em 1975 como

[...] organismo ligado à linha missionária da CNBB, ten-
do como objetivo central interligar, assessorar e dinami-
zar os que trabalham em função dos homens sem terra e
dos trabalhadores rurais.4

3  “Conclusão número 1 do Encontro de Goiânia sobre a terra e Migrações na Amazônia Legal, junho de 1975”.
Cadernos de Estudos, CPT, n. 10, jul. 1984.

4 Jornal A Tarde, 25 ago. 1971.
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Em 1973, os bispos e superiores religiosos do Nordeste divulgavam o
documento Eu ouvi os clamores do meu povo com dados sobre a renda per capita,
trabalho, alimentação, habitação, educação e saúde, desnudando a situação de
pauperização da região Nordeste. Os bispos e religiosos afirmavam que a eles
não só cabia cuidar da alma, mas tratar dos problemas humanos, e na história,
buscavam uma resposta para a dura realidade nordestina, concluindo que, além
da marginalização regional no processo de desenvolvimento nacional, as injus-
tiças sociais eram decorrentes de estruturas econômicas arcaicas, sobretudo no
campo. A solução seria integrar o Nordeste ao projeto de desenvolvimento do
país, uma vez que, a região era vista como um grave problema político e de
unidade nacional, representando o atraso, o subdesenvolvimento e, a Igreja
não poderia ficar indiferente ao que ocorria (cf. ROMANO, 1975).

O envolvimento de setores da hierarquia eclesiástica com as questões
sociais fez com que as manifestações da Igreja passassem da produção de docu-
mentos às ações concretas. É o que sustenta o historiador brasilianista, Kenneth
Serbin, ao afirmar que a luta pelos direitos humanos no Brasil teve início com
a Igreja5. A conjuntura de repressão e perseguição a militantes de esquerda e
todos aqueles que representavam ameaça a ordem instituída exigiu, tanto no
campo como na cidade, um comprometimento da Igreja como defensora e
mediadora da relação Estado e sociedade. Contudo, entre 1974-1978, a Igreja
viveu relações tensas com o Estado – assassinatos dos padres Rodolfo Lunkebein
(Mato Grosso – MT); João Bosco Penido Burnier (Ribeirão Bonito – MT);
sequestro de D. Adriano Hypólito (Nova Iguaçu – RJ); conflitos sociais envol-
vendo populações rurais no sul do Pará e região do Araguaia-Tocantins; confli-
tos na Bahia, na região de Sobradinho, decorrente da instalação da barragem e
usina hidrelétrica de Sobradinho.

Segundo o Governo, a Igreja Popular desafiava o poder e a ordem ao se
pronunciar favorável às ações da esquerda subversiva. O ex-presidente Geisel
(1974 -1978) justificou assim a restrição a alguns bispos – os dois Lorscheider,
Dom Arns, Casaldáliga:

Não ficavam confinados aos seus problemas religiosos,
envolviam-se em problemas que eram atribuição inerente
do Estado. Tinham uma atuação nitidamente de apoio
à esquerda subversiva, faziam uso da palavra contra o
governo, exploravam a classe estudantil, defendiam o

5 Folha de São Paulo, 7 jun. 1998. Caderno Mais. Entrevista Kenneth Serbin à época do lançamento, nos EUA, do
seu livro “Justiça Social ou Subversão?” Os diálogos Secretos dos Bispos e Generais Brasileiros.
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asilo a subversivos, a invasão de terras, etc. (D’ARAÚJO,
1997, p. 389)

A CNBB, em outubro de 1976, publicava a Comunicação Pastoral ao
Povo de Deus, cujo conteúdo tratava da violência no campo e urbana, desde
censura, perseguições políticas, sequestros, até mortes de religiosos, indígenas
e camponeses ocorridas na luta pela terra. Depois de descrever os aconteci-
mentos, questionava as causas para a situação vigente, entendendo que, na-
quele momento, a missão da Igreja era mostrar às classes dominantes as suas
responsabilidades pelos sofrimentos do povo.

Com Exigências Cristãs para uma Ordem Política (1977), a Igreja estimu-
lava a atividade política no país e a participação dos cristãos, também definia a
condição de marginalização de grande parcela da população, terminado o mi-
lagre brasileiro. Em 1980, outro importante documento A Igreja e os problemas
da Terra onde aparece o princípio de que a terra é de todos e que deveria ser
usada para o bem comum e não apenas para o benefício de poucos.

Com o processo de abertura política, promovida pelo regime militar no
final da década de setenta, decorrente da pressão da opinião pública, a Igreja
recuou do seu papel de principal mediadora entre a sociedade e o Estado, que
havia exercido no período militar, uma vez que, outros sujeitos políticos, como
partidos, sindicatos, Organizações Não-governamentais (ONGs), tomaram a
linha de frente na luta pelos direitos humanos, pelas liberdades democráticas e
pela distribuição de terra no Brasil.

A Igreja Popular

A Igreja brasileira vivenciou profundas transformações em finais dos anos
60. Tais mudanças vinham sendo gestadas desde o declínio da Neocristandade
que incentivou uma maior participação do laicato embora limitasse a sua ação.
Organismos como a Ação Católica Brasileira (ACB) e a Juventude Universitária
Católica (JUC) tiveram na atuação de seus integrantes junto aos movimentos
populares, principalmente, o movimento estudantil, uma nova avaliação da
integração dos católicos na vida política do país. Esses organismos buscaram
conquistar autonomia frente à Igreja e parte de seus integrantes aproximou-se da
esquerda. As divergências entre militantes católicos e hierarquia eclesial levaram
ao afastamento de muitos ou a uma nova forma de atuar dentro da instituição.
Os militantes católicos refletiam sobre o papel social e político da Igreja no mun-
do. Todo esse movimento de ideias foi concomitante a ebulição dos movimentos
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sociais que tiveram espaço no início de 1960 e que padeceram com a repressão
do golpe de 1964. A esquerda católica, no início dos anos 60, constituiu um dos
fatores singulares no desenvolvimento da Igreja brasileira.

As mudanças nas práticas pastorais e políticas não se explicam exclusiva-
mente pelo cenário político nacional. Elas são resultantes de um complexo de
transformações e articulações que também envolviam organismos eclesiásticos
supranacionais e que favoreceram o trabalho de um grupo progressista do
clero6.

Lima (1979, p. 53-55) enumera os acontecimentos históricos que forta-
leceram o grupo progressista: a prática política da ditadura que acelerou o
processo de exploração das massas trabalhadoras, a violenta repressão, a repres-
são sobre a própria Igreja, o novo clima eclesiástico internacional que se criou
através do Concílio Vaticano II e o fenômeno denominado “terceiromundismo”,
que representou um olhar da Igreja européia sobre as contradições da América
Latina, em particular o Brasil; a necessidade de defender-se da repressão e a
prática pastoral de ligar-se aos problemas do povo e o desenvolvimento da
teologia da libertação.

Com o papado de João XXIII (1958-1963), a Igreja Católica tornou-se
mais atenta ao rumo que o mundo tomara. Tornava-se necessário adequar-se
ao mundo moderno e laicizado. Em seu breve pontificado, João XXIII ressal-
tou que a modernidade abria novos caminhos ao apostolado católico e este
deveria estar atento aos novos tempos; manifestou uma preocupação com os
pobres do mundo; e, pregou o ecumenismo e a colaboração entre os homens
de ideologias, movimentos e partidos diferentes, mas, afinados na defesa dos
direitos da pessoa e na construção de uma sociedade justa.

João XXIII convocou o Concílio Vaticano II (1962-1965), falecendo
antes de sua conclusão, mas a sua realização implementou novos
posicionamentos para os católicos, sobretudo a hierarquia. O Concílio propôs
maior participação dos leigos, justiça social, maior sentido de comunidade,
maior co-responsabilidade dentro da Igreja e relações de maior proximidade
entre o clero e o povo.

Na América Latina, principalmente no Brasil, as deliberações do Concí-
lio Vaticano II repercutiram de forma positiva. Em 1968, realizou-se em Me-
dellín (Colômbia), a II Conferência do Episcopado Latino-Americano
(CELAM), cujo tema era A Igreja na atual transformação da América à luz do

6 Os bispos progressistas reuniam-se em torno da figura de D. Hélder Câmara. Destaco também Dom José Maritano
(Macapá), Dom Estevão Cardoso (Marabá), Dom Pedro Casaldáliga (São Félix do Araguaia), D. Paulo Evaristo Arns
(SP), D. Adriano Hypólito (Nova Iguaçu), entre outros.
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Concílio, e que significou a aplicação do Concílio Vaticano II para o Conti-
nente. As conclusões do encontro representaram uma virada na prática políti-
ca e pastoral da Igreja acerca da comunidade de fiéis. O princípio que tornaria
essa Conferência ímpar seria a sua declaração de opção preferencial pelos pobres.
O conceito de pobre para os conferencistas extrapolava a carência material.
Pobre era todo aquele que também sofria com a opressão e a injustiça social.

Considerando os elementos internos e os externos podemos compreen-
der como surgiu uma nova Igreja no Brasil, que ficou conhecida como Igreja
Popular, Igreja da Libertação ou Igreja dos Pobres. Cabe alertar que a Igreja
não se transformou no todo, embora insista em seu caráter universal, a insti-
tuição abriga visões diferenciadas da fé e das práticas-religiosas.

A Igreja Popular, uma comunidade de fé, esteve intimamente ligada aos
movimentos sociais, sindicais e político-partidários das classes populares. Três
elementos compunham sua atuação na prática política: prioridade à
conscientização e organização popular de base, a afirmação das classes popula-
res como sujeito de transformação social e econômica, e a negação do capitalis-
mo como modelo de organização social e econômica.

A Igreja Popular pode ser definida como uma Igreja do evangelho que
contesta a Igreja da tradição. É uma igreja de comunidade em oposição a uma
Igreja de massa. Um catolicismo de vida comunitária onde a religião e a polí-
tica se relacionam intimamente, apontando para um novo modo de ser Igreja.
A espiritualidade é marcada pela ênfase na luta pela vida e pela libertação que
se dá no campo histórico. Na liturgia, os objetos aparecem com uma grande
carga simbólica, mais uma vez ressaltando os problemas comunitários, as lutas
cotidianas (OLIVEIRA, 1992).

Para os teólogos da libertação não há libertação espiritual se não houver
libertação histórica e a construção de uma vida melhor tem início na Terra
sendo que a libertação só poderá ser realizada pelo homem, isto é, aquele que
pode intervir na sua história. A Igreja Popular pode ser entendida como ex-
pressão prática da Teologia da Libertação.

Como estrutura de peso político, a Igreja popular contou com as Comu-
nidades Eclesiais de Base (CEB’s) que representaram a possibilidade de aproxi-
mação da Igreja a seus membros, por outro lado, a co-responsabilidade destes
para a construção de uma sociedade mais justa alicerçada na fé.

Em janeiro de 1975, realizou-se o I Encontro Nacional de CEB’s, onde se
definiu a ação da Igreja Popular em quatro linhas. A linha política indicava que “a
Igreja participe na luta pela libertação do povo, colaborando para que ele mesmo
descubra as causas da opressão em que vive, denunciando toda forma de injustiça.”
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As CEB’s não estavam isentas de conflitos internos. O trabalho exercido
pelo agente pastoral deveria respeitar e tentar superar os impasses criados por
uma cultura secular de acomodação e conformação. Ao agente pastoral cabia
promover a “elevação cultural das massas”, a fim de favorecer a ação e a prática
políticas dos grupos organizados, contribuindo para a melhoria das condições
de vida da comunidade em que viviam e para a superação das questões estru-
turais responsáveis pela injustiça social.

As CEB’s representaram, por muito tempo, a estrutura mais dinâmica da
Igreja Popular, munida não apenas pela fé, mas também pelo objetivo de reor-
ganizar e transformar a sociedade, segundo os princípios cristãos, numa nova
perspectiva da relação fé e política. O elemento fundamental das CEBs era a fé
inserida no mundo vivido.

A grande contribuição das CEB’s para a sociedade foi estimular o exercí-
cio cotidiano da participação, das decisões coletivas e do comprometimento da
ação, ou seja, o exercício das práticas democráticas.

A Igreja de Juazeiro e a Barragem de Sobradinho

Em julho de 1971, o Ministério das Minas e Energia decidiu sobre a
construção da barragem de Sobradinho na divisa dos municípios de Juazeiro e
Casa Nova porque esta se apresentava uma área economicamente inexpressiva,
considerada das mais pobres do país (JUCA, 1982).

O relatório da Chesf indicava que a obra fazia parte do V Plano de Ex-
pansão do Sistema da empresa e seria uma das medidas tomadas para solucio-
nar um grave problema que era o controle da grande variação da descarga do
rio São Francisco entre o período das cheias e o de estiagem, que colocava em
risco a operação das usinas de Paulo Afonso.7

O propósito do empreendimento foi redirecionado quando se acirrou a
crise do petróleo, onde a manutenção e a instalação de termoelétricas seria
mais um ônus para o Governo. Desta forma, a geração de energia, utilizando
os recursos hídricos, tornava-se prioridade.

No início do ano de 1972, a Chesf lançava o edital de pré-seleção para a
execução dos serviços e obras de construção do acampamento do projeto Sobradinho
que compreendia entre outros itens a construção de mil residências para trabalha-
dores casados e alojamentos para dois mil e duzentos trabalhadores solteiros.

7 CHESF. Relatório da Diretoria, exercício 1975. Recife, abr. 1976. 50 anos Chesf – Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco. 1948-1998. pp.50-51.
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A construção da barragem e a formação do lago Sobradinho cobrindo
uma área de 4.250 Km2 e acumulando 34 bilhões de metros cúbicos de água
impôs o deslocamento de aproximadamente setenta e duas mil pessoas que
habitavam aquela região. Os municípios de Sento Sé, Pilão Arcado, Remanso
e Casa Nova seriam inundados em consequência da obra.

Eunápio Peltier de Queiroz, a autoridade responsável pelo projeto, reve-
lava preocupação com a repercussão negativa, mas controlável, que a barragem
teria na região para a população ribeirinha8. Considerava que a população
local era muito pobre e de hábitos de vida primitivos e não tinha capacidade e
nem meios de assumir orientação própria.

Segundo dados oficiais, foram distribuídos cinco mil, setecentos e vinte
lotes agrícolas, de dez hectares em média, num total de cinquenta e cinco mil,
quinhentos e sessenta e seis hectares. Das setenta e duas mil pessoas que tive-
ram de ser reassentadas por causa da barragem, só mil famílias deveriam se
estabelecer às margens do lago (PATER,1996). Para a população urbana, a
transferência para os novos núcleos urbanos ocorreria de forma menos onerosa
porque receberiam casas novas nas cidades recém-instaladas, os mais abastados
teriam terrenos para reconstruir suas residências; a população rural, que repre-
sentava pelo menos 80% da população a ser deslocada, receberia indenização.
E aí estava o grande problema. As indenizações contemplavam, principalmen-
te, as propriedades comprovadas por título legal e as benfeitorias. Como inde-
nizar àqueles que não possuíam títulos de propriedade ou àqueles que tinham
uma roça na ilha que pertencia a outrem?

Das 11.853 famílias atingidas pelas obras, 3.234 tinham
procedência dos tradicionais centros urbanos de Sento Sé,
Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova. As 8.619 restantes
eram do meio rural. A expectativa da Chesf era de que,
destas últimas 5.000 iriam para a Serra do Ramalho, 1.500
permaneceriam nas proximidades do futuro lago e as res-
tantes 2.119 adotariam soluções próprias, seguindo para
áreas pára-rurais (pequenos núcleos rurais nas vizinhanças
das novas cidades) ou para outras regiões. Mas, tal expecta-
tiva reverteu-se e os dados atuais revelam que somente 1.000
estão na Serra do Ramalho, 2.000 nos núcleos pára-rurais
e o restante constitui hoje o maior problema social do inte-
rior, com amplas irradiações sobre outras áreas do estado9.

8 “Sobradinho vai evitar, em 1977, colapso de energia“. A Tarde, p. 3, 23 ago. 1972.

9 “Sobradinho: autoritarismo não domou o homem”. A Tarde, 3 jun. 1980. Caderno 2.
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Os custos sociais advindos da instalação de Sobradinho mobilizaram a
Igreja Católica na região e fizeram aflorar uma nova ótica na relação fé e com-
promisso social. É neste ínterim que a Diocese de Juazeiro assumiu o papel de
interlocutora dos desalojados daquela que seria, por muito tempo, considera-
da a obra de orgulho da engenharia nacional. Nesses anos conturbados de
ditadura militar, a relação Igreja e Estado seria, uma vez mais, abalada pela
interposição da instituição religiosa junto às camadas populares contra uma
empresa de caráter estatal.

Quando da instalação da barragem, estava à frente da Diocese de Juazeiro
o Bispo Dom Tomás Murphy, que recebeu do Centro de Estudo e Ação Social
(CEAS), informações avaliando a repercussão social do empreendimento e
oferecendo assessoria. O Bispo alegou que a linha de condução da Diocese e
do CEAS eram diferentes e que a solução não era criar confusão10. O Padre
José Potter afirmou que

[...] eles (bispo e padres) acreditavam que a presença de
um investimento daquele porte traria desenvolvimento
para a região, mas que a realidade dos dias vindouros des-
fez as expectativas11.

A primeira manifestação da Igreja sobre o projeto Sobradinho veio atra-
vés do padre irlandês João Meyers, da Paróquia de Pilão Arcado. Em carta
aberta ao povo de Pilão Arcado, proclamava:

[...] Então, meus Amigos, meus Compadres e Afilhados,
minha gente que eu amo: é a Vocês que quero falar. Te-
nho um recado pra Vocês. Eles querem botar Vocês pra
fora. Por que? Dizem que será em benefício de Vocês. [...]
Tem deles que dizem que vocês não valem nada, que são
gentinha do chão que não produz. Pois eles se esquecem,
que vocês produzem filhos para tripularem as fábricas de
São Paulo, e policiarem as ruas de Belo Horizonte. E vocês
têm uma coragem que eles não teriam: de labutarem no

10 “Ah, o Ceas...”. Tribuna da Bahia, p. 10, 28 out. 1980. O CEAS é uma instituição de propriedade dos Jesuítas, embora
não seja uma entidade confessional, uma vez que, leigos trabalham nas equipes urbanas, de assessoria e de redação. Tem
como prioridade a prática popular e as lutas sociais. Edita uma publicação, Cadernos do CEAS, desde 1969, elaborado por
sacerdotes e leigos, dirigido pelo padre e teólogo Cláudio Perani. Sobre o CEAS, ver: Zachariadhes (2009).

11 Entrevista com José Potter, pároco de Remanso à época da transferência dos deslocados. Juazeiro (BA). Residência
Episcopal, 21 mar. 2001. Potter é americano e chegou à região em 20 mar. 1966.
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pesado com barriga seca, ou meio cheia de pirão, de luta-
rem de sol a sol nos lameiros, na rede, no campo pegando
boi bravo para mandar para Recife, para eles comerem
carne de boi enquanto vocês enganam a fome com fari-
nha ruim que azedou porque o velho Chico chegou ligei-
ro demais e molhou a mandioca...

Bem, minha gente: a nossa principal peleja é com a Chesf
[...]

Se eu tivesse a possibilidade de falar com a Chesf, eu fala-
va assim: senhora dona Chesf, deixe de ser ruim. Troque
seu coração de pedra por um de carne. Sinta o imenso
prazer de ajudar gente humilde. [...]

Então, minha gente, se a Chesf fosse humana, - e não
feita daquele mesmo material de que os tratores que ela
usa são feitos, - ela faria o seguinte:

(a) Dar a cada beiradeiro uma casa igual, ou melhor, do
que a dele, - na sede nova.

(b) Dar a cada beiradeiro uma roça igual, ou melhor, do
que a dele, - nos arredores da sede nova.

(c) Indenizar, a cada um, as despesas de mudança.

(d) Sustentar a cada família pelo prazo de um ano, visto
que vai perder uma safra, por causa da mudança.12

A ausência de um enfrentamento político imediato ao problema criado
com a construção da barragem é analisado por Sigaud (1986), apontando en-
tre outras razões a fragilidade da população em termos de organização. Toda-
via, Siqueira (1992) aponta uma concordância das principais famílias e políti-
cos locais. De forma resumida, tendo por base o trabalho de Siqueira, poderí-
amos traçar o quadro político local desta forma: em Sento Sé, a família Sento
Sé assumiu posição favorável; em Casa Nova, os Vianna, tomaram uma posi-
ção ambígua, pois estavam ligados ao poder estadual e federal, o Dr. Adolfo
Vianna, primo do Senador Luiz Vianna Filho e irmão de Honorato Vianna,

12 Pe. João Meyers. Desterro Amargo. Ao Povo de Pilão Arcado. Pilão Arcado-Ba, 1973. impresso. Arquivo particular
Dom José Rodrigues de Souza.
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Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, acumulava as funções de enge-
nheiro-residente do Departamento de Estradas de Rodagem do estado, líder
político e conselheiro dos desapropriados13; em Remanso, os Braga, Rosal e
Castro apresentavam posição difusa; e, em Pilão Arcado, as lideranças políticas
– o prefeito nomeado João Ribeiro Vale e os Queiroz – foram os que mais
benefícios obtiveram com a barragem.14

Havia, por parte dos prefeitos, uma inquietação quanto à retirada da
população para outras áreas, pois isto implicaria na queda da arrecadação tri-
butária, redução da cota no Fundo de Participação dos Municípios, que era
proporcional à população e a fragmentação das suas bases eleitorais. Contudo,
esses elementos não alteraram a postura dos representantes políticos locais que
pouco intervieram em favor da população. Além do mais, o planejamento da
ação no Vale do São Francisco sempre esteve na esfera federal, passando o
poder decisório ao largo das forças políticas locais.

Quando Dom José Rodrigues de Souza, em fevereiro de 1975, assumiu
a Diocese de Juazeiro, um novo cenário se estabeleceu. A Igreja que, de início,
havia acreditado na obra como portadora de desenvolvimento para a região,
passou a questionar o lugar ocupado pela população, principalmente a rural,
no projeto em execução pela Chesf. Na prática, a Igreja de Juazeiro colocava-
se ao lado dos desalojados, contra a Chesf e o Estado.

Em abril de 1975, a Diocese promoveu a primeira reunião conjunta de
autoridades locais, vigários e agentes pastorais com a finalidade de constituir
uma Comissão. Nesse primeiro encontro, foi redigido um Memorial, com as
reivindicações mais urgentes do povo, sendo enviado ao Governador do Esta-
do, Roberto Santos, ao Diretor de Construções da Chesf e ao Coordenador
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
A Comissão se instalou, de fato, em um segundo encontro, sendo o Bispo
eleito presidente.

Na Assembleia Geral, em novembro de 1976, organizou-se o 1º Plano de
Pastoral Orgânica da Diocese, onde apareciam três metas prioritárias: a Pastoral
da Mudança (das 4 cidades e dos núcleos rurais), a Pastoral da Família e a
Pastoral da Terra. Uma ação mais efetiva tornava-se necessária diante de inú-
meros apelos da população desassistida pela Chesf. A imprensa registrou várias

13 Revista Visão, 12 maio 1975.

14 Siqueira de forma geral não explicita que benefícios teriam sido esses. A única observação feita é a respeito da
família Sento Sé que, de acordo com Sigaud, teria utilizado a construção da barragem como ocasião para manobras
muito lucrativas aumentando seu patrimônio de “210 hectares para 3.521, no período de 1973/1977 e 1985,
apenas conforme dados oficiais do INCRA”.
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denúncias na voz do Bispo sobre as arbitrariedades cometidas pela empresa e,
da mesma forma de representantes da Chesf, desmentindo as acusações.

Diante do quadro crítico da região, os Bispos de Juazeiro (BA), Bonfim
(BA) – Dom Jairo Ruy Matos da Silva e de Petrolina (PE) – Dom Gerardo de
Andrade Pontes, reunidos em Carnaíba do Sertão (BA) elaboraram um docu-
mento analisando a situação de suas Dioceses, apontando os graves problemas
que afligiam o homem do campo. O documento, Carta dos Três Bispos, tratava
da atuação de empresas estatais (CHESF, Companhia de desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA) e particulares que, em nome do progres-
so, feriam os direitos humanos, sobretudo, na área rural e denunciavam, tam-
bém, casos de grilagem na região. O documento ganhou repercussão na im-
prensa, levando o Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela – Arcebispo da Bahia e
Primaz do Brasil – a declarar que o assunto era de inteira responsabilidade dos
Bispos que assinaram o documento.

Nesse encontro, os Bispos sentiram a necessidade da presença de um
organismo que pudesse melhor assessorar a população atingida pelas questões
da terra. É criada a Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Juazeiro.

Os problemas fundiários no estado também deflagraram a instalação,
pela Assembleia Legislativa baiana, de uma Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Grilagem, em setembro de 1977.15 Convocados a depor Dom
Jairo Ruy Matos, em nome da Comissão Pastoral da Terra da Regional Nor-
deste III, e Dom José Rodrigues, Bispo de Juazeiro, traçaram um quadro dos
problemas da terra no estado e em suas Dioceses.

A pressão da Igreja, Sindicatos de Trabalhadores Rurais da região e a
repercussão negativa de Sobradinho na opinião pública nacional e internacio-
nal levaram, em 1978, a Centrais Elétricas Brasileira (ELETROBRAS) a ela-
borar o Programa de Desenvolvimento do Reservatório de Sobradinho (PDRS).
Em correspondência, o Presidente da ELETROBRAS, Antonio Carlos Maga-
lhães, comunicava a Dom José Rodrigues a aprovação do projeto (MACHA-
DO et al., 1987).

Em junho de 1978, a Diocese de Juazeiro apresentava o documento Po-
sição da Diocese de Juazeiro diante do Projeto Sobradinho onde afirmava que a
prioridade era a terra: “lote de terra para cada família, pois é da terra que as
famílias vão tirar a sobrevivência. É o mais urgente!” A Diocese esperava que o
Projeto agisse como um instrumento de fixação da população desalojada e que

15 Cf. “Deputados baianos expulsam colonos das terras: grilagem (multinancionais na violência)”. Jornal de Salvador,
p. 12-13, 13 ago. 1977.
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contribuísse para coibir, através de mecanismos legais, a continuação da grilagem
das melhores terras da região.

Os anos que se seguiram foram marcados por constantes confrontos en-
tre a Diocese e a Chesf. A postura de Dom José e sua equipe gerariam momen-
tos turbulentos como o da divulgação da cartilha política produzida pela Diocese
em 1981. As diretrizes da Diocese fizeram com que a Igreja local se aproximas-
se das camadas populares, abrindo espaço para sua efetiva participação e orga-
nização. Declarada a sua opção preferencial pelos pobres, partiu em busca da
construção da libertação integral do homem, incentivando uma crescente par-
ticipação e comunhão do povo.

Em Juazeiro, a CPT criada em 1977 atuou em dois sentidos: numa ação
curativa e numa ação preventiva. A ação curativa consistia em entrar na Justiça
contra os invasores de terras e as desapropriações injustas; na ação preventiva,
investiu-se na educação através de encontros e orientação à população local.

Em relatório, a CPT concluía que as reuniões com representantes de várias
comunidades favoreciam o intercâmbio de experiências, ampliavam a visão so-
bre os problemas do município e enfatizavam a importância da organização na
defesa dos direitos da comunidade.16 A CPT investia na formação dos represen-
tantes por acreditar ser um caminho para a consolidação da organização da co-
munidade, bem como, uma forma de torná-la responsável pela condução e solu-
ção dos seus problemas. O representante escolhido pela comunidade adquiria o
respeito da mesma e tornava-se seu interlocutor junto à Diocese e, às vezes, à
entidade de classe. O objetivo da CPT era instrumentalizar o trabalhador rural
para que pudesse lidar com a realidade local e nacional e, por isso, partiu sempre
de problemas enfrentados pela comunidade, procurando aprofundá-los em dis-
cussões coletivas e organizando ações concretas em conjunto. Ao agente pastoral
cabia o assessoramento às comunidades buscando tornar-se cada vez mais um
participante, eliminando o vínculo da dependência, propiciando a autonomia
da comunidade. A pastoral valorizava, sobretudo, a experiência comunitária e a
descoberta do indivíduo como sujeito histórico.

Em suma, o “trabalho pastoral não visa alienar as pessoas, mas, colaborar
para que as comunidades cresçam em todas as dimensões fundamentais, inclu-
sive cresçam numa ação transformadora da realidade em que vivem”.17

No período de 1975 a 1979, constituíram-se 15 regionais da CPT em
todo o Brasil. Isto só foi possível nas Dioceses onde os bispos acolheram os

16 Relatório de Assessoria Jurídica e Educacional da Comissão Pastoral da Terra. Juazeiro (BA), 1980.

17 Idem.
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seus princípios e dispensaram apoio a esse trabalho pastoral. Entre esses bispos
esteve Dom José Rodrigues de Souza, da Diocese de Juazeiro, na Bahia.

Dom José entrou para a congregação do Santíssimo Redentor em 1946 e
até a sua nomeação para a Diocese de Juazeiro esteve envolvido, principalmen-
te, com as questões internas da Congregação, com a atividade de professor e
como Superior Vice-Provincial, distanciado das questões políticas que envol-
viam o país naqueles anos de 1960 e 1970. A nomeação para Bispo provocou
uma grande mudança na sua vida. Considero esse acontecimento o marco da
“conversão”18 de Dom José às causas populares. Conversão forjada na dura
realidade de uma comunidade às margens do São Francisco e que sofreu as
consequências do novo projeto de desenvolvimento do Estado brasileiro, du-
rante a vigência do regime militar no país, onde estava em voga a Doutrina do
Desenvolvimento e da Segurança Nacional.

Mas [...] nomeado Bispo de Juazeiro, sem saber a situa-
ção da Diocese, chego aqui, então fico sabendo dessa tal
barragem de Sobradinho, e comecei a visitar aí as paró-
quias, era aí um clamor geral. A Diocese não estava pre-
parada para essa luta, até na Diocese havia a ideia de que
isso não era missão da Igreja. Mas, ouvi aquele clamor
dos pobres, apelos dramáticos e só pude ficar ao lado de-
les, por opção cristã e por opção de Bispo. Então isso foi
me envolvendo cada vez mais. [...] Então eu penso que
essa experiência me ajudou na opção pelos pobres. [...]
Então a realidade ajuda a gente a se converter numa op-
ção assim [...]19

Na Diocese havia posicionamentos divergentes: por um lado, pessoas
que acreditavam que a Igreja não deveria envolver-se na questão; por outro,
agentes que entendiam que a Igreja havia falhado ao não se comprometer com
aquela causa.

Em decorrência da sua opção, Dom José e a equipe da Diocese enfrenta-
ram situações tensas e conflituosas ao longo de sua gestão. O apoio de religio-
sos e leigos foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho pastoral. Houve
um movimento da hierarquia para a base e, da mesma forma, da base para
hierarquia, incidindo sobre posições e encaminhamentos desta.

18 Sobre “conversão”, ver Salem, 1981.

19 Entrevista Dom José Rodrigues. Residência Episcopal. 17 nov. 2000. Juazeiro (BA).
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No desenvolvimento de suas atividades, os agentes pastorais experimen-
taram as dificuldades de atuar numa região dominada pelo mandonismo local,
pelo caráter assistencialista dos sindicatos rurais, pela negação da elite local a
atuação da Igreja voltada para as questões sociais, pelos conflitos internos da
própria pastoral e pelo número insuficiente de pessoas para a continuidade de
um trabalho pastoral vinculado à prática da Igreja Popular.

Dom José sofreu ameaças de morte, uma campanha difamatória e se
deparou com a pouca aceitação por parte de elite local. O incômodo gerado
pela atuação de Dom José e sua equipe pode ser compreendido num contexto
de enfrentamento que colocam em disputa projetos de desenvolvimento para
o país e questionamentos às relações de poder. Numa região dominada pelo
poder oligárquico, sustentado pela concentração de terras e domínio eleitoral,
o deslocamento de uma camada da população da órbita de influência ocasiona
perda de prestígio e poder, ainda mais, quando o “queixar-se ao bispo” passa a
ter outro significado e não mais a concordância deste. Por não atender mais a
interesses exclusivos, a Igreja sofreu acusações de subversão da ordem ao aban-
donar a sua missão evangelizadora e mantenedora da paz social.

A Diocese de Juazeiro, através de seus agentes pastorais, num trabalho de
educação política, evidenciou a importância da organização e das ações coleti-
vas como instrumentos de participação política na conquista de seus direitos.
No âmbito da fé, ressaltou que não há contradição entre religião e o
envolvimento do fiel com a política, pois as conquistas materiais que propor-
cionam uma vida digna e combatem a opressão são, sobretudo, libertações
sócio-históricas.

A trajetória de Dom José é exemplo de como determinados setores no
Brasil agiram diante das mudanças da própria instituição e de um novo olhar
sobre a realidade terrena, interferindo no cotidiano da sociedade brasileira.

REFERÊNCIAS

ALVES, Maria Helena M. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). 4. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1987.

D’ARAUJO, Maria Celina. Ernesto Geisel. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1997.

JUCA, Joselice. Chesf: 35 anos de história. Recife: Comunicarte, 1982.



258

LIMA, Luiz Gonzaga de Souza. Evolução política dos católicos e da Igreja no Brasil:
hipótese para uma interpretação. Petrópolis: Vozes, 1979.

MACHADO, Eduardo Paes at al. Poder e participação política no campo. São Paulo;
Salvador: CERIFA, CAR/CEDAP-CENTRU, 1987.

MAINWARING, Scott. Igreja Católica e Política no Brasil, 1916-1985. São Paulo:
Brasiliense, 1989.

NOVAES, Regina. De corpo e alma. catolicismo, classes sociais e conflitos no campo. Rio de
Janeiro: Graphia, 1997.

OLIVEIRA, Pedro A. R. de. Estruturas de Igreja e conflitos religiosos. In: SANCHIS,
Pierre (Org). Catolicismo: modernidade e tradição. São Paulo: Loyola, 1992.

PALMEIRA, Moacir. Burocracia, Política e Reforma Agrária. In: MEDEIROS, Leonilde
(Org.). Assentamentos rurais: uma visão multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 1994.

PATARRA, Neide L. Dinâmica populacional e urbanização no Brasil: o período pós-30.
In: FAUSTO, Boris (Dir). História geral da civilização brasileira. São Paulo: Difel, 1986.
Tomo III, v. 4.

PATER, Siegfried. O Bispo dos excluídos: Dom José Rodrigues. Paulo Afonso, BA: Fonte
Viva, 1996.

ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra o Estado. São Paulo: Kairós, 1975.

SALEM, Helena. Brasil Igreja dos oprimidos. São Paulo: Debates, 1981.

SERBIN, Kenneth P. Diálogos na sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na
ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

SIGAUD, Lygia. A dupla expropriação do campesinato e a concentração de terras em
Sobradinho: Uma contribuição a análise dos efeitos da política energética do Estado. Rio de
Janeiro: PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 1986.

______. Efeitos sociais de grandes projetos hidrelétricos: as barragens de Sobradinho e
Machadinho. Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 1986. (Comunicação, n. 9).

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. A modernização autoritária: do Golpe Militar à
redemocratização 1964/1984. In: LINHARES, Maria Yedda. História geral do Brasil. Rio
de Janeiro: Campus, 1990.

SINGER, Paul. Interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento.
In: FAUSTO, Boris (Dir). História geral da civilização brasileira. São Paulo: Difel, 1986.
Tomo III, v. 4.

SIQUEIRA, Ruben Alfredo de. Do que as águas não cobriram. Um estudo sobre o movi-
mento dos camponeses atingidos pela barragem de Sobradinho. João Pessoa: UFPB, 1992.

ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro. CEAS: Jesuítas e o apostolado social durante a
ditadura militar. Salvador: EDUFBA, 2009.




