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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo reconstituir a História das relações entre a 
Arquidiocese de Goiânia e o regime militar, no período de 1968 a 1985. A problemática foi o 
questionamento das razões que levaram a Igreja de Goiânia a aderir às aspirações populares, 
opondo-se ao regime. as relações entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime militar foram 
marcadas por tensões: a resistência, baseada em valores éticos e morais, por parte da Igreja. O 
estudo baseou-se na análise histórica e utilizou, sempre que possível, sugestões oferecidas pela 
análise do discurso. Como o objeto de estudo fosse um tema da História da Igreja, foram 
utilizadas contribuições de ciências afins. As fontes foram: a Revista da Arquidiocese, escritos 
de Dom Fernando, Documentos da Igreja e o jornal Folha de Goiaz. A metodologia adotada 
foi a análise do discurso de Dom Fernando Gomes dos Santos e de seus colaboradores, como 
resistência ao regime. Fazendo um contraponto com a fala do Arcebispo, foram analisados 
discursos de políticos e pareceres da Imprensa, contidos no jornal Folha de Goiaz. Foram 
encontrados três eixos de discussão, responsáveis pelos três capítulos do trabalho: 
“Desenvolvimento: um projeto em debate”; “Justiça e Direitos Humanos”; e “Controvérsias”. 
A Igreja do Brasil já participava de projetos de desenvolvimento antes do advento do regime 
militar, mas a instituição amadureceu o conceito de “desenvolvimento integral” entre os anos 
de 1965 e 1968, o que tornou fator de conflito com o regime militar que teve a concepção de 
desenvolvimento como crescimento econômico. A Arquidiocese de Goiânia optou por um 
projeto eclesial baseado na luta pela justiça, na defesa dos direitos humanos e na insersão nos 
movimentos populares. Isto foi um ponto de controvérsias, acirrando o conflito com o regime 
militar e abrindo um espaço para a politização, no interior da instituição. 
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INTRODUÇÃO

Os arquivos de periódicos goianienses relatam falas e acontecimentos, ocorridos na 

Catedral de Goiânia, entre os anos de 1968 e 1985. Esta densa memória deu a idéia da 

importância do local, no período. Se as Paredes da Catedral Falassem... o quê elas não 

teriam para contar à posteridade?! Foi assim que nasceu este projeto de pesquisa..

O estudo teve como objetivo a reconstituição da História e do processo histórico que 

envolveu as relações entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime militar, durante os anos de 

1968 a  1985.  A delimitação do tempo, entre os anos de 1968 e 1985, deveu-se ao fato que o 

ano de 1968 correspondeu ao ano que a repressão se intensificou contra os adversários 

concretos ou supostos do regime,  e o ano de 1985 marcou o término do regime, com a volta 

dos civis ao poder e o que coincidiu, também, com o falecimento do Arcebispo de Goiânia, 

Dom Fernando Gomes dos Santos.

A problemática  que suscitou este estudo foi o questionamento das razões que levaram 

a Igreja de Goiânia a aderir às aspirações populares, opondo-se ao regime. Esta adesão às 

aspirações populares foi consequência de um posionamento ético e axiológico ou teve como 

intenção manter  o poder da instituição eclesiástica sobre estes segmentos sociais? Ou, ainda, 

foi consequência tanto do posicionamento ético quanto das relações de poder? Constituiu, 

também, um problema para a pesquisa saber se a Arquidiocese de Goiânia teve que 

transformar o seu discurso e a sua práxis religiosa em decorrência de se tornar um espaço de 
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oposição dos segmentos populares ao regime. A análise e interpretação que a Igreja fêz dos 

conflitos no campo e nos centros urbanos, no período, também provocaram indagações.

O regime militar, dizendo-se revolucionário e estribado na ideologia da segurança 

nacional,  foi um regime que se instituiu e se manteve mediante o uso da violência. Violência 

que chegou à forma paroxística do terror. Michel Maffesoli já observou que a conjunção da 

violência e da razão pode elevar a violência a uma forma inaudita que é o terror.1 Entretanto, 

além da História, outras ciências como a Sociologia, a Psicanálise e a Filosofia já atestaram 

que a violência é um elemento constitutivo do agir humano, e como tudo que é humano é 

ambivalente, ou seja, exerce uma função dialética.2 Esta pesquisa trabalhou com a hipótese de 

que as relações entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime militar foram marcadas pela 

violência. À violência do regime, a Igreja respondeu de uma forma radical, através da 

resistência. Uma resistência que se ancorou em valores éticos e morais e foi pontuada pela 

oposição, pela reação e pelo  protesto contra a força opressora, no caso,  o regime. Uma 

resistência que, com estas características se aproximou da dissidência, pois ao mesmo tempo 

que contestou e colaborou para destruir a ordem social vigente, colaborou na 

institucionalização de uma nova ordem social.

Esta pesquisa cujo fio condutor foi a análise histórica, procurou, sempre que possível, 

utilizar as sugestões contidas na análise do discurso, por ser o método que melhor pode 

dissecar os signos, especialmente, a linguagem. Para M. Bakhtin, os signos só se manifestam 

quando existe um processo de interação entre as consciências individuais; e as consciências 

individuais, por sua vez, são fatos sócio-ideológicos. As suas leis são as leis da comunicação 

                                                          
1. Cf. MAFFESOLI, Michel. Dinâmica da Violência. Trad. Cristina M.V. França. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, Edições Vértice. 1987. p. 18. 

2.  Cf. MAFFESOLI, M.. Op. cit. p.13. 
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semiótica. A linguagem, principalmente a palavra, é, para Bakhtin, “o fenômeno ideológico 

por excelência”. Entretanto, o signo, ele não apenas reflete o ser, ele também o refrata, de 

acordo com os interesses sociais. O signo se torna, por isto, uma arena onde os interesses de 

classe se entrecruzam; é próprio da classe dominante querer torná-lo monovalente, entretanto, 

nos momentos de comoção social, esta “dialética interna” que perpassa o signo se deixa 

revelar. A compreensão dos signos, de acordo com este autor, consiste em aproximar o signo 

apreendido de outros signos já conhecidos.3 Esta prática favorece à interdisciplinariedade.

E, como o objeto de estudo - as relações entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime 

militar - fosse um tema pertinente à História da Igreja, pareceu oportuna a observação de E. W. 

Möonich:

A Igreja de que trata a História eclesiástica é também sempre a Igreja dos 
homens vinculados aos quadros políticos, sociais, econômicos, culturais e 
psicológicos; assim comprova que as ciências do homem são indispensáveis 
para a História da Igreja: fornecem os instrumentos necessários para a pesquisa; 
fornecem (...) as perguntas de realce que o historiólogo deve dirigir à sua 
matéria; fornecem (...) a crítica a qualquer historiografia e também aos perigos 
de ideologizar que ameaça a História eclesiástica.4

Um estudo relativo à História da Igreja não pode ser indiferente à contribuição de 

outras ciências afins, que tem por objeto o ser humano vivendo em sociedade. Por isto, foram 

utilizadas as contribuições oriundas da Sociologia,  Economia, do Direito, da Política, da 

Teologia e da Filosofia, enquanto elas proporcionaram elementos para a interpretação das falas 

dos sujeitos históricos.  

                                                          
3. BAKHTIN. Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. Problemas Fundamentais do Método Sociológico
na Ciência da Linguagem. 7. ed.  Trad.  Michel Lahude Yara Frateschi Vieira.  S. Paulo. Hucitec. 1995. pp. 31-
47.

4. MÖONICH, C.W. “A história da Igreja no conjunto das ciências do homem”. In. Concilium. 57: 848. 1970/7. 
Petrópolis. 
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As fontes utilizadas  para este estudo foram: a Revista da Arquidiocese, órgão oficial 

de comunicação da Arquidiocese de Goiânia; os escritos de Dom Fernando Gomes dos Santos, 

como o livro Sem Violência e Sem Medo: Escritos, Homilias e Entrevistas e Cartas Pastorais 

encontradas no Arquivo da Cúria Metropolitana de Goiânia. Foram utilizados os documentos 

da Igreja,5 tanto aqueles emanados diretamente do Vaticano, como documentos conciliares 

(isto é, resultantes do Concílio Vaticano II6 e que foram promulgados pelo Papa Paulo VI), 

encíclicas e documentos sinodais (dos Sínodos dos Bispos, realizados em Roma, em 1971 e 

1974) como aqueles do episcopado latino-americano (Medellín e Puebla) e documentos do 

episcopado brasileiro (Documentos da CNBB), assim como documentos originários do 

Regional Centro-Oeste da CNBB. Também, foi utilizado o jornal Folha de Goiaz, o mais 

antigo jornal de Goiânia, um jornal tradicional que, no período em estudo, deu respaldo à 

política do regime, em Goiás. Foram, ainda, realizadas entrevistas com pessoas que estiveram 

próximas de Dom Fernando e tiveram alguma participação no projeto de Igreja defendido por 

este.

Certamente havia divergências na forma de conduzir a Igreja, mas a opção foi 

centralizada na análise das relações da Arquidiocese de Goiânia, enquanto instituição e o 

                                                          
5. Por “Documentos da  Igreja” pode se entender o conjunto de documentos que refletem a postura oficial da 
Igreja, em um dado momento histórico, diante dos diversos problemas de caráter social, político e econômico.

6. O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII em 23 de janeiro de 1959. Foi aberto, 
solenemente, pelo Papa João XXIII em 11 de outubro de 1962 e encerrado  pelo Papa Paulo VI, a 8 de dezembro 
de 1965. O 21º Concílio Ecumênico da História foi realizado em quatro sessões e reuniu bispos de todo o mundo 
católico. Graças a uma intervenção do Cardeal Suenes o concílio se propôs a ser um “Concílio sobre a Igreja” 
com duas dimensões: uma ad intra (como a Igreja vê a si mesma), a outra ad extra (o que a Igreja pode dizer ao 
mundo). Por isto, o Concílio representou uma mudança oficial de uma forma de entender a Igreja e sua relação 
com a sociedade para uma outra mais coerente com o fenômeno da modernidade. O Concílio Vaticano II, o maior 
evento eclesial deste século, foi como um divisor de águas na História da Igreja Contemporânea, dividindo  o 
tempo em “pré-conciliar”e “pós-conciliar”. O Concílio deu origem a um conjunto de documentos, normalmente 
conhecidos como documentos conciliares: quatro constituições, nove decretos e três declarações. Cf. PACAUT, 
Marcel e BOUJU, Paul M. O Mundo Contemporâneo: 1945-1975. Lisboa. Estampa. 1979. pp. 75-76; LARAÑA, 
Ildefonso Camacho. Doutrina Social da Igreja: Abordagem Histórica. Trad.  J. A. Ceschim. S. Paulo. Loyola. 
1995. pp. 246-251. Dom Fernando paricipou integralmente das quatro sessões conciliares.Cf. SANTOS, Dom 
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regime militar. Então, o que se fez, fundamentalmente, foi analisar o discurso de Dom 

Fernando Gomes dos Santos e, quando possível, de seus colaboradores, enquanto resistência 

ao regime militar e propugnador de um determinado projeto de Igreja. A escolha não foi 

arbitrária, isto é como fruto de interesse pessoal, mas aconteceu em decorrência das fontes 

encontradas. O discurso do Arcebispo teve como características ser um discurso religioso e de 

cunho institucional e pastoral,7 com a preocupação de orientar, exortar, admoestar e animar a 

comunidade. Dadas estas características, vale a advertência de José Carlos S. Araújo de que 

“(...) o discurso religioso tem seu estatuto próprio, e assim deve ser abordado. Porém não se 

pode negar que ele seja  uma elaboração de homens que vivem ou viveram numa configuração 

histórico-social determinada”.8  Embora seja um discurso impregnado pelo caráter ideológico 

e numa relativa coerência de representações, crenças e valores, é um discurso que diz respeito 

ao mundo e aos homens que nele vivem as suas relações sociais.

Como contraponto para a fala  de Dom Fernando Gomes dos Santos e para a prática 

eclesial da Arquidiocese de Goiânia, foram tomados os discursos de políticos e pareceres da 

Imprensa, contidos no jornal Folha de Goiaz, o que compreende um leque variado, como falas 

do Presidente Ernesto Geisel, que colocou em evidência a compreensão dos ocupantes do 

governo acerca do projeto de desenvolvimento para o país; e posições de políticos e da 

Imprensa, tanto de crítica como de apoio aos pronunciamentos e homilias do Arcebispo e ao 

projeto de Igreja defendido pela Arquidiocese.

                                                                                                                                                                                     
Fernando G. dos Santos. Sem Violência e Sem Medo. Escritos, Homilias e Entrevistas. Goiânia. Universidade  
Católica de Goiás. 1982. p. 17.
7. O qualificativo metafórico pastoral é derivado da figura bíblica do pastor, assimilada pela teologia 
eclesiológica. Os membros da hierarquia eclesiástica católica (bispos e presbíteros) se autodenominam como 
pastores do rebanho cristão.

8. ARAÚJO, José Carlos Souza. Igreja Católica no Brasil: Um Estudo de Mentalidade Ideológica. São Paulo. 
Paulinas. 1986. 26.
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Inicialmente, foram catalogadas as palavras (ou seus correlatos) que mais se repetiram, 

no discurso dos protagonistas do processo histórico em estudo; isto, somado ao exercício de 

cruzar informações deu origem a três eixos de discussão e que foram, depois, responsáveis 

pelos três capítulos que compuseram o trabalho: “O desenvolvimento: um projeto em debate”, 

“Justiça e Direitos Humanos” e “Controvérsias”. 

A Igreja do Brasil já participava de projetos de  desenvolvimento e do debate nacional 

sobre a questão, antes mesmo do estabelecimento do regime militar. O debate interno, dentro 

da instituição, e documentos emanados do pontificado do Papa Paulo VI levaram a Igreja 

precisar um conceito de desenvolvimento. Os militares que ascenderam ao poder, também, 

desenvolveram um conceito de desenvolvimento. Foi preocupação, portanto, verificar qual a 

acepção que o conceito teve em uma e em outra instituição e como isto interferiu nas relações 

entre a Arquidiocese de Goiânia e a instituição militar. 

O caráter das relações travadas entre a Arquidiocese e o regime militar, advindas da 

implementação do conceito de desenvolvimento por parte das duas instituições, foi a 

motivação  para a Arquidiocese de Goiânia optar por um projeto eclesial alternativo, que 

envolveu a luta pela justiça e pelos direitos humanos, bem como o comprometimento com os 

movimentos populares. Procuramos resgatar estas questões, quando possível, através dos 

discursos dos envolvidos ou, também, através da narração.

A opção  da Arquidiocese por uma insersão crescente nos meios populares e o seu 

comprometimento com a causa da justiça e dos direitos humanos foi fator de polêmicas e 

controvérsias, acirrando o conflito com o regime e abrindo espaço para um processo de 

politização, no interior da instituição eclesial, especialmente nas eleições de 1982 e na 

superação do regime militar.
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Finalmente, algumas reflexões acerca do papel que a religião e uma instituição eclesial, 

como a Arquidiocese de Goiânia, puderam desempenhar no processo de transformação da 

sociedade.
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1. DESENVOLVIMENTO: 
UM PROJETO EM DEBATE
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Para Pedro Morandé, o desenvolvimento se colocou como um paradigma teórico para 

a intelectualidade latino-americana do pós-guerra, dentro do contexto da consolidação do 

imperialismo norte-americano e da expansão de sua área de influência a nível mundial. Para 

Morandé, o momento foi marcado pela crise do paradigma positivista  do progresso e da 

modernização, que tiveram impacto, no sub-continente, no século XIX e na primeira metade 

do século atual. Depois de 1945,  tratava-se de pensar a  modernização da América Latina a 

partir dos termos e da linguagem do vencedor. O projeto de modernização da América 

Latina foi denominado desenvolvimentismo.1

O autor afirmou, também, que o conceito de desenvolvimentismo, na América 

Latina, deixou de ter  a História e a tradição cultural como referência para sua interpretação. 

Esta foi buscada nas estruturas  propostas pelas ciências sociais, devido à funcionalidade das 

mesmas. No conceito de desenvolvimentismo repercute um conteúdo de planificação. “El 

desarrollismo es una teoría del cambio social programado  o inducido que se hace  posible 

por la utilización de modelos de simulación del  comportamiento social resultante de la 

oferta de proyectos alternativos  sobre el futuro”.2 Este conceito, herdeiro do pensamento de 

Max Webber acerca de uma época de transição, teve sua interpretação e sua versão latino-

                                                          
1. MORANDÉ, Pedro. Cultura y Modernizacion en América Latina. Ensayo Sociológico Acerca de la Crisis del 
Desarrollismo y de su Superación. Cuadernos del Instituto de Sociologia Pontifícia Universidad Catolica de Chile. 
Santiago de Chile. 1984.  pp. 17-18.

2. MORANDÉ, Pedro. Op. cit. p. 18. 
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americana feitas por Talcott Parsons e tornou-se a tendência dominante na CEPAL 

(Comissão Especial para a América Latina).

Com este enfoque, a modernização deixou de ser vista como resultante do processo 

histórico oriundo da Europa, com a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo, 

que impôs um novo “ethos” cultural. Nesta concepção, a modernização incide sobre a vida 

social de um povo, que passa ser objeto de planificação. A modernização é um projeto para o 

futuro, isto é, a tarefa atual é a aplicação do conhecimento científico e tecnológico em todas 

as atividades sociais, para que, no futuro, aconteça um processo de otimização do bem estar 

de todos devido à maximazação dos recursos e da funcionalidade das estruturas. O consumo 

de cimento, o nível de eletrificação, as baixas taxas de analfabetismo e de mortalidade 

infantil foram tidos como os indicadores do nível de desenvolvimento.

O desenvolvimentismo foi a tendência hegemônica sobre a intelectualidade latino -

americana entre as décadas de 1950 e 1960. Pelos fins da década de 1960, o 

desenvolvimentismo entrou em crise. E isto levanta algumas questões acerca das alternativas 

que a intelectualidade eclesiástica ofereceu para a crise do paradigma; a relação, no caso 

específico do Brasil,  entre o paradigma do desenvolvimento e o regime militar, escudado 

pela ideologia da segurança nacional, bem como as suas relações com a instituição eclesial. 

Este capítulo se propôs a elucidar esta problemática, tomando como referencial espacial a 

Arquidiocese de Goiânia, mediante a análise e a interpretação dos discursos de seu titular, o 

Arcebispo Dom Fernando G. dos Santos, e das autoridades governamentais. 

1.1. Dom Fernando: 

do Desenvolvimentismo à Doutrina Social da Igreja
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Uma arquidiocese é uma estrutura eclesial de nível local, também conhecida como 

Igreja particular. É uma diocese que também é a sede de uma província eclesiástica e que é 

dirigida por um Arcebispo ou Metropolita.  O atual Código de Direito Canônico no Cânon 

369 define uma diocese como “(...) uma porção do povo de Deus confiada ao pastoreio do 

Bispo com a cooperação do presbitério, de modo tal que, unindo-se ela a seu pastor e, pelo 

Evangelho e pela Eucaristia, reunida por ele no Esprírito Santo, constitua uma Igreja 

particular, na qual está verdadeiramente presente e operante a Igreja de Cristo una, santa, 

católica e apostólica”. A definição de província eclesiástica no Cânon 431, § 1 foi feita 

tendo em vista a promoção da ação pastoral: “Para se promover a ação pastoral comum de 

diversas dioceses, de acordo com as circunstâncias de pessoas e lugares, e para se 

estimularem as relações dos Bispos diocesanos entre si, as Igrejas particulares mais 

próximas sejam reunidas em províncias eclesiásticas, delimitadas por território 

determinado”.3

Uma arquidiocese, assim como uma diocese, são circunscrições territoriais 

administradas por um bispo, por um arcebispo ou por um patriarca. Nela, além do bispo 

com seu presbitério, atuam congregações religiosas masculinas e femininas, associações 

beneficientes, com filosofia cristã e movimentos leigos, tais como: Congregação Mariana, 

Liga Católica, Movimento Familiar Cristão, Cursilhos de Cristandade, Ordens Terceiras, 

Comunidades Eclesiais de Base etc..

  Atualmente, de acordo com o estatuto jurídico, uma arquidiocese tem os mesmos 

poderes e as mesmas faculdades de uma diocese. Embora seja a sede de uma província 

eclesiástica, no caso brasileiro quase sempre coincide com as sedes das regionais da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Seu titular, o Arcebispo,  depois do 

Concílio Vaticano II e do atual Código de Direito Canônico, com o princípio da 

                                                          
3 . CÓDIGO de Direito Canônico. Trad. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.  S. Paulo. Loyola. 1983. pp. 
175; 203.
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colegialidade,  teve esvaziados os seus poderes de intromissão nas dioceses sufragâneas, 

resgatando, nisto, uma tradição da Igreja de que os bispos são os sucessores dos apostólos, 

na diocese em que é titular; o bispo é autoridade máxima, estando subordinado ao Papa.4

Assim, o Arcebispo passou a ter apenas precedência sobre os bispos das dioceses 

sufragâneas, o que equivale a algumas pequenas honras e não a subordinação dos bispos, 

com suas respectivas dioceseses ao arcebispo titular da arquidiocese que é sede da 

província eclesiástica. 

A história da Arquidiocese de Goiânia remonta ao ano de 1956, quando foi criada 

pelo Papa Pio XII, com a Bula “Ssma. Chistie voluntas”, de 26 de março. A mesma bula 

extinguiu a Sede metropolitana de Goiás (a Arquidiocese de Goiás foi erigida como tal em 

1933) e a transferiu para Goiânia:

Considerando benéficas às almas essa medida; atendendo a um desejo 
legítimo dos interessados nessa transformação; com a anuência dos nossos 
irmãos, C.S.I.R., responsáveis pelas atividades consistoriais, e com todo o 
nosso poder decretamos o que se segue. Estinguimos a Sede metropolitana 
de Goiás, e por  outras cartas desmembramos neste mesmo dia uma parte do 
território que transcrevemos e criamos, a nova metrópole de Goiânia, que se 
constituirá dos municípios limitados conforme a lei civil e que tem  os 
seguintes nomes: Goiânia - Anicuns - Aloândia - Abadiânia - Anapólis -
Bela Vista de Goiás - Buriti Alegre - Caldas Novas - Campo Alegre de 
Goiás - Catalão - Corumbaíba - Cristalina - Cristianópolis - Cromínia -
Cumari - Edéia - Goiatuba - Guapó - Goiandira - Hidrolândia - Ipameri -
Itauçu - Itumbiara - Inhumas - Jaraguá - Jandaia - Leopoldo de Bulhões -
Luziânia - Marzagão - Maripotaba - Morrinhos - Nazário - Nerópolis - Nova 
Aurora - Orizona - Ouvidor - Palmeiras de Goiás - Palmelo - Panamá -
Paraíba de Goiás - Paraúna - Petrolina de Goiás - Piracanjuba - Pires do Rio 
- Pontalina - Santa Cruz de Goiás - São Francisco de Goiás - Silvânia -
Trindade - Urutaí - Vianópolis e também uma parte  da cidade de 
Pirenópolis que se estende do sul do Rio das Forquilhas até onde este se 
encontra com o Rio dos Patos até a sua confluência com o Rio Maranhão: 
ainda a parte do Município de Planaltina, que está na circunscrição do novo 
“Distrito Federal” e mais o trecho  da região de Formosa que se estende ao 
sul do mesmo Distrito; e enfim toda a zona que êste Distrito compreende. A 
cidade de Goiânia será sede e domicílio do Metropolita e a cátedra do poder 
ponticial funcionará no templo dedicado a B.V. M. Auxiliadora, em fase 
final de construção, que elevamos ao grau de sede Metropolitana e a qual 

                                                          

4. Cf. CÓDIGO de Direito Canônico. S. Paulo. Loyola. 1983. Cânon 435. p. 205. 
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concedemos direitos, insígnias, privilégios, prerrogativas, concernentes a 
templos dessa dignidade.5

A circunscrição  eclesiástica compreendia cinquenta e dois (52)  municípios, 

abrangendo um espaço siginficativo do Estado de Goiás, como se pode visualizar pelo 

mapa a seguir.

                                                          
5. Cf. “Bula de Criação da Arquidiocese de Goiânia” Revista da Arquidiocese. (02 e 03) 4-5. fev/março/1965.
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A Arquidiocese recém criada foi dotada de uma extensão territorial 105.000 km2 e de 

ma população estimada em 800.000 habitantes. Foi colocada sob sua jurisdição boa parte do 

território do Estado de Goiás. Além disso, a mesma Bula papal colocou, como suas 

sufragâneas, isto é, como subordinadas à Arquidiocese de Goiânia, as dioceseses de Porto 

Nacional, Goiás e Uruaçu e as Prelazias de Tocantinópolis, Cristalândia e Formosa6. As 

prelazias são tidas como uma espécie de “terreno de missão”; são dioceses em processo de 

formação e organização; normalmente dispõem de um grande espaço territorial e um baixo 

contingente populacional.

Já há mais de dois séculos a Igreja se fez presente no território goiano, mas, em 1956, 

Goiás ainda foi considerado um terreno de missão que a Igreja devia orientar de forma 

sistemática, principalmente, em  decorrência da transferência da Capital Federal para o 

território goiano e das populações que se transfeririam para a região. Foi preocupação da 

Igreja assegurar um espaço para exercer sua influência e suas atividades. Dentro deste 

contexto de preocupações, foi escolhido por Pio XII, em 7 de março de 1957, para 

Metropolita da Arquidiocese recém criada, o Bispo de Aracaju, D. Fernando Gomes dos 

Santos, homem que, segundo o Pe. José Pereira de Maria, “via muito longe”.7

(...) com a plenitude de nosso poder, resolvemos desligar-te, venerável irmão, 
da Diocese de Aracaju e eleger-te Arcebispo Metropolitano de Goiânia. 
Recomendamos-te que zeles pelos interesses da Religião e bens da Igreja, 
usando os direitos e distinções peculiares à tua dignidade submetendo-te às 

                                                          
6. Cf. Bula de Criação da Arquidiocese de Goiânia. Revista da Arquidiocese.   (02-03). 4-5. Fev/março/1965. 
Verificar, ainda Revista da Arquidiocese. Número Especial. Conheça sua Arquidiocese. Goiânia. 1971.p.7-9;12-
13. Com o Plano de Emergência da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1962, Goiânia se tornou a sede 
do Regional Centro-Oeste, que, desde 1966, passou a congregar as seguintes dioceses: Goiânia (13.482 Km2, em 
1966, depois da criação da Arquidiocese de Brasília, e das dioceses de Anápolis, Ipameri e Itumbiara e das 
Prelazias de São Luís dos Montes Belos, Miracema do Norte e Rubiataba), Goiás (23.603 km2), Porto Nacional 
(94.805 Km2), Jataí (61.000 Km2), Anápolis (23.810 Km2), Ipameri (28.930 Km2), Itumbiara  (21.210 Km2), 
Tocantinópolis (35.000 km2), Cristalândia (94.936 Km2), São Luís dos Montes Belos (40.157 Km2), Miracema do 
Norte (57.176) e Rubiataba (21.631 Km2). A partir de 1971, a recém-criada Prelazia de São Félix do Araguaia, 
também, integrou-se ao Regional Centro-Oeste. Isto mostra como a influência da Arquidiocese de Goiânia 
extrapolou os seus próprios limites geográficos.

7 . Sobre a criação da Arquidiocese de Goiânia e a escolha de D. Fernando Gomes dos Santos para primeiro 
Arcebispo, ver entrevista com Pe. José Pereira de Maria para o Projeto de Pesquisa “O Movimento Estudantil em 
Goiás - Trinta Anos de História (1960/1990) - Cadernos de Entrevistas com Ex-líderes Estudantis e Autoridadades 
Universitárias. Volume II. Centro de Pesquisa Histórica - Universidade Católica de Goiás. Mimeografado.
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obrigações decorrentes da mesma. Nada impedindo isentamos-te, com a nossa 
Autoridade da profissão de fé e do juramento de fidelidade, para conosco e 
esta Sé Apostólica, que por lei, habitualmente se renovam. Dito isto, 
venerável Irmão, formulando em teu favor afetuosos votos declaramos-te 
solemente elevado à honra dos Arcebispos e pastor do grande rebanho. 
Governa o mesmo com reduplicado zêlo tornando-o conforme, pela tua 
diligência e virtude, aos preceitos evangélicos.8

Dom Fernando apresentou-se aos olhos de Pio XII, como um homem preparado para 

dirigir os destinos da Igreja, no coração do Centro-Oeste Brasileiro. Nascido em Patos, na 

Paraíba, em 1910, ingressou no Seminário da Paraíba, em 1921. Já, em 1929, concluiu o 

curso de Teologia, na Universidade Gregoriana, em Roma e, em 1932, foi ordenado 

sacerdote. Voltando ao Brasil, trabalhou em Cajazeiras, na Paraíba; foi vigário em sua 

cidade natal, Patos, e com 33 anos já foi sagrado bispo. Servindo como tal, primeiramente 

em Penedo (Alagoas) e depois em Aracaju (Sergipe). 

Como padre e depois como bispo, Dom Fernando privilegiou as atividades ligadas às 

comunicações, à educação e à Ação Católica. Dirigiu o jornal “Rio do Peixe”, em 

Cajazeiras. Foi diretor e criador de colégios no sertão nordestino e, em Aracaju, teve atuação 

na Ação Católica e participação ativa na criação da Conferência Nacional dos Bispos dos 

Brasil (CNBB), em 1952.9

Com relação à vinda de Dom Fernando para Goiás, o Pe. José Pereira de Maria não 

hesitou em afirmar:

                      (...) com o deslocamento de Brasília para cá, ele veio prá cá, por causa disso. 
Ele via Goiás como eixo de uma rotação nacional, de um novo Brasil, de uma 
nova fronteira. E ele dizia muito que era preciso preparar Goiás, do ponto de 
vista humano, econômico-sócio-político e cultural, mas também, prepará-lo, 
antecipando-se ao Brasil de amanhã, do ponto de vista da Igreja, quer dizer, 
do ponto de vista da Igreja Católica.10

                                                          
8. Pio Bispo Servo dos Servos de Deus . In.  Revista da Arquidiocese. (02 e 03):7 fev/março/1965.

9. Cf. SANTOS, D. Fernando Gomes. Sem Violência e Sem Medo: Escritos, Homilias e Entrevistas. Goiânia. 
Universidade Católica de Goiás. 1982.pp. 16-17.

10. Entrevista com Pe. José Pereira de Maria para o Projeto de Pesquisa “O Movimento Estudantil em Goiás - Trinta 
Anos de História (1960/1990) - Cadernos de Entrevistas com Ex-líderes Estudantis e Autoridades Universitárias. 
Vol. II. Centro de Pesquisa Histórica - Universidade Católica de Goiás. Mimeografado.
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A escolha de Pio XII recaiu sobre um prelado com preocupações afins às do Papa: 

expandir a presença e o poder da Igreja, em uma região que era alvo de imigrações e de 

grandes projetos políticos e econômicos.11 Dom Fernando, foi o homem  que apoiou os 

esforços para a construção da nova capital federal e que ajudou na implantação da Igreja, em 

muitos pontos do Estado de Goiás e até no novo Distrito Federal. E apareceu  como um 

homem talhado para entabular o diálogo da Igreja com o mundo moderno. Em sua primeira 

Mensagem de Páscoa (1958), escrita em Goiânia e dirigida ao Povo de Deus, ele escreveu:

Houve em todos os tempos, e cresce em nossos dias, um grande equívoco 
contra a Igreja e a vida cristã: o de que a Doutrina Cristã, como a Igreja a 
ensina, é contrária à natureza e aos anseios de nossos corações, contrário à 
ciência e ao progresso, contrária  ao conforto e bem-estar da vida terrena. 
Diante desse preconceito, é fácil julgar que a Igreja considera “pecado”o uso 
das coisas da terra, dos frutos da ciência e do progresso, do conforto que a 
técnica e as artes proporcionam à humanidade. Mas este julgamento não 
corresponde nem à realidade. Bem ao contrário.

Em seguida, passou a especificar em que consistia o pecado:

O pecado não está no uso das coisas feitas por Deus para o homem, nem é tão 
pouco no uso daquilo que o homem faz como colaborador de Deus para, por 
assim dizer, completar a obra da criação. O pecado começa  a existir no 
momento em que o homem abusa das coisas criadas. Abusar significa desviar 
do fim, empregar mal, desvirtuar, exceder-se.12

O Arcebispo não se ateve à idéia de um mundo imutável, ou a uma visão negativa do 

progresso e das ações humanas, apreciou os “frutos da ciência e da técnica” e julgou 

oportuno o “conforto” que eles “proporcionam à humanidade”. Teve uma visão positiva do 

                                                                                                                                                                               

11. Sobre a imigração para a região onde estava sendo constuída a cidade de Brasília, conferir NETTO,  
Tenório de Melo. A Contribuição de Brasília para o Desenvolvimento Econômico de Goiás 1960 a 1980. 
Dissertação de Mestrado  apresentada a UFG. Goiânia. 1987. p. 106. O autor fala  que: “Gente de todas as partes 
do Brasil, principalmente do Nordeste, dirigiam-se a Brasília em busca de trabalho e todos eram imediatamente 
empregados (...) Em pouco tempo, Brasília havia se transformado em um aglomerado humano com gente de todas 
as camadas sociais a misturar-se”.

12 . SANTOS, Dom Fernando G.dos. Mensagem de Páscoa 1958. Texto mimeografado. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de Goiânia. Pasta 1.
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progresso e não o viu como pecaminoso. Não é pecado o “uso das coisas feitas por Deus 

para o homem” e nem o “uso daquilo que o homem faz como colaborador de Deus” ao 

completar a obra da criação. O homem que transforma o mundo e a natureza, mediante o uso 

da técnica e da ciência foi tido como um colaborador de Deus e não um opositor, adquiriu, 

portanto, um papel quase divino.

Afirmou, na mesma Mensagem de Páscoa, que não convinha à Igreja nem renunciar 

às suas “tradições para se entregar às exigências da idade nova”, nem resistir “ao progresso”, 

“isolando-se do mundo”. 

Ao se posicionar de tal forma, Dom Fernando mostrou ter uma compreensão 

histórica da Igreja.  Longe de evadir-se, caberia a ela estar atenta à realidade, pronta a 

descobrir a missão que lhe competiria. Entusiasticamente escreveu:

Iniciamos nosso episcopado em Goiânia sob o signo do chamado 
“desenvolvimento econômico”. O Brasil está sendo sacudido pelo frêmito, já 
hoje irreprimível, do progresso, da expansão da riqueza. Procura, por isso o 
seu centro de equilíbrio para expandir-se harmoniosamente. 13

Este texto de Dom Fernando, assim como a postura dele diante da criação de Brasília,  

podem ser historicamente situados. O Pe. Jesus Flores comentando a concepção de 

desenvolvimento de Dom Fernando disse que: “As idéias de desenvolvimento dele são as 

idéias de Dom Helder, e do desenvolvimentismo da época. Então, ele nesse ponto era 

tributário da época e via as coisas, no seu modo de ver, como a época estava vendo, através 

de Brasília, através do crescimento econômico, político e social, uma nova sociedade (...)  

Tinha uma ligação muito grande com Juscelino, como Dom Helder também tinha”.14

A concepção de desenvolvimento de Dom Helder, também comum a um contingente 

do episcopado brasileiro, notadamente do Nordeste do país, era a superação da miséria e do 

                                                                                                                                                                               

13 . Idem. p. 11.
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atraso, situações sub-humanas e intoleráveis,  mediante o aperfeiçoamento intelectual e 

tecnológico; a conscientização das massas para torná-las “povo”; a integração entre as 

diferentes regiões do país, através da complementação e da solidariedade em vista da 

formação de um mercado interno.15 Tudo isto com a participação supletiva  e subsidiária da 

Igreja. Isto, porque o trabalho social não foi visto como próprio da Igreja, porém o 

desenvolvimento  social, além de necessário seria a base para o movimento de 

evangelização. A participação da Igreja deveria ocorrer em locais onde o governo era omisso 

e faltavam órgãos e agências públicas e particulares que pudessem assumir responsabilidade 

pelos problemas humanos e pelo processo de desenvolvimento da região. A Igreja 

substituiria ou complementaria, temporariamente, as organizações de base.16

No decorrer dos anos 50, importantes setores da Igreja  modernizaram sua forma de 

atuar na sociedade e se colocaram como “promotores do desenvolvimento”, entrando em 

contato com as camadas mais populares das regiões mais atrasadas e mantendo relações de 

colaboração com o Estado. Um processo ambíguo que comportou a mobilização das 

camadas populares, em competição com os “agitadores vermelhos” e em um envolvimento 

com a grande burguesia do Centro-Sul, através do Estado. Neste contexto, a Igreja aceitou a 

tarefa de ser um agente ideológico a favor da  integração e da expansão nacional.17 E, aí, a 

construção de Brasília e a mudança do Distrito Federal para o interior do território nacional, 

apareceu como uma busca que o país estava fazendo para se expandir harmoniosamente.

Para Pierre Furter, a construção de Brasília foi a  forma mais concreta “de manifestar 

o desenvolvimento como tarefa” e que representou a grande novidade do século XX, que foi 

                                                                                                                                                                               
14.  Cf. Entrevista do Pe. Jesus Flores para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a resistência 
da Arquidiocese de Goiânia ao regime militar (1968-1985). Mimeografado. P. 17. 
15. “Dom Helder: Tríplice desafio ao Brasil em desenvolvimento”. In. Revista da Arquidiocese. (VI). Junho 
MCMLXVII. pp. 427-436.

16. CAMARGO, Cândido Procópio. Igreja e Desenvolvimento. S. Paulo. Brasileira de Ciências. 1971. p. 85.
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a explosão urbana e a superação da  dicotomia histórica entre campo e cidade. Da interação 

entre o arquiteto e o urbanista houve uma preocupação em criar “um espaço aberto de 

maneira a estruturar um mundo onde será bom viver”. Ele ressaltou, ainda, o afluxo das 

populações interioranas nas pegadas do imaginário da “entrada na terra prometida”. E 

chamou atenção para o fato da influência que a malha viária e as linhas aéreas ganhariam; 

pela capacidade das mesmas em penetrar, em influir, elas atingiriam todo o país e seriam 

como os tentáculos da civilização  e da urbanização regional e nacional.18

O construtor de Brasília, o presidente Juscelino Kubistschek de Oliveira, ainda 

enquanto candidato à presidência do País, popularizou o “slogan” dos cinquenta anos em 

cinco. De acordo com Miriam Limoeiro Cardoso, JK compreendeu o desenvolvimento como 

o desenvolvimento econômico somado ao bem-estar social em vista da manutenção da 

ordem, da preservação dos valores da civilização cristã e a segurança do sistema capitalista. 

O desenvolvimento, assim compreendido, era o objetivo da coletividade e o desejo do povo 

brasileiro e até dos países desenvolvidos. Era, também um projeto que exigiria harmonia de 

interesses, em nível interno, de todas as classes sociais e, em nível internacional, envolveria 

“todas as nações do mundo”, isto é, do bloco capitalista, o que justificaria  investimentos 

conjuntos por parte da iniciativa privada, do Estado e do capital estrangeiro.19

Desta forma, desfraldando a bandeira de um desenvolvimento acelerado, 

Kubistschek adicionou um novo ingrediente ao nacionalismo Getulista. Enquanto Getúlio 

Vargas defendeu o desenvolvimento nacional como um projeto autônomo, implementado a 

partir da a ação de um Estado forte, JK considerou oportuno a participação externa no 

projeto de desenvolvimento nacional, sendo que “aos brasileiros” caberiam determinar o  

                                                                                                                                                                               
17. PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira et. Ali. “Igreja Católica: 1945-1970”. In FAUSTO, Bóris. História 
Geral da Civilização Brasileira. III Tomo. O Brasil Reublicano. 4. Economia e Cultura (1930/1964). 2. ed.  S. 
Paulo. Difel. 1986.  p. 366.
18. Cf. FURTER, Pierre. Dialética da Esperança. Uma Interpretação do Pensamento Utópico de Ernest Bloch. Rio 

de Janeiro. Paz e Terra. p. 143.  (Rumos da Cultura Moderna).
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rumo e o ritmo do crescimento econômico. Esta posição pressupõe as noções de nação e 

soberania que constituem a base política do desenvolvimentismo20

Argemiro Brum conceituou o desenvolvimentismo como ...

(...)um modelo de desenvolvimento voltado centralmente para a realização  de 
um crescimento econômico acelerado, acima dos padrões históricos 
tradicionais, com o objetivo de encurtar a distância em relação aos países 
considerados desenvolvidos, lançando mão, para tanto, em grau elevado, de 
recursos adicionais, extraídos compulsoriamente da sociedade ou buscados no 
exterior, e tendo o estado como principal agente indutor  e impulsionador do 
processo, quer sinalizando os rumos da economia e direcionando os 
investimentos através do planejamento, quer investindo diretamente em 
setores fundamentais como infra-estrutura e indústria básica.21

O desenvolvimentismo foi um projeto de desenvolvimento acelerado, como de 

alguém que decidiu queimar etapas, isto é, fugindo aos padrões conhecidos e às etapas 

trilhadas pelos países que, historicamete, já haviam consolidado o seu desenvolvimento. Os 

custos do projeto:  tanto pôde ser financiado por recursos extraídos de forma compulsória da 

sociedade, como o arrocho salarial e o fomento à poupança interna, como também tais 

recursos puderam ser buscados no exterior, através da “poupança externa”, isto é, dos 

empréstimos. E o papel que competiu ao Estado, foi a gerência do processo, fosse induzindo, 

direcionando ou até mesmo investindo.22

                                                                                                                                                                               
19.  Cf. CARDOSO, Miriam Limoeiro. Ideologia do Desenvolvimento Brasil JK-JQ. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 
1977. p. 193. pp. 143; 203-205.

20. Cf. BRUM, Argemiro J.. O Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Petrópolis em có-edição com Fundação de 
Integração, Desenvolvimento e Educação  do Noroeste do Estado  _ FIDENE. (Ijuí, RS). 1993. pp. 81-94 e 
CARDOSO, M. L. . Op. cit. pp. 206-207.
21. BRUM, Argemiro. Op. cit.  p. 95

22 . Cf. MANTEGA, Guido. A Economia Política Brasileira. 7. ed. Petrópolis. Vozes. 1992. pp. 34-40. O 
desenvolvimentismo foi um projeto de desenvolvimento econômico devedor do pensamento da CEPAL. A CEPAL 
(Comissão Econômica para a América Latina) surgiu no final da década de 1940 com a preocupação  de explicar o 
atraso da América Latina em relação aos centros  desenvolvidos e a superação desta realidade. A análise punha em 
evidência as especificidades da estrutura sócio-econômica dos países da “periferia”, chamando atenção sobre os 
entraves para o desenvolvimento econômico; chamava a atenção, também, sobre o caráter das transações 
comerciais que acentuavam as disparidades, ao invés de auxiliarem o desenvolvimento dos países periféricos. 
Propôs, de forma deliberada, uma política de desenvolvimento industrial, com a promoção da reforma agrária e a 
industrialização voltada para o mercado interno. Ao Estado caberia promover o desenvolvimento, planejando e 
intervindo na economia. Embora de caráter nacionalista, o projeto de desenvolvimento desenvolvido pela CEPAL 
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Com o projeto desenvolvimentista, a arrancada do país na direção do progresso 

pareceu ser um fato consumado, um destino. O destino é uma fatalidade da qual não se pode 

fugir; é como um jugo que deve ser carregado. Mas, o destino que os brasileiros tinham 

diante de si era um destino glorioso, do qual não poderiam se esquivar. Miriam L. Cardoso 

constatou que a idéia de “um destino de grandeza à nossa espera” foi um dos elementos da 

ideologia desenvolvimentista ao tempo de JK.

Sendo possível o progresso e tudo de bom que com ele há de vir, cabe-nos 
forçar o passo para que o tenhamos mais depressa. “Temos o dever de não 
consentir que o encontro com o grande destino do Brasil seja eternamente 
postergado”(JK - Discursos, 1959, 291, p.111). O desenvolvimento infunde a 
crença  de que a nossa esperança não é uma esperança vã, de que ela tem seu 
fundamento, e este é indiscutível, pois se contém  naquilo a que não podemos 
fugir, o destino. Não podendo contrariá-lo (e por que o quereríamos, se ele é 
tão benfazejo). Nada nos impede de contribuir para que ele se cumpra. Então, 
porque há um destino de grandeza à nossa espera , não temos razão para  
desânimo ou pessimismo. Há que com esta crença a nos dar forças, enfrentar 
o presente com entusiasmo, por mais difícil que ele se nos afigure.23

O destino é como uma fatalidade da qual não se pode fugir, mas o destino que 

aguarda o Brasil é um destino de glória e de grandeza. Para o Arcebispo de Goiânia, 

conforme o depoimento da  Profª Maria Helena B. Café, era muito forte a idéia  “de que o 

desenvolvimento territorial não poderia ficar sem a presença da Igreja ao lado”.24 Seria 

importante que a Igreja descobrisse, naquele momento histórico,  a missão a que era 

chamada a desempenhar. Seria preciso que não se omitisse, mas exercesse o seu papel e 

marcasse presença, como sempre fizera, ao longo de toda a História do Brasil. 

A Igreja, também agora e aqui, deve conduzir sua missão de Mestra e 
Condutora do povo brasileiro, como soube cumpri-la em todos os momentos 
decisivos de nossa história. Quem não se lembra do fervor dos Padres 
Franciscanos celebrando a primeira Missa nas terras de Vera Cruz? Ou do 

                                                                                                                                                                               
não hostilizou o capital externo. A este caberia aumentar a taxa de investimentos e a renda nacional até que cada 
país tivesse uma poupança suficiente para encetar sozinho o seu próprio projeto de desenvolvimento.

23. CARDOSO,  Miriam Limoeiro. Op. cit.  p. 193.

24. Entrevista com a Professora Maria Helena Barcelos Café para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral 
Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985). Mimeo. 
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zelo dos Padres da Companhia de Jesus, ensinando o Brasil, a ler, a rezar e a 
cultivar os campos? Ou da ação desassombrada dos nossos Bispos e 
Sacerdotes na luta contra o hereje invasor, contra a ganância da Corte, contra 
os inimigos do Altar e do Trono, bem como em favor da Independência da 
Pátria e da libertação dos escravos.
Como ontem, deve-se ao apostolado humilde e heróico do sacerdote católico, 
a obra civilizadora dos nossos sertões.
Hoje, quando Goiás faz brotar do seu seio a futura Capital do Brasil, é 
necessário que seus Padres e seus filhos fiéis à Santa Igreja Católica 
continuem a obra do passado e se antecipem às exigências do futuro.25

Convém notar três coisas no texto de Dom Fernando: um discurso ufanista sobre a 

História da Igreja no Brasil; a sua concepção de Igreja tipicamente hierárquica e, finalmente, 

a Igreja como aquela que é “Mestra e Condutora” dos destinos da Pátria. Isto é, a concepção 

de Igreja que Dom Fernando deixou transparecer, neste documento, foi uma concepção de 

Igreja de cristandade. Pablo Richard definiu cristandade “(...) como uma relação como uma 

forma determinada entre a Igreja e a sociedade civil, relação cuja mediação fundamental é o 

Estado. Em um regime de cristandade a Igreja procura assegurar sua presença e expandir seu 

poder na sociedade civil, utilizando antes de tudo a mediação do Estado.”26

A definição de cristandade oferecida por Richard, usou conceitos gramscianos como 

sociedade civil e Estado, como sociedade política. A primeira ocupou-se de criar o consenso, 

espaço de atuação das classes dominantes, hegemonicamente. O segundo, consistiu na 

apropriação do poder, pelas classes dominantes, para exercer a coerção, através de estruturas  

específicas, como: a legislativa, a judiciária, militares, policiais e administrativas.

Historicamente, desde Constantino (séc. IV) até a Era Moderna (séc. XVI), a Igreja e 

o Estado viveram uma espécie de simbiose, a ponto de formarem uma Societas christiana. 

Apesar da idéia de distinção de poderes, a teoria das “duas espadas”, formulada pelo Papa 

Gelásio I (492-496) frente às prentensões do Imperador Anastácio Augusto, asseverava que o

                                                          
25. SANTOS, Dom Fernando G. dos . Mensagem de Páscoa 1958. Texto mimeografado. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de Goiânia. Pasta 1.
26. RICHARD, Pablo. Morte das Cristandades e Nascimento das Igrejas. 2 ed. São Paulo. Paulinas.  1982. p. 9. 
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poder temporal - o Estado - devia se submeter ao poder espiritual  - à Igreja. A formação dos 

Estados modernos, no contexto da Reforma e do surgimento do capitalismo pôs fim à 

Cristandade Medieval. Os novos Estados não quiseram apenas se libertarem da tutela 

eclesiástica, quiseram colocar a Igreja sob a sua tutela. À total emancipação do Estado frente 

à Igreja, com a Revolução Francesa, no século XIX, especialmente a partir dos papas Pio IX 

e Leão XIII, para Clodovis Boff, a resposta da Igreja, “foi uma volta à Idade Média”, pois o 

Imperium e Sacerdotium foram tratados como “sociedades perfeitas”, mas ligadas de forma 

assimétrica. A Igreja e o Estado foram compreendidas como entidades soberanas e 

independentes; entretanto, a Igreja pairava acima do Estado.27

Por outro lado, Alfredo Fierro chamou atenção para as instituições que apareceram, 

neste mesmo período, no final do século XIX e começos do século XX, como a escola 

confessional, o sindicato cristão e o partido “popular”, com o objetivo de encarnar a política 

cristã em uma sociedade laica, transformando-a em uma “sociedade cristã”. Isto preparou o 

surgimento da “nova cristandade”.28  Fierro tomou a definição de nova cristandade de 

Jacques Maritain que a definiu como sendo um “ideal histórico concreto, uma imagem 

prospectiva, uma possibilidade  viável e com poder de atração suficiente  para conclamar à 

ação os homens de um momento histórico”.29

De acordo com Alfredo Fierro, a nova cristandade se diferenciou da cristandade  

medieval pelo fato de distinguir os poderes espirituais dos temporais; ela se realizou em um 

mundo profano, o mundo moderno, diferentemente da medieval que se realizou em um 

                                                          
27. BOFF, Clodovis. Comunidade Eclesial Comunidade Política. Ensaios de Eclesiologia Política. Petrópolis. 
Vozes. 1978. p. 99. Para o autor houve uma tendência dos Papas Pio IX a Pio XI a caracterizarem o Estado e a 
Igreja como “sociedades perfeitas”. Com Pio XII, a relação começou a ser formulada em termos de “dimensões”, 
na forma de “Moral-Política”. Isto prevaleceu, também, no Vaticano II, como por exemplo, na relação “Igreja” e 
“Comunidade Política” (Gaudium et Spes, 76, 1 e 3).

28. Cf. FIERRO Alfredo . O Evangelho Beligerante. Uma Introdução às Teologias Políticas. S. Paulo. Paulinas. 
1982. p. 58. (Libertação e Teologia).

29.  FIERRO, Alfredo. Op. cit.  p. 61.
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mundo sacral. Ao pressupor a dessacralização da ordem política, ela abriu caminhos para a 

organização de uma sociedade laica baseada nos valores éticos e religiosos. O clero se 

absteve do poder temporal, mas os leigos, imbuídos do ideal de serem “fermento na massa”, 

foram convocados a agir no sentido de plasmar os valores cristãos, na sociedade. Com o 

sentido de alimentar a espiritualidade e a formação dos leigos, para atuarem na criação da 

“sociedade mais cristã”, foi organizada a Ação Católica, o Movimento por um Mundo 

Melhor e, mais tarde os Cursilhos de Cristandade. 30

Enrique Dussel, ao traçar a periodização da História da Igreja na América Latina, 

denominou  de “nova cristandade” o período dos populismos latino-americanos, em que a 

Igreja marcada por uma renovação eclesial, em decorrência da fundação da Ação Católica e 

da criação das novas Universidades Católicas e dos sindicatos, aliou-se ao Estado 

corporativista e abriu espaço para o compromisso com as classes operárias. A denominação 

de “nova” adveio do fato de que a “velha” cristandade latino-americana, situada no período 

colonial, rompeu-se com as guerras  de independência  e a formação dos novos Estados 

nacionais. A nova cristandade, na América Latina, teve vigência entre os começos da década 

de 1930 e os começos da década de 1960, com pequenas variações de país para país.31

Mas, para fazer jus ao momento histórico, continuar a obra do passado e antecipar às 

exigências do futuro, Dom Fernando propôs três objetivos para que a Igreja cumprisse seu 

papel, nestas plagas do Centro-Oeste:

1. A União das Forças Católicas
Para dissipar as trevas da confusão e coordenar a todos os objetivos comuns 
em defesa da Fé Católica e dos bons costumes.(...)
2.Construção do Nosso Seminário Maior

                                                          
30. Cf. FIERRO, Alfredo. Op. cit. pp. 57-59.
31. Cf.  DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla uma Década de Sangue e Esperaça I. De Medellín a Sucre 1968-
1972. S. Paulo. Loyola. 1981. pp. 28-34. Em 1978. Clodovis Boff chamava atenção para as sobrevivências de uma 
nova cristandade,  no “Documento de Consulta” para a Conferência de Puebla e ante a notícia da reforma partidária. 
Cf. BOFF, Clodovis. “Preparando a III Assembléia dos Bispos da América Latina”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 
280-295. Maio/1978. e BOFF, Clodovis e BOFF, Leonardo. “Comunidades Cristãs e Política Partidária”. In. Revista 
da Arquidiocese. (9): 616-622. Setembro/1978.
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Esta é, sem dúvida, a maior e mais urgente necessidade da Arquidiocese. 
Precisamos de Padres. Nossas Paróquias não podem continaur privadas da 
assistência religiosa. Deveis considerar com especial empenho esse nosso 
angustioso apelo.
Nossa maior alegria seria, pois, iniciar, sem perda de tempo, a construção do 
majestoso edifício  destinado à formação do Clero goiano.(...)
3. Universidade Católica
(...) Se queremos ser dignos da missão que nos foi confiada, devemos 
intensificar o apostolado do pensamento, isto é encher de idéias nobres e 
elevadas  a inteligência e o coração da juventude.32

Coerentes entre si, os objetivos demonstram a preocupação salvaguardar o 

predomínio da Igreja nos mais diferentes setores da vida social. A preocupação com a “fé os 

bons costumes” diz respeito à formação de um “ethos” cristão no interior da sociedade; a 

preocupação com a criação da Universidade Católica demonstra a preocupação com o 

controle ideológico, “fazendo triunfar a verdadeira ciência e os autênticos valores do 

espírito”, para salvar “o mundo do materialismo contemporâneo”. Isto justifica a 

preocupação com a formação do clero, como “a maior e mais urgente necessidade da 

Arquidiocese”.

Cioso em assegurar todos os espaços possíveis para a presença e atuação da Igreja no 

Centro-Oeste que se anunciava com “imensas possiblidades”, Dom Fernando notificou, 

naquela Mensagem de Páscoa de 1958,  a realização da reunião da CNBB, em Goiânia,  

entre os dias 3 e 11 de julho daquele ano, sendo que na pauta, foi incluída uma visita dos 

participantes a Brasília. O evento, além de ser uma “graça” e “distinção para Goiânia”, 

ainda, ao que parece, teve uma dupla finalidade: Foi uma possível oportunidade de 

demarcação de terrenos para a Igreja e uma “(...)  feliz oportunidade de levar o nome de 

Goiás e a notícia de seu progresso e de suas possibilidades a todos os recantos da Pátria”.33

                                                          
32. Cf. SANTOS, Dom Fernando G. dos . Mensagem de Páscoa 1958. Texto mimeografado. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de Goiânia. Pasta 1.

33. Idem. 
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O momento nacional foi visto como uma reminiscência do bandeirantismo e uma 

continuidade da marcha para o Oeste:  “Goiás, com sua privilegiada situação geográfica e 

suas imensas reservas naturais, sente que chegou  a hora de realizar sua vocação. Tudo é 

novo e tudo toma proporções imensas nesse velho celeiro do ouro e das esmeraldas”.34

A marcha para o Oeste foi a política do Estado Novo para promover a integridade 

nacional e assegurar a ocupação da Amazônia, internacionalmente cobiçada. A situação  

internacional  favoreceu o processo deixando claro a possibilidade de um atentado à 

segurança nacional, com a possibilidade  de exploração de riquezas tidas como abandonadas, 

uma vez que a maior parte do interior brasileiro, no segundo quartel do século atual, era 

ainda considerada como um vazio demográfico e sem significação econômica. Contrário a 

uma migração externa, que não favoreceria, com certeza, a formação da nacionalidade, o 

Estado Novo que já havia se colocado como o instrumento do desenvolvimento econômico, 

apelou para o sentimento patriótico em vista do desbravamento e colonização da Amazônia. 

Como a ocupação da Amazônia só parecesse possível  pelo interior, o Centro-Oeste se 

tornou não apenas o centro geográfico, mas  também o centro irrradiador da expansão futura. 

Goiás foi visto como o “trampolim para a conquista da Amazônia”. O Planalto Central 

brasileiro, ao norte, tem como continuidade a Bacia Amazônica, cujos afluentes permitiriam 

o acesso, o povoamento e a colonização da região.35

Por ocasião da inauguração do 2º Estágio de Cachoeira Dourada, em uma entrevista, 

Dom Fernando falou com mais vagar sobre a “vocação histórica” do Estado de Goiás, na 

integração nacional.

costumo defender essa tese - junto aos meus colegas no episcopado  e em 
diversas outras ocasiões, dentro e fora do país, todas as vezes que me é dado 
falar sobre a importância do Centro-Oeste de nossa Pátria. Sou um 
convencido de que nem mesmo o Estado de Goiás tomou plena consciência  

                                                          
34 . Idem. 
35. Cf. DAYRELL,  Eliane Garcindo. Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Análise de uma Política de 
Colonização na Expansão para o Oeste. Dissertação de Mestrado apresentada na UFG. Goiânia. 1974. pp. 39-45.
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de seu valor  e de sua vocação histórica. O fato é que eu costumo comparar 
não sei se com certo exagero, que o Centro-Oeste, constituído de Goiás e do 
Mato Grosso (mas que Goiás, inegavelmente, tem a liderança e terá sempre) 
está para o Brasil, assim como o Brasil está para a América Latina.36

A marcha para o Oeste trouxe também uma espécie de oposição entre a civilização 

do litoral e o sertanejo. Enquanto o litoral evocava a presença estrangeira e o simbolismo de 

sua presença desnacionalizadora, o sertanejo foi visto como o protótipo da “raça brasileira”. 

Um bandeirante que se internou no sertão e a ele se aderiu. A marcha para o Oeste, 

representava um duplo movimento: chamar o sertanejo à civilização e promover um 

caldeamento entre as “raças”. A miscigenação entre as diversas etnias seria a responsável 

para criar o tipo brasileiro, em oposição ao estrangeiro.37

Se nós não tivermos o bom senso de compreendermos esta situação 
privilegiada do Estado de Goiás,  quer sôbre o aspecto geográfico, quer sôbre 
o aspecto político, quer sôbre o aspecto do desenvolvimento econômico em 
benefício do futuro desta Pátria nós poderemos cair em equívocos muito 
graves. (...). Não digo isso por demagogia nem para as conseqüências de uma 
civilização litorânea, da qual eu mesmo participei e me vanglorio disso.  Mas 
eu sinto que uma civilização nova surge, a civilização mediterrânea -
juntando, agora, todos os valores da Pátria, desde aqueles que estão situados à 
beira do Atlântico, até os que avançam para o Pacífico. (...) Goiás está sendo 
o centro de irradiação de toda essa cultura, de toda esta nova civilização.38

Mas, naquela mesma ocasião, em 1968, um elemento novo já havia entrado nos  

pronunciamentos do Arcebispo de Goiânia. A homilia que proferiu, quando da Inauguração 

do Segundo Estágio de Cachoeira Dourada, em março de 1968, trouxe uma nova 

compreensão do conceito de desenvolvimento.

Nossa conjugação de esforços deve superar o perigo de um progresso 
puramente material e atingir o desenvolvimento integral, indivisível, 
harmônico e gradativo para ser pleno. Só assim ele terá uma alma autêntica 
não se transformará  em fim em si mesmo, mas será  o meio seguro para a 
perfeita realização de tôdas as potencialidade e valôres do homem, permitindo  

                                                          
36. Folha de Goiaz. 17-03-1968. p. 4  “A Igreja na inauguração do 2º Estágio - Fala de Dom Fernando”. 
37. Cf. DAYRELL, Eliane G.. Op. cit. p. 47 e LENHARO, Alcir. Sacralização da Política.  2.ed. Campinas. 
Editora da Unicamp:  Papirus. 1986. p. 56. 

38 . Folha de Goiaz. 17-03-1968. p. 4. “A Igreja na inauguração do 2º Estágio - Fala de Dom Fernando”. 
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a expansão e amadurecimento fecundo da vida dos indivíduos e da sociedade. 
Esta perspectiva não permitirá que o progresso e o bem estar que êle cria 
chegue a materializar o homem. Pelo contrário, ela oferece ao ser humano 
possibilidades de crescer de se aperfeiçoar e em consequência de se 
espiritualizar, atingindo a medida que lhe é específica”.39

Dom Fernando falou de “desenvolvimento integral”. Desenvolvimento integral é um 

conceito derivado da Doutrina Social da Igreja. Segundo Norberto Bobbio, a Doutrina Social 

da Igreja, um “enunciado dos princípios da sociologia cristã, tendentes a fundar uma ordem 

social baseada na renovação dos espíritos e na subordinação  da economia à moral crista”,  

ganhou relevância política a partir da segunda metade do século passado, como reação ao 

capitalismo e ao pensamento marxista.40

As encíclicas Mater et Magistra (1961) e a Pacen in Terris (1963) do Papa João 

XXIII já despertaram os católicos para a questão do desenvolvimento, mas foi na 

Constituição Pastoral Gaudium et Spes (Sobre a Igreja no Mundo de hoje), promulgada pelo 

Papa Paulo VI, em dezembro de 1965,41 que se pode encontrar textos mais substanciosos 

sobre o desenvolvimento, pois também recebeu contribuições e intervenções de 

representantes terceiromundistas, na sua elaboração.

A finalidade fundamental desta produção (produção material) não é o mero 
aumento de produtos, nem o lucro  ou dominação, mas o serviço do  homem 
e do homem integral, atendida a ordem de suas necessidades materiais e 
exigências de sua vida intelectual, moral, espiritual e religiosa; do homem, 
dizemos, seja ele quem for, de qualquer raça ou região do mundo. Assim a 
atividade econômica, de acordo com os métodos  e as leis próprias, deve ser 
exercida dentro dos limites da ordem moral, de tal modo que se cumpra o 
plano de Deus a respeito do homem.42

                                                          

39 . Folha de Goiaz - 19-03-1968 p.  “Igreja e desenvolvimento”

40. BOBBIO, Norberto et alli. Dicionário de Política. Trad. João ferreira, Carmem C. Varrialle e outros. Brasília. 
Editora Universidade de Brasília. 2. ed. 1986. p. 382.

41. A Gaudiu et Spes é um dos documentos oriundos do Concílio Vaticano II.

42. GS nº 64.
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O texto conciliar foi muito claro: apesar de ter seus próprios métodos e leis, a 

economia deve ter limites e concorrer para o plano que Deus tem para os homens e toda a 

produção material deve estar a serviço do homem, isto é da humanidade toda e do homem 

integral. E entende por homem integral, o conjunto das faculdades humanas: intelectual, 

moral,  e religioso. Sendo assim, a Igreja orienta que a produção material não deve ser 

colocada a serviço da superprodução, da competividade, do lucro e nem tampouco do 

exercício da dominação.

Mas, foi na encíclica Populorum Progressio, do Papa Paulo VI,  publicada na Páscoa 

de 1967, elaborada com a finalidade de aprofundar a idéia de desenvolvimento contida na 

Gaudium et Spes, que, então, aparece de forma mais cabal, o pensamento oficial da Igreja 

acerca desta questão.

O desenvolvimento  não se reduz a um simples crescimento econômico. 
Para ser autêntico, deve ser integral, quer dizer, promover todos os homens e 
o homem todo, como justa e vincadamente sublinhou um eminente 
especialista: ‘não aceitamos que o econômico se separe do humano; nem o 
desenvolvimento das civilizações em que ele se incluiu. O que conta para 
nós, é o humano, cada homem, cada grupo de homens, até chegar à 
humanidade inteira’.43

A voz da Igreja foi perempentória: O desenvolvimento econômico não está separado 

do humano. O homem é a sua finalidade, seu sujeito e fundamento. Trata-se de um novo 

humanismo, de um humanismo cristão. O desenvolvimento integral propugnado por Paulo 

VI, na linha da Gaudium et Spes  e da Populorum Progressio (1967) pensou a totalidade das 

necessidades humanas e a totalidade das necessidades de todos os homens.

Na palestra que fez, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goias, em 

março de 1968, o Metropolita  de Goiânia comentou:  “O conceito de Integração completa e 

enriquece o de Desenvolvimento. Consiste em quebrar o cêrco fechado das divisões que 

afastam uns dos outros”. Afirmou, também ,  “(...)que o Desenvolvimento exige, em suma 
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uma obra de formação cultural, espiritual e moral à nova geração  histórica.” Dom Fernando 

interpretou o conceito de integração, conforme Paulo VI, isto é a dimensão humana; mas 

também sob a influência da 10ª Conferência do Episcopado Latino Americano, realizada em 

Mar del Plata, em 1966, interpretou como a contribuição que a Igreja deveria dar para a 

integração da América Latina.44

A própria Doutrina Social da Igreja passou a ter uma visão mais crítica acerca dos 

discursos e dos projetos de desenvolvimento, especialmente acerca dos desníveis de 

desenvolvimento entre as nações,  entre as diversas regiões de um mesmo país, ou até entre 

as diferentes classes sociais. O desenvolvimento deixou de ser concebido, simplesmente, 

como desenvolvimento econômico para incluir, além deste, “a solução dos problemas sociais 

de toda a população, a superação das desigualdades sociais injustas (...) e a dimensão do 

desenvolvimento do próprio ser humano”.45 Dom Fernando  acompanhou este processo.46

Anticomunista, Dom Fernando, como a maioria dos bispos brasileiros, saudou  a 

“Revolução de 1964” como o instrumento da ordem, contra o ateísmo, a subversão, a 

corrupção e a baderna. Na homilia que proferiu na Missa de ação de graças pelo aniversário 

da Revolução, em 31 de março  de 1968, Dom Fernando  afirmou que, mesmo antes do 

movimento vitorioso de 1964, a Igreja, no Brasil, já estava atuando de forma “vigorosa e 

dinâmica”, no campo social, “no sentido de resolver os problemas fundamentais do país e 

afastar o comunismo”, através de programas de “Reforma Agrária, Conscientização do Povo 

                                                                                                                                                                               
43. PP. 14. 

44. Folha de Goiaz - 31-03-1968. “Desenvolvimento, Igreja e Juventude”. Conferir, também, SANTOS, D. 
Fernando G.dos “Mensagem de Páscoa -1967”. In. Revista da Arquidiocese. (V). Abril/MCMLXVII. p. 324.

45. SUNG, Jung Mo. Teologia e Economia: Repensando a Teologia da Libertação e Utopias. Petrópolis. Vozes. 
1994. 29.

46. Entrevista com o Pe. Jesus Flores para o Projeto de Pesquisa: “Se as Paredes da Catedral Falassem: a Resistência 
da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985). Dom Fernando, segundo Pe. Jesus,  participou 
ativamente e com muito entusiamo de todo esse debate. Teve participação integral na realização do Concílio 
Vaticano II e foi membro da delegação brasileira, na Conferência do Episcopado Latino Americano (CELAM), em 
Medellin, sendo um dos responsáveis pela elaboração do documento sobre os Meios de Comunicação Social. 
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e Educação de Base”.47 Uma forma de defender a orientação da Igreja, na política econômica 

e social do governo.

Na visão de Dom Fernando, naquele momento, a Igreja e os dirigentes do novo 

regime deveriam manter-se unidos porque teriam uma tarefa em comum: servir “o Povo”. 

Em sua homilia, ele afirmou: “A Igreja e as Forças Armadas, no Brasil, devem ser 

autônomas, mas amigas, sintonizadas e dinâmicas em favor do Povo, para a elevação cada 

vez mais alta da Pátria comum. E de fato o serão, na medida em que ambas cumpram sua 

destinação histórica e suas vocações específicas”. 

Finalizou  a homilia evocando Ex.17,8-13, conclamando os “Sacerdotes da Igreja” a 

serem os “braços de Moisés”e a serem “guerreiros intrépidos”, para assegurarem “a vitória 

do Brasil contra os extremismos de todos os lados, contra as ideologias de dentro e de fora, 

portadoras de tudo o que desrespeita ou nega nossas tradições cristãs e nossos brios de 

brasilidade”. Pediu as bênçãos do “Senhor dos Exércitos” sobre o Brasil, para que “revigore 

suas instituições, dignifique e defenda nossas famílias, ilumine nossos Governantes, seja Êle 

mesmo  a força de nossos Soldados, para que a Pátria estremecida seja, de direito e de fato, a 

Comunidade dos Filhos de Deus, no Reino da Paz e da Justiça, do Trabalho e do 

Progresso”.48

Como se pode perceber, o modelo de nova cristandade não foi afastado:  ele 

reconheceu a automia da Igreja e das Forças Armadas, mas desejou que “Sacerdotes”, 

“Governantes” e Soldados” estivessem  unidos a serviço do “Povo”, para garantir a vitória 

contra as “ideologias portadoras de tudo o que desrespeita ou renega nossas tradições 

cristãs” - uma clara alusão ao comunismo que a Igreja, desde o século passado,  denominou 

de  materialista e ateu; e para revigorar as “instituições”;  defender “nossas famílias” e que 

                                                          
47. O próprio Dom Fernando desenvolveu um projeto de reforma agrária, na Fazenda Conceição, em 
Corumbá-Go.Cf. AMADO, Wolmir Therézio.  A Igreja Católica e a Questão Agrária, na Década de 50 e 
Meados de 60. Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 1991.
48 . Cf. Folha de Goiaz. 03-04-1968. p.   “Igreja e Revolução”.
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“a Pátria estremecida seja a Comunidade dos Filhos de Deus, no Reino da Paz e da Justiça, 

do Trabalho e do Progresso”. Sacerdotes, soldados e governantes deveriam estar a serviço da 

ordem,  contra a subversão e o ateísmo. Deveriam zelar pelo reinado de Deus.

Nos primeiros meses de 1968, Dom Fernando ainda achou viável uma união estreita 

entre a Igreja e o novo regime e que a Igreja, como “Mestra e Condutora”, orientasse  a 

política econômica acerca do desenvolvimento, de acordo com os princípios de  sua 

Doutrina Social. Neste ponto, mostrou-se indiferente, com relação a quem ocupava o poder: 

se eram civis ou militares, se era um Estado constitucional ou um Estado de exceção. No 

Estado de exceção, inaugurado, em 1964, em detrimento da sociedade civil, o Estado 

dirigido pelos militares tornou-se a única instituição capaz de assumir a condução da 

sociedade e zelar pelos interesses e objetivos nacionais.49 Para Dom Fernando, naquele 

momento, estas coisas não interessaram. A única coisa  realmente importante  seria que os 

donos do poder acolhessem a direção da Igreja.

Mas, como se constituiu o regime militar? Qual foi o seu projeto de 

desenvolvimento? O regime permitiu a direção da Igreja, em sua política econômica?  Como 

ficaram as relações Igreja/Estado? 

1.2. O Regime Militar e seu Projeto de Desenvolvimento

Pode se entender por regime militar a intervenção e a institucionalização dos 

governos militares no Brasil, amparadas na Doutrina de Segurança Nacional. A Doutrina de 

Segurança Nacional foi a ideologia oficial. Esta Doutrina considerou como pernicioso 

qualquer antagonismo e questionamento por parte da sociedade. Com o objetivo de punir os 

                                                                                                                                                                               

49. Cf. ROUQUIÉ, Alain. O Estado Militar na América Latina. S. Paulo. Alfa-Ômega. 1984. p. 52. Ver, também, 
Comblim, Pe. José. Op. cit.  p. 73
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dissidentes, portadores da ideologia  comunista e contrários aos interesses do país e da 

segurança nacional, as Forças Armadas tomaram sobre si o encargo de defesa da nação e de 

os objetivos nacionais, subvertendo a ordem constitucional e institucionalizando o regime 

militar, em nome da segurança nacional.50 A repressão foi o instrumento usado para garantir 

a ordem.

O regime militar teve como características: o prevalecimento dos interesses da 

burguesia monopolista nacional e estrangeira, em aliança com  as antigas oligarquias; a 

implementação  de uma política econômica que passou a ser exercida por uma burocracia e 

tecnocracia civil e militar, oriunda das classes médias e identificada com os interesses do 

regime: o desenvolvimento e a segurança nacional.51

A ideologia desenvolvimentista, no sentido de um desenvolvimento acelerado sob os 

moldes capitalistas não foi afastada. Pelo contrário, esteve até mais acirrada. Tratou-se, tão 

somente de afastar alguns inconvenientes: Primeiramente, foi preciso por um fim ao 

populismo e até mesmo ao nacionalismo mais radical. Foi necessário, também, afastar as 

classes populares do debate político e abafar as suas reinvindicações, pois estas além de 

apresentar uma performance subversiva, contribuíam para o aumento da inflação. Foi 

urgente por um fim à inflação, à corrupção e à subversão. E, finalmente, precisou restaurar a 

ordem interna e tornar o país interessante e viável aos olhos do capital estrangeiro, o único 

capaz de acelerar, suficientemente, o crescimento rápido da economia interna.

Embora tenha sido Geisel o presidente militar que expressou em discursos a política 

do regime, no sentido de associar o desenvolvimento à segurança nacional; já em 1967, 

Castello Branco associou o binômio - desenvolvimento e segurança nacional - em um 

                                                          

50.Cf. COMBLIM, Pe. Joseph. Op. cit. pp. 157-164. Ver, também, Alves, Mª Helena Moreira. Estado e Oposição no 
Brasil (1964-1984). 5 ed. Petrópolis. Vozes. 1989. p.p. 33-51.

51. Cf. BAMBIRRA, Vânia & SANTOS, Theotônio. Op. cit. pp. 129-134. Para uma periodização  do regime militar 
no Brasil, ver algumas informações in. Alves, Mª Helena Moreira. Tabela 9.1. in.: Estado e Oposição no Brasil 
(1964-1984). Petrópolis. Vozes. 1989. p. 319.
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discurso inaugural do ano letivo, na Escola Superior de Guerra. O que já era uma 

ressonância da Doutrina formula por Robert McNamara, presidente do Banco Mundial. 

McNamara foi o primeiro a associar o conceito de desenvolvimento ao de segurança 

nacional, em um discurso proferido em Montreal, no ano de 1967. Em 1968, o próprio 

McNamara publicou o livro Essência da Segurança no qual explicitou bem a sua doutrina.

A segurança é desenvolvimento, e sem desenvolvimento não há segurança. 
Um país  subdesenvolvido e que não se desenvolve não atingirá jamais algum  
nível de segurança, pelo simples motivo de que não pode despojar seus 
cidadãos de sua natureza humana.
Efetivamente, se existem condições prévias à segurança, estas são um mínimo 
de ordem e de estabilidade. Ora, sem uma evolução interna, por menor que 
seja, a ordem e a estabilidade tornam-se impossíveis, pois a natureza humana 
não pode ser indefinidamente frustrada. Então o homem reage porque deve 
reagir. É uma coisa que nem sempre compreendemos, assim como os 
governos dos países em questão.
Ao insistir no fato de que a segurança é filha do desenvolvimento, não nego 
que um país em vias de desenvolvimento não possa  ser atingido por uma 
revolta interna, ou uma agressão externa, ou uma combinação das duas. Isso 
acontece, e para remediar as condições que permitem esse estado de coisas é 
necessário que esse país tenha um poder militar que  reaja a esse problema 
específico.
Porém, o poder das armas é apenas uma faceta do vasto problema da 
segurança. Uma força militar pode ajudar a garantir a ordem e a lei, mas só se 
elas já se apoiarem, na sociedade em questão, numa base suficiente, e se o 
povo estiver disposto a colaborar com ela. A lei e a ordem constituem um 
escudo atrás do qual pode-se desenvolver um país, e por conseguinte garantir 
em grande parte sua segurança.
Não estamos brincando com palavras. O problema é que durante muito tempo 
estivemos emaranhados  numa floresta semântica que nos levou a crer que a 
segurança, fenômeno exclusivamente  militar, dependia principalmente da 
quantidade de material bélico. Ora, isso não é verdade, e, se queremos que a 
segurança sobreviva e se consolide na região meridional do mundo devemos 
enfrentar a realidade.
O desenvolvimento é o progresso econômico, social e político.52

À observação que “a segurança é filha do desenvolvimento”, como progresso 

econômico, social e político e que é garantida pela ordem e pela estabilidade e não pela  

quantidade de material bélico fez com que a temática do desenvolvimento que foi, a 

                                                                                                                                                                               

52 . L’essence de la sécurité. p. 158. Apud. Comblin, Pe. Joseph. Op. cit. pp. 65-66.
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princípio, afastada pelos militares, devido  à proximidade das mesmas em relação aos 

governos populistas, fosse, finalmente, consagrada e associada ao conceito de segurança 

nacional. Os governos militares priorizaram o progresso e o crescimento econômico em 

detrimento das necessidades básicas da população. O desenvolvimento industrial foi tomado 

como requisito indispensável para a política econômica nacional e o desenvolvimento de 

grandes áreas no interior do país teve como finalidade “tamponar” as possíveis vias de 

penetração.53

Foi no governo Geisel, no entanto, que o discurso e a preocupação com o 

desenvolvimento ocuparam um lugar de destaque. O General Ernesto Geisel,  no seu 

discurso, por ocasião do encerramento da Convenção Nacional da Arena, em 1973, em 

Brasília, que  homologou o seu nome  para a presidência do país, afirmou que: “A fórmula 

desenvolvimento e segurança, ampliando, afinal e atualizando, ao estilo semântico dos 

novos tempos, o expressivo lema de nossa bandeira, constitui a essência doutrinária da 

revolução de 1964”.54 Desenvolvimento e segurança, como Geisel os compreendeu, além de 

atualizar, ampliaram  o lema de nossa bandeira: ordem e progresso. Assim, como sem ordem 

não poderia haver progresso, sem segurança não poderia haver desenvolvimento.

O conceito que Geisel teve da segurança nacional, ao menos no nível da retórica, foi 

um conceito abrangente mas, em certo sentido, uma ressonância da Doutrina MacNamara.

A segurança nacional longe está, na verdade, de ser apenas segurança militar, 
escudada nas armas. Em sentido mais amplo é a capacidade moral, espiritual 
e material de um povo em sobrepor-se às forcas antagônicas que lhe tolham o 
caminho do desenvolvimento, do bem-estar e da grandeza. É evidente que 
certo grau de desenvolvimento seja imprescindível à própria segurança 
nacional, sem que esta, entretanto, venha a ser elevada a um plano superior 
daquele. O desenvolvimento tem indiscutível dominância, de todo essencial, 

                                                          
53 . Cf. BRUM, Argemiro J.. Op. Cit. p. 151; 175-176.  ALVES,  Mª Helena M. Op. Cit. pp. 48-51. Para uma visão 
detalhadas das medidas econômicas tomadas pelos governos Castello Branco, Costa e Silva e Médici, consultar 
SKDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo 1964-1985. Trad. Salviano Silva. 5. ed. Rio de Janeiro. Paz e 
Terra. 1988. pp. 121-132;141-147;181-188 e 274-286.

54 . Folha de Goiaz. 16-09-1973 p. 2 - “Segurança é essencial ao desenvolvimento”.
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enquanto a segurança constitui simples condicionamento seu, que em situação 
de crise pode, todavia, assumir, transitoriamente, posição dominante.55

Geisel quis  mostrar que a segurança nacional não se limitava a uma segurança 

militar passível de ser conseguida pelas armas. Muito mais do que isto, a segurança nacional 

era um conjunto de virtudes capazes de fazer um povo, obstinadamente, perseguir o seu 

destino de grandeza, através de seu desenvolvimento. Mas, na verdade, os governos militares 

perseguiram a idéia de transformar o Brasil em uma potência mundial, por isto deram 

prioridades ao crescimento econômico, sobretudo industrial. Geisel reconheceu que, para se 

prevenir contra os inimigos internos e externos, agentes, ambos, do “comunismo 

internacional”, era necessário que se tivesse “um certo grau de desenvolvimento”. Assim 

como a segurança não seria alcançada sem um mínimo de desenvolvimento, o 

desenvolvimento também não aconteceria sem um mínimo de segurança. 

Eis porque a segurança é e será, talvez em escala maior, condição essencial ao 
próprio desenvolvimento da nação, fundamentando ambos - o 
desenvolvimento e a segurança - uma política externa responsável.
Por outro lado, aquém fronteiras, ao calor desse progresso efetivo que 
estimula e a todos contagia, despertam vivazes expectativas, antes dormidas 
na estagnação e desesperança do passado. Constituem, sem dúvida, potentes 
alavancas de motivação ao trabalho e ao processo criador, mas, por mais 
justas que em si mesmas  o sejam, situam-se normalmente, bem além das 
possibilidades imediatas ou próximas, sempre limitadas. Preveni-las, aquietá-
las, encaminhar-lhes a energia vital num sentido construtivo e mais nobre, 
impedir que sejam exploradas ardilosamente pelos que pretendem subverter 
ardilosamente as instituições, ser também um imperativo de segurança que o 
desenvolvimento sobretudo quando acelerado, por si próprio requer.56

A segurança nacional foi vista como imprescindível à uma “política externa 

responsável”, na medida em que continuasse alinhando o país ao bloco capitalista. Isto já 

estava sendo feito na medida em que os mecanismos da repressão foram colocados a serviço 
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do controle da sociedade, seja submetendo os trabalhadores, retirando-lhes a possibilidade 

de reinvidicação e mobilização ou seja disciplinando os críticos do modelo imposto e que se 

batiam por um desenvolvimento nacional e auto sustentado. Estas medidas tornaram e 

continuariam mantendo o país como um atrativo para  os investimentos estrangeiros, 

garantido-lhes o lucro e afastando os riscos que pudessem  lhes assombrar.

Dito de outra forma, à segurança nacional coube fazer calar todas as reivindicações 

distributivistas. O regime foi impiedoso com os seus críticos: interveio nos sindicatos, 

expurgou os porta vozes da classe trabalhadora do Congresso Nacional Congresso Nacional, 

perseguiu as lideranças grevistas dos sindicatos de Contagem (MG) e Osasco (SP), em 1967 

e sufocou os movimentos de guerrilha. 

Dando continuidade ao seu discurso, Geisel chamou a tenção para as incompreensões 

acerca do entendimento e do relacionamento desses dois conceitos, principalmente ... 

“quando se chega a entrever , naquele lema essencialmente dialético, o absurdo 

confinamento ideal das Forças Armadas ao âmbito  restrito da Segurança Nacional - como se 

este não fora da responsabilidade, também, de toda a cidadania civil”.57 No seu entender, 

todos os brasileiros foram considerados responsáveis pela segurança nacional, não sòmente 

as Forças Armadas. Geisel pareceu desejar que a sociedade se militarizasse ou ao menos 

estivesse imbuída dos ideais da Doutrina de Segurança Nacional. E, em contrapartida, 

advogou a intromissão das Forças Armadas em áreas outras que não fosse a militar.

As Forças Armadas tiveram como “missão”, ao instituir o regime militar, fazer o 

Brasil ingressar no “círculo das sociedades mais afluentes”. Geisel, um castelista, apesar de 

divergir um pouco dos militares ditos de “linha dura” tributou  um reconhecimento ao 

conjunto das medidas econômicas do regime ao mesmo tempo que defendeu a interferência 
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das Forças Armadas na vida política e econômica do país, saindo do círculo restrito do dever 

de zelar pela segurança, como se a nação não devesse...

à Marinha, ao Exército, e à Aeronáutica muito do que se tem realizado, de 
longa data, e ainda ora se realiza, no amplo setor do desenvolvimento do país 
- indústrias, estradas, transportes, comunicações, educação e o mais que seja. 
Nem se olvide que a elas cabe profundo  reconhecimento por terem sabido, 
em hora terrível da nacionalidade, violentarem-se a si mesmas, em sua básica 
formação disciplinar e hierárquica, para coesas,  restabelecerem a ordem, 
salvar as instituições e criar a estrutura política e social que propiciou o clima 
em que viceja, pujante, o atual  progresso do país, e por terem, pela vigilância 
persistente e penosa atuação ulterior, preservando essas realizações.58

Aqui está uma faceta interessante dos militares que conduziram o destino da 

nação. Geisel representou uma das facções das Forças Armadas, aquela que instituiu o 

regime, em 1964, mas que foi alijada do governo, em 1967. Entretanto, apesar disto, não 

apenas por um simples recurso de retórica, mas no essencial, o conjunto das Forças Armadas 

se manteve coeso. Os militares aprenderam com os incidentes de 1956 e de 1961 que, se não 

estivessem unidos em seus princípios e em suas estratégias, não conseguiriam segurar o 

poder, portanto, ainda que houvesse dissenssões, a união das Forças Armadas era 

imprescindível e esta imagem elas deveriam passar à nação.

O  conceito de desenvolvimento defendido pelos militares foi um conceito 

pragmático, embora nos discursos de Geisel ele aparecesse com uma coloração humanista. 

No Encontro Teuto-Brasileiro de Empresários, em Bonn, Geisel proferiu, em seu discurso: 

“Concebemos o desenvolvimento como o aproveitamento organizado dos recursos naturais, 

do capital, do trabalho e da tecnologia em prol do bem estar dos povos”.59 Nesta e em outras 

ocasiões, Geisel deu um conteúdo humanístico ao conceito de desenvolvimento, como se 
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59. Folha de Goiaz. 08-03-1978 p. 8. “Como Geisel concebe desenvolvimento: aproveitamento dos recursos naturais, 
capital e trabalho”.
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pode ver neste outro exemplo: “Cabe a ênfase, portanto  ao desenvolvimento nacional -

desenvolvimento para o homem e para seu grupo social - o homem inserido simbioticamente 

no seu contexto social -, o grupo, visando, em última análise, ao bem-estar dos indivíduos 

que o integram e vivificam”.60

A retórica humanística de Geisel, todavia, padeceu alguns limites, como se pode ver 

pelo discurso do Presidente, na Instalação  do V Congresso Nacional dos Trabalhadores da 

Indústria, em São Paulo.

Valorizar o homem tem sido o objetivo fundamental  de todos os atos de meu 
governo. Essa valorização é a razão de ser dos programas de investimentos 
fomentados, de todas as medidas adotadas no campo econômico e social , do 
próprio processo de aperfeiçoamento de nossas instituições políticas. Um 
governo, todavia, não realiza tudo o que deseja, pois tem que agir dentro 
dos limites do possível (grifo nosso).

Em outra parte do discurso falou:

Cumpre, neste momento, abordar com realismo o tema da política salarial. É 
evidente que os níveis salariais não são os desejados nem pelo governo nem 
pelos trabalhadores. Mas temos que reconhecer que o Brasil ainda é um país 
em desenvolvimento, com baixos índices de produtividade do trabalho, 
quando comparados aos das nações mais prósperas. A médio prazo, 
conseguiremos elevar o perfil de todos os salários na medida em que sejamos 
capazes de aumentar, também o volume total da produção. Isso exige o 
treinamento da mão de obra, mas sobretudo, a acumulação de vultoso capital 
através de áreas agropastoris e em máquinas, instalações e infraestrutura.

E, de forma ufanista:

Acredito, de resto, que, com a qualificação da mão de obra brasileira e o 
desenvolvimento de nossa economia, o salário mínimo se transformará 
gradativamente em simples lembrança de um passado de 
subdesenvolvimento.61

Primeiramente, dentro da orientação produtivista, para melhorar a distribuição da 

renda seria preciso fazer crescer a produção e isto exigiria o aumento da poupança interna e a
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continuidade dos ingressos de capital e tecnologia, uma vez que a opção de industrialização 

do Brasil foi bastante abrangente e englobou áreas em que a tecnologia  sofisticada foi 

passível de rápida obsolescência. Longe, porém, de favorecer à distribuição da renda, esta 

política favoreceu a sua concentração. Em um país como o Brasil que dispunha de um 

considerável contingente de mão de obra, a adoção de tecnologias sofisticadas e caras, 

financiadas pela nação, propiciou aos grandes empresários lucros cada vez maiores, com um 

custo menor de mão-de-obra, o que, em contrapartida, significou desemprego e subemprego.

Não bastasse isso, o início do governo do Presidente Ernesto Geisel coincidiu com 

uma conjuntura mundial desfavorável, em virtude da crise do petróleo. A OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) triplicou os preços do produto. Todas as 

economias sofreram os efeitos desta crise, todavia o Brasil foi um dos países mais afetados, 

pois importava 80% do petróleo que consumia. Desde Kubitschek o governo vinha 

apostando no transportante rodoviário para fazer a integração do país e os governos militares 

ofereceram muitos incentivos às indústrias automobilíticas, sobretudo para a produção de 

carros de passageiros.

Entre não crescer e não se endividar mais, o Brasil, sob Geisel, optou para manter o 

crescimento, apenas diminuindo um pouco o patamar dos anos Médici. Em contrapartida 

ocorreu uma elevação da taxa inflacionária e um déficit na balança de pagamentos, em 

decorrência de uma multiplicação da dívida externa, pois contraindo empréstimos a uma 

taxa de juros flutuantes, essas taxas variaram conforme o mercado internacional. Com certa 

razão, Geisel pôde afirmar “Um governo, todavia, não realiza tudo o que deseja, pois tem 

que agir dentro dos limites do possível”.62

Dentro desta conjuntura adversa, para continuar mantendo um crescimento acelerado, 

a alternativa viável foi modernizar a agricultura, beneficiando o capital privado - nacional e 
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estrangeiro - em vista da exportação. O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), 

formulado em setembro de 1974 para o período de 1975-1979, priorizou o desenvolvimento  

extensivo e intensivo do capitalismo no campo:

É necessário que a Agricultura e a Pecuária passem a desempenhar novo 
papel na estratégia nacional de desenvolvimento.
(...) A manter-se do quadro recente, poderia a agricultura continuar o 
crescimento geral, através do fornecimento dos alimentos e matérias-primas 
necessários, sem elevação do preço real (...).
Trata-se, agora, de exigir muito mais do setor agropecuário.
(...) cabe recordar que o Brasil, no quadro mundial, é um dos poucos países, 
ainda com ampla disponibilidade de espaço. A ocupação de novas áreas 
deverá continuar, como processo importante de expansão da agricultura, dada 
a existência de terras relativamente férteis para deslocamento da fronteira 
agrícola, e tendo em vista que o gigantesco sistema viário já construído 
colocou à disposição  do setor  imensas áreas no Centro-Oeste e na 
Amazônia.
Por outro lado, o extraordinário dinamismo do setor não agrícola da 
economia, em anos recentes, criou as condições para tornar viável a 
modernização agrícola progressiva nas áreas já ocupadas. Tal ocorreu 
principalmente do ponto de vista de demanda e em especial se considerarmos 
as oportunidades que as perspectivas mundiais de carência de alimentos estão 
abrindo.
(...) A atual  dimensão  do setor não agrícola já é suficiente para apoiar a 
modernização  produtiva da agricultura do Centro-Sul.
Ao mesmo tempo, passando a agricultura a servir de modo mais eficaz à 
estratégia, à elevação mais rápida de sua renda líquida ajudará a manter o alto 
dinamismo do resto da economia (através da demanda por insumos e por bens 
de consumo), além de contribuir de forma mais significativa para a redução 
do déficit na balança de comércio
Outro aspecto a assinalar é a relevância de consolidar a diversificação e 
especialização  regional do desenvolvimento agrícola, tendo em vista as 
diferentes vocações naturais das diversas regiões e a diversidade na dotação 
de fatores de produção.
A estratégia agrícola está orientada no sentido de criar as facilidades e dotar o 
setor de investimentos para o pleno aproveitamento de seu potencial 
produtivo: ampliar o estoque de recursos produtivos pela atração de 
poupanças (internas e externas) e capacidade empresarial para as atividades 
diretamente ligadas à produção; estimular a participação mais intensa do setor 
privado para as funções de serviços de apoio à produção, circulação e 
transformação dos produtos agropecuários; dinamizar o processo de criação, 
importação, adaptação e difusão de tecnologia às peculiaridades regionais.63

                                                                                                                                                                               
62. Idem. 
63. República Federativa do Brasil. Projeto do II Plano Nacional de Desenvolvimento PND (1975-1979), Brasília, 
1974, pp. 33-34. Apud. Octávio IANNI. Ditadura e Agricultura: o Desenvolvimento do Capitalismo na Amazônia: 
1964-1978. 2. ed. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 1986.p.p. 69-71.
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O II PND retomou a retórica da vocação agrícola do país, dando especial destaque 

para o conjunto de requisitos que possibilitariam ao país expandir a sua fronteira agrícola. O 

Brasil foi visto pelo II PND como um país que  dispunha de um amplo espaço territorial, na 

Amazônia e na região Centro-Oeste, e que deveria ser preenchido, até mesmo por uma 

questão de segurança nacional; dispunha, também, de terras férteis e de um sistema viário, 

que permitiriam o escoamento da produção.

A modernização da agropecuária, na região Norte e Centro-Oeste, correspondeu à sua 

insersão no “modelo de economia aberta”, adquirindo maquinário, insumos básicos e bens 

de consumo e, ao mesmo tempo, produzindo para o mercado nacional e estrangeiro. A 

produção para o mercado nacional, como já foi mencionado, garantiria a maior realização do 

capital, e a produção para a exportação teve como objetivos reduzir o déficit da balança 

comercial e aumentar o suprimento de agrodólares para manter as novas tecnologias 

necessárias para o setor industrial. 

Em outras palavras, o II PND avançou mais na dinâmica capitalista, colocando o 

setor agropecuário a serviço do setor industrial e o campo a serviço da cidade e, finalmente, 

optou para continuar mantendo um desenvolvimento desigual e combinado64, baseado nas 

diferentes vocações naturais das diversas regiões. 

                                                          
64.  BOTTOMORE, Tom. et. ali. Dicionário do Pensamento Marxista. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro. Jorge 

Zaah Editor. 1988. p. 99.“Trotski estendeu o conceito de desenvolvimento desigual ( amplamente utilizado por 
Marx e Lenin) de modo a abranger um fenômeno  mais complexo, o do desenvolvimento desigual e combinado. 
Embora países relativamente atrasados, sob o  o capitalismo do laissez-faire, tenham atravessado, em linhas 
gerais, fases de desenvolvimento semelhantes às atravessadas pelos países adiantados algumas décadas antes, isso 
já não pode ocorrer sob o imperialismo. Em lugar do crescimento orgânico, a maior parte dos países menos 
desenvolvidos passou por um processo  de combinação  de “desenvolvimento e subdesenvolvimento”. As 
economias destes países aparecem como uma combinação de  um “setor moderno” (muitas vezes denominado pelo 
capital estrangeiro, ou desenvolvido pelo Estado: pode haver uma combinação dos dois casos)  e um “setor  
tradicional” (primitivo, no caso da agricultura, ou controlado por classes dominantes pré-capitalistas ou mercantis). 
Em consequência dessa combinação peculiar, não se pode resgistrar em tais países qualquer crescimento  
cumulativo: o atraso da agricultura determina uma limitação do mercado interno que põe um freio ao ritmo da 
industrialização, e uma parte significativa do capital monetário acumulado é desviada da indústria para a 
especulação imobiliária, a usura e a poupança”. O conceito  foi usado, também, para analisar a relação entre as 
diferentes regiões de um mesmo país.
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No final de 1980, em pronunciamento feito numa cadeia de rádio e televisão, o 

Presidente João Baptista Figueiredo considerou que o país não poderia parar seu crescimento 

e mandou um recado para os brasileiros: “(...) a trilogia do nosso desenvolvimento, nos dias 

que passam, é produzir mais, poupar mais e exportar tudo o que pudermos.65 Foi a política 

do arrocho interno: aumento da produção, da poupança e da exportação, com a finalidade de 

beneficiar o crescimento econômico. Foi, também, uma ressonância do III Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que, no essencial, foi uma continuidade do II PND: aumentar a produção 

agrícola para reduzir a inflação e aumentar as exportações.66

No começo do 1981, Folha de Goiaz transcreveu um artigo publicado pela Revista 

Perfil, editada pela Visão S.A, em São Paulo, analisando o processo do desenvolvimento em 

Goiás, onde  foi destacado o Projeto Rio Formoso.

Os técnicos lembram que o Projeto foi elaborado conforme “orientações e 
diretrizes do planejamento a nível nacional, englobando as políticas de 
desenvolvimento de cooperativas, fixação  do homem ao campo, incentivo 
ao empresário de pequeno e médio porte e aumento do excedente exportável 
ou redução de importações de gêneros agrícolas de primeira necessidade, 
além de mobilizar esforços no sentido de auxiliar o Governo Federal na 
meta prioritária de combate à inflação”.67

Como se vê o Projeto Rio Formoso, um projeto do governo Ary Valadão, para o 

plantio de arroz irrigado, com uma área de 69.130,12 hectares, ficou em perfeita sintonia 

com o II e o III PND: produzir para a exportação e para a diminuição das importações  de 

produtos agrícolas. Em suma, para combater a inflação.68 Na mesma linha se situou o 

Projeto Alto Paraíso. Também este um projeto do governo estadual, com o objetivo de 

plantar frutas de clima temperado, na região de Alto Paraíso. O cultivo destes pomares 

                                                          
65. Folha de Goiaz. 30-12-1980 p. 7. “Governo diz que 81 será difícil e pede que o povo tenha fé”. 

66. Cf. SKIDMORE, T. . Op. cit. pp. 420-421.

67. Folha de Goiaz. 01-03-1981 p. 12. “Rio Formoso, um projeto modelo sem paternalismo”.
68. Para mais informações sobre o Projeto Rio Formoso, consultar Folha de Goiaz. 23-08-1981 p. 21. “Antecipada 
consolidação do Projeto Rio Formoso”.
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destinou-se à indústria ou a uma elite da população que pudesse se dar ao luxo de consumir 

frutas diferentes daquelas da região.

Outro projeto agropecuário do qual Goiás veio a participar durante o governo Ary 

Valadão foi o Projeto Carajás. Inicialmente, o Projeto Carajás foi um projeto de extração dos 

minérios de ferro,  níquel, estanho, cobre, bauxita e ouro, na Serra dos Carajás, no norte de 

Mato Grosso. As jazidas foram descobertas pela subsidiária da United States Stael, 

denominada Meridional, em 1967, quando procurava manganês, na região, para suprir suas 

siderúrgicas e fugir às instabilidades da África, pois a United States Stael dependia do 

minério proveniente do Gabão.69

O “Grande Carajás”ou o “Carajão” compreendeu além do projeto de extração 

mineral, a implantação de “pólos” de desenvolvimento agropecuário na região. O Ministro 

da Agricultura, Amaury Stábile, anunciou em março de 1982, o projeto de implantação de 

dois destes pólos no Maranhão; um no Pará e outro em Goiás. Com o objetivo de 

“fomentar não apenas, a produção de alimentos para a região Nordeste, como também criar 

condições para a geração de excedentes exportáveis”. Pesquisas da EMBRAPA 

confirmaram que a soja tropical e o feijão vigna tiveram boa produtividade na região. 

Naquela ocasião, Amaury Stábile anunciou 3,6 bilhões de recursos, para o período de 3 

anos. Sendo 2,4 bilhões para os investimentos iniciais e o restante 1,2 para o custeio.70

A participação de Goiás, no Projeto Carajás, foi uma participação nas suas 

atividades secundárias, em um pólo agropecuário, contando com financiamentos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento. Houve, também, outros Projetos agropecuários que 

antecederam o governo Ary Valadão, mas que continuaram sendo de grande importância, 

ainda durante a sua gestão. Estes projetos, normalmente, foram financiados pelo BD 

                                                          
69. Cf. Folha de Goiaz. 16-08-1981 p. 8. “Projeto Carajás (VIII) Carajás: esperanças e receios”. Artigo de Luís 
Carlos B. de Figueiredo.

70. Cf. Folha de Goiaz. 13-03-1982 p.5. “Grande Carajás. Goiás um dos pólos agrícolas oficiais”.
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Goiás,71 como no caso do Proálcool. O Proálcool - Programa Nacional do Álcool - teve 

como objetivo suprir a carência de energia mediante o uso do álcool destilado da cana-de-

açúcar. 

A Sudeco (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste), um órgão 

de fomento criado pelo governo federal, financiou  vários projetos de desenvolvimento, em 

Goiás, durante a década de 1970, como o Polocentro - Programa de Desenvolvimento do 

Cerrado - compreendendo áreas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Visou aproveitar o 

cerrado para o plantio, sobretudo, de mandioca (etanol), eucalípto (metanol e carvão 

vegetal), eletrificação rural e incremento à produção da pequena propriedade72. Além do 

Polocentro a Sudeco teve o Polamazônia - Polo Agropecuário e Agromineral  da  

Amazônia -, o Programa Especial da Região Geo-Econômica de Brasília, Programa de 

Desenvolvimento Integrado da Bacia do Alto Araguaia-Tocantins (Prodiat), Programa de 

Assistência  aos Muicípios (PAM).73

Todos estes Programas tiveram como objetivo ocupar, de maneira lucrativa, o 

território, dinamizando e modernizando a agropecuária. Por isso, ofereceram investimentos 

na área de transportes (construção, pavimentação e recuperação de estradas e pontes), 

comunicações (instalação de telefonia com os sistemas DDD e DDI, instalação de torres de 

televisão), energia (construção e ampliação de usinas hidrelétricas e eletrificação urbana e 

rural) e, por fim a construção e a equipagem de armazéns, com capacidade estática de 

                                                                                                                                                                               

71. O Banco de Desenvolvimento de Goiás  (BD Goiás S/A) foi criado pela lei nº 8.062/76, como uma empresa de 
economia mista com o objetivo de suprir de créditos de médio e longo prazo, desde as grandes até as pequenas 
empresas. Sua instalação, porém, só aconteceu em novembro de 1977. Para maiores informações, verificar Folha 
de Goiaz. 30-11-1977 p. 5. “Reunião de Bancos de Desenvolvimento” e 26-10-1982 p. 27. “BD-Goiás: um marco 
de desenvolvimento: Dotando pequenas e médias empresas de autosuficiência”. 

72. Cf. Folha de Goiaz. 25-02-1979 p. 29. “Polocentro um programa para desenvolver o Centro-Oeste”.

73. Sobre o desenvolvimento da agricultura no Estado de Goiás, na década de 1970, e os Programas 
governamentais, conferir, também. VAZ, Éber. A Modernização da Agricultura e as Realações de Trabalho 
no Sudeste Goiano. A Situação do Trabalho Volante no Corte de Cana (1964-1989). Dissertação de Mestrado 
apresentada na UFG. Goiânia. 1992.
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várias toneladas de grãos.74 Folha de Goiaz chegou a comentar: “Para Ary, a agricultura é a 

mola propulsora do desenvolvimento e tem empregado esforços para expandir as fronteiras 

agrícolas do Estado, uma política, também, do presidente João Figueiredo”.75

Apesar de incrementar projetos de desenvolvimento agrícola, de eletrificação rural e 

de telefonia - estes últimos, especialmente no Norte e Nordeste do Estado de Goiás - em 

um discurso, Ary Valadão afirmou acerca do Nordeste goiano:

Área tão esquecida foi sacudida e despertado o interesse de seu próprio povo 
de ali continuar morando, pelo desenvolvimento  que proporcionamos 
graças aos benefícios que levamos àquela região. O Nordeste goiano hoje é 
outro. Não é mais aquela região que não tinha hospitais, escolas, energia 
eletrica e comunicação.76

Notar como, no discurso acima, proferido no momento em que o partido do 

governo - PDS - acabou de perder as eleições, em Goiás, Ary se colocou como o redentor 

do Nordeste goiano. A perda das eleições foi interpretada por um de seus auxiliares, 

Francisco de Brito,  como exploração dos sentimentos do povo, por parte da oposição:

Na verdade, não foi o julgamento de seu Governo, um dos mais fecundos 
que o Estado conheceu, tranquilo e democrático, mas a veemente 
manifestação do povo, inconformado com as medidas impopulares do 
Governo Federal, imposta pela conjuntura internacional e ainda a justa 
explosão de uma juventude. À Oposição foi fácil explorar esses sentimentos 
do povo (....) Em bem pouco tempo, essa avalanche de eleitores 
descontentes estará convencida de que nunca se fez tanto nesse País como 
nos 18 anos e que Goiás cresceu no seu quadriênio de Governo, como em 
nenhum outro.77

                                                          
74. Cf. Folha de Goiaz. 23-02-1979 p. 13. “Desenvolvimento regional para Goiás”; 15-11-1980 p. 2. “Editorial -
Rodovias do desenvolvimento”; 12-07-1981 p. 6. “Goiás beneficiado com mais Cr$800 milhões”; 16-07-1982 p. 
5. “Sudeco: Os convênios assinados”; 11-09-1982 p. 3. “Apoio ao produtor com boas estradas. O escoamento da 
produção como fator preponderante de progresso”; 23-09-1982 p. 25. “Ousadia e Trabalho”; 05-10-1982. “O 
trabalho da da CELG pelo progresso. A necessidade energética do Estado desenvolvida pelas Centrais Elétricas de 
Goiás”.

75. Folha de Goiaz. 24-10-1982. p. 61. “A expansão da fronteira agrícola. A secretaria da Agricultura e os 
órgãos  a ela jurisdicionados  cumprem as diretrizes traçadas na atual administração”. Conferir, também, 
Folha de Goiaz. 21-01-1983. p. 6. “Sistemas que desenvolvem o Estado”. A reportagem afirmou: “O Plano de 
Ação do Governo Ary tem como objetivos gerais promover a modernização  da agricultura e fomentar o 
desenvolvimento industrial”.

76. Folha de Goiaz. 22-12-1982. p. 5. “Ary destaca redenção do Nordeste goiano”.
77. Folha de Goiaz. 22-12-1982. p. 5. “Sentimento do povo foi explorado” 
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Defendendo o caráter progressista do Governo Ary Valadão e do regime militar, 

Francisco de Brito justificou a derrota das eleições como a exploração dos sentimentos do 

povo, por parte da oposição. Um descontentamento causado pela conjuntura internacional. 

Afirmar tal coisa era considerar somente o desenvolvimento, como crescimento 

econômico, fomentado no quadriênio do Governo Ary Valadão, não levando em 

consideração os custos sociais que este empreendimento teve, neste mesmo Governo e nem 

questionando o significado mais profundo da derrota das eleições. A própria derrota das 

eleições, por parte do partido do Governo leva a suspeitar que o projeto de 

desenvolvimento implementado pelo regime militar e seus prepostos teve seus críticos e 

que este projeto não levou em consideração a totalidade dos cidadãos e dos interesses 

nacionais e regionais.

1.3. A Igreja e o Estado em Conflito 

                         

Entre os críticos do regime, a Igreja mereceu especial atenção, porque com o 

fechamento dos canais de manifestação da sociedade civil, a partir de 1968, e com a forte 

repressão desencadeada desde então,  a instituição eclesial, parte da sociedade civil, foi por 

muito tempo a única voz a criticar o regime e a sua política de desenvolvimento. Em 

termos abstratos, a Igreja e o regime se identificavam na abordagem do desenvolvimento e 

da necessidade de uma melhoria social. Entretanto, para Thomás de Bruneau, a diferença 

dos objetivos das duas instituições e suas referências conceituais acerca do conceito de 

desenvolvimento evidenciaram uma relação conflitiva e de confronto entre ambas.78

                                                          
78. Cf. BRUNEAU, Thomas. O Catolicismo Brasileiro em Época de Transição. S. Paulo. Loyola. 1974. pp.279-
284.
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O primeiro incidente que aconteceu entre a Arquidiocese de Goiânia e seu titular, o 

Arcebispo Dom Fernando, e o regime instalado em 1964, foram os acontecimentos do dia 

1º e 2 de abril de 1968 e que culminou com “a invasão da Catedral”. Os estudantes goianos 

programaram uma passeata de protesto, para o dia 1º de abril, contra o assassinato do 

estudante Édson Luís, pela polícia carioca, ocorrido no Restaurante do Calabouço, no Rio 

de Janeiro, no dia 28 de março de 1968. Ainda no dia 31 de março daquele ano, em um 

almoço íntimo, no Seminário Santa Cruz, o então Governador de Goiás, Sr. Otávio Lages 

de Siqueira, comentou com Dom Fernando que permitiria a manifestação estudantil, mas, 

na tarde daquele mesmo dia, o Governador comunicou ao Arcebispo que resolveu tomar 

outra deliberação acerca da manifestação estudantil. Em vão Dom Fernando tentou 

dissuadí-lo.

No dia 1º, conforme os estudantes haviam programado, saíram em passeata e houve 

um confronto entre a polícia e os manifestantes, no centro da cidade. Perseguindo os 

estudantes, a polícia baleou um lavador de carros, confundindo-o com o líder estudantil 

Euler Ivo. O lavador de carros, ferido, teve óbito no mesmo dia. Nisto, alguns 

representantes do MDB(Movimento Democrático Brasileiro) procuraram o Metropolita, 

em sua residência, para pedir-lhe que apaziguasse os ânimos. Enquanto ainda 

conversavam, um grupo de estudantes, também, chegou à casa de Dom Fernando, com a 

polícia em seu encalço.

Na negociação entre Dom Fernando e o Secretário da Segurança Pública, Coronel 

Pitanga Maia, este se responsabilizou para retirar as tropas da rua e o Arcebispo pela 

retirada pacífica dos estudantes. E assim se fez: os estudantes retornaram para suas casas e 

os soldados para os quartéis. Mas, na tarde daquele mesmo dia, a polícia marchou contra a 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, na época, situada na Rua 20, 

próximo da residência do Arcebispo. Percebendo o ocorrido, Dom Fernando dirigiu-se para 
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lá, depois de ser insultado por um sargento e tranquilizar os estudantes, contra as ameaças 

de novas prisões e espancamento, conseguiu convencer o comandante a aquartelar as 

tropas, novamente.

No dia 2 de abril, os estudantes saíram em passeata, para protestar contra a morte do 

lavador de carros, ocorrida no dia anterior. Perseguidos pela polícia, de novo,  correram 

para a casa do Arcebispo e se refugiaram na Catedral, enquanto a polícia, ostensivamente, 

cercava o local, alegando informação de que os estudantes estavam armados com bombas 

“molotovov” e haviam prendido um sargento da Polícia Militar. Nesse ínterin, policiais à 

paisana entraram no recinto da Catedral e feriram a tiros dois estudantes: Telmo de Farias e 

Maria Lúcia Jaime. Momentos depois, o Secretário da Segurança Pública chegou ao local. 

Dom Fernando sugeriu-lhe verificar como os estudantes não estavam armados. Realizada a 

vistoria, Dom Fernando e o Secretário da Segurança Pública escoaram o templo.

Na tarde daquele dia, porém, seguiu-se outro incidente. Estava marcada para as

16:00hs a missa de réquien pelo lavador de carros que foi ferido no confronto entre a 

polícia e os estudantes e morreu no dia anterior. Por volta das 13:00hs, toda a Praça Dom 

Emanuel e a rua 20, incluindo a residência episcopal e a Catedral foram cercadas pela 

polícia, com a intenção de impedir a celebração daquela missa. Mas com a intervenção do 

Comandante da Guarnição Federal de Goiânia, o bispo auxiliar, Dom Antônio Ribeiro de 

Oliveira, pôde, finalmente, celebrar a missa.79

Estes incidentes, sobretudo o fato de dois estudantes terem sido feridos à bala, no 

recinto da Catedral, deixaram Dom Fernando muito indignado como se pôde ver pelo 

telegrama que ele enviou ao Presidente da República,  General Costa e Silva.

Cumpro grave dever comunicar Vossa Excelência dolorosos sangrentos 
acontecimentos ocorridos hoje na Catedral desta cidade. Enquanto 
Arcebispo, Bispo Auxiliar e Alguns Sacerdotes procuravam conter 

                                                          
79. Cf. SANTOS, D. Fernando G. dos. “A Invasão da Catedral”. In. Sem Violência e Sem Medo: Escritos, Homilias 
e Entrevistas. Goiânia. Universidade Católica de Goiás. 1982. p.p.211-221.
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estudantes inclusive encerramento manifestações num clima de ordem e 
dignidade, elemento conforme estou informado, pertencente quadros Polícia 
Civil, sob poderoso ostensivo aparato bélico circundando toda Igreja, 
agrediu a tiros ferindo dois estudantes que tingiram com seu sangue nave 
central nossa Catedral. Com veemente protesto contra incríveis 
injustificáveis violências, espero Vossa Excelência tome providências julgar 
oportunas sentido sentido (sic) por têrmo (sic) sacrílega arrogância. Confio 
Vossa Excelência como última esperança humana nos possa socorrer. 
Respeitosas atenciosas saudações.80

Pelo telegrama que Dom Fernando enviou ao presidente Costa e Silva 

evidenciaram-se algumas questões relevantes para o relacionamento entre a Igreja e o 

regime. Primeiramente, Dom Fernando ainda manifestou respeito e confiança ao dirigente 

do regime. Por uma questão de “dever”, Dom Fernando comunicou-lhe o ocorrido em 

Goiânia e o teve como a “última esperança humana” a que recorrer. Portanto, Dom 

Fernando deixou claro que esperava providências da parte do Chefe do Executivo Nacional 

no sentido de conter a violência e manter a ordem.

A segunda questão, de certa forma, é decorrente da primeira. Dom Fernando pediu 

providências no sentido de conter a violência, mas ainda não foi contra qualquer tipo de 

violência, mas sim “contra incríveis, injustificáveis violências” e mais precisamente a 

“sacrílega arrogância”, o que pode ser tomado sob dois sentidos. Primeiramente, Dom 

Fernando tomou como arrogância a atitude daquele policial em adentrar um templo 

religioso e, no seu recinto, ferir pessoas, de maneira que a nave da igreja foi manchada com 

o sangue de dois estudantes, mediante o uso da violência. O agressor desconheceu ou 

fingiu desconhecer um princípio básico que desde tempos remotos, os templos religiosos 

são tidos como lugares de refúgio para quem se sentisse perseguido por um adversário mais 

forte. Ademais, para Dom Fernando, o agressor desrespeitou a casa de Deus.

E também constituiu uma arrogância sacrílega o fato de representantes do regime 

desconsiderar os representantes da instituição eclesial (o Arcebispo, Bispo Auxiliar e os 

                                                          
80. Folha de Goiaz. 03-04 -1968. “Militares tomaram de assalto a praça da Catedral”. 
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Sacerdotes). Afinal de contas, o regime e a Igreja tiveram em comum algumas bases 

ideológicas. Ambos se estribaram na ideologia de uma sociedade cristã ocidental, ambos 

foram conservadores e defensores da ordem constituída e, finalmente, ambos tiveram um 

inimigo comum, o comunismo, do qual afirmaram fundamentar-se no “materialismo ateu”. 

A Igreja, com raras excessões, saudou a instalação do regime militar como a instauração da 

ordem e o poder que apressaria as reformas necessárias para levar o país ao 

desenvolvimento.

Mas, este incidente mostrou um duplo perigo: Em primeiro lugar: “onde estar a 

salvo das arbitrariedades do regime?”. O segundo perigo foi igualmente grave. Quando a 

Igreja apoiou a intervenção dos militares e a instalação do regime fez isto, mais por temor 

do comunismo e da tirania do partido único. O fato ocorrido em Goiânia e outros mais que 

aconteceram e continuaram a acontecer pelo Brasil afora levantaram algumas questões, 

como, por exemplo: “o regime instalado pelos militares, em 1964, não foi ele também uma 

tirania?”

O incidente de Goiânia não foi, porém, o primeiro que aconteceu entre a Igreja e o 

Estado, sob o regime militar. Thomás C. Buneau enumerou quatorze outros incidentes que 

ocorreram antes do Ato Institucional nº  5, envolvendo bispos do Nordeste, D. Helder 

Câmara e seu grupo, e bispos da Região Sudeste como D. Waldir Calheiros e D. Agnelo 

Rossi, ambos tidos como moderados ou até conservadores. Mas, em todos eles, ou ao 

menos na maioria desses incidentes, as altas autoridades militares procuraram  resolver as 

questões de maneira a parecer que foi excesso de um ou de outro elemento militar e que as 

relações entre o Estado e Igreja continuavam amistosas e que as duas instituições estavam 

zelando pela ordem.81

                                                          
81. Cf. BRUNEAU, Thomás C.. Op. cit. pp. 317-368.
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Porém, para os observadores, os incidentes inamistosos - pequenos e grandes -

durante o ano de 1968, entre o Governo e a Igreja só tendiam a aumentar. A esta altura, 

vozes de dentro e de fora da Igreja diagnosticavam que o ponto de atrito era a Doutrina 

Social da Igreja. Como já foi dito, anteriormente, nos últimos anos, sobretudo com a 

Constituição Pastoral Gaudim et Spes (1965) e a Encíclica Populorum Progressio (1967), 

o Magistério oficial da Igreja esteve seriamente preocupado com as questões sociais. O 

conceito de desenvolvimento integral a que a Igreja chegou, nestes documentos, avançou 

muito e até entrou em conflito com o conceito usual de desenvolvimento como crescimento 

econômico, assim como foi adotado pelos governos militares.82

O próprio Dom Fernando,  quando foi chamado pelo Cel. José Lima de Castro do  

10º Batalhão de Caçadores, para colaborar no IPM (Inquérito Policial Militar) da invasão 

da Catedral, enviou-lhe uma mensagem por escrito  e esta mesma mensagem ele a enviou, 

também, à Imprensa goiana que estava acusando-no de esquerdista.

Quem se der ao trabalho de rever meus escritos ou minhas pregações 
(muitas delas gravadas pelos que me acusam  de manifestações de caráter 
esquerdista) verá que não me afasto dos princípios evangélicos e dos 
postulados da doutrina social cristã. A verdade é que nem sempre esses 
princípios agradam aos instalados na vida, aos que dariam tudo  pelo 
silêncio  ou pela conivência da Igreja perante  as estruturas opressoras que 
escravizam  muitos de nossos irmãos. Mas isto não é manifestação de 
esquerda ou direita. É cristianismo que se fundamenta no Evangelho, e o que
interpreta  conforme os sinais dos tempos, à luz do Concílio Ecumênico e de 
Encíclicas como Populorum Progressio e dos recentes documentos  da II 
Conferência do Episcopado latino americano.83

Dom Fernando dirigiu-se aos militares e à Imprensa, tomando como única  defesa o 

cumprimento dos princípios evangélicos, os postulados da doutrina social da Igreja: da 

Gaudium et Spes (1965) a Medellín(1968). Se a Gaudium et Spes e a Populorum 

                                                          
82. Cf. SUNG. Jung Mo. Teologia & Economia: Repensando a Teologia da Libertação e Utopias. Petropólis. 
Vozes. 1994. pp. 28-29.

83. SANTOS, Dom Fernando Gomes: “Resposta às acusações de subversão”. In. Sem Violência e Sem Medo: 
Entrevistas, Escritos e Homilias. Goiânia. Universidade Católica de Goiás. 1982. p. 222.
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Progressio (1967) avançaram com o conceito de desenvolvimento, Medellín que foi uma 

tentativa de adaptar o Concílio para a América Latina, acabou extrapolando a sua proposta 

inicial. Principalmente nos documentos sobre a Justiça e a Paz fez uma crítica contundente 

aos projetos de desenvolvimento postos em execução na América Latina, chegando a 

afirmar que o que acontecia nestas regiões não era desenvolvimento e sim 

subdesenvolvimento.

A teoria do subdesenvolvimento que, também, foi uma das teorias do 

desenvolvimento, criticou aquela idéia de que os países destituídos de industrialização se 

fizessem  a mesma trajetória dos países pioneiros do desenvolvimento  capitalista, 

conseguiriam, assim como aqueles conseguiram, galgar os degraus do desenvolvimento. A 

teoria do subdesenvolvimento mostrou que isto seria improvável devido às  relações 

desiguais  no comércio internacional. Vendendo produtos primários e comprando produtos 

industrializados realizava-se uma deseconomia da parte dos países destituídos do processo 

industrial. E isso concorria para o empobrecimento dos mesmos e para a exploração  de sua 

população como mão-de obra barata.84

Mas, apesar dos conflitos que se sucediam entre a Igreja e o regime, em meados de 

1968, mesmo os representantes mais progressistas do episcopado brasileiro, como D. José 

Maria Pires, bispo de João Pessoa, acreditaram que os detentores do regime aceitariam a 

parceria com a Igreja, sobre a condução do processo de desenvolvimento no país. Por 

ocasião da reunião da CNBB, no Rio de Janeiro, quando aquela entidade lançara o 

documento “A Igreja Frente à Realidade Brasileira”,85 Dom José comentou, na Imprensa:

                                                                                                                                                                               

84. MANTEGA,  G.. Op. cit. pp.211-212. Ver, também. BOTTOMORE, Tom. et. alli. Dicionário do Pensamento 
Marxista. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro. Jorge Zaah Editor. 1988. pp. 368-369.

85. Não tivemos acesso a este documento. Acerca deste documento, Márcio Moreira Alves fez o seguinte 
comentário: “(...) uma análise crítica da sociedade brasileira cujo texto era tão contudente que a sua publicação  
não foi julgada prudente”. Cf. ALVES, Márcio, Moreira. A Igreja e a Política no Brasil. S. Paulo. Brasiliense. 
1979. p. 238.
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Não vamos propor programas, mas sim inspirá-los, vindos de todas as 
correntes de opinião, mesmo as comunistas, pois não os recolhemos (sic) 
como tal no Brasil, mas sim homens angustiados. Creio mesmo que 
poderemos trabalhar juntos e para um trabalho desta natureza, não peço 
atestado de ideologia. Só não aceito radicais, os não abertos ao diálogo.
(...) Comunismo e cristandade são forças antagônicas mas o comunista e o 
cristão podem se encontrar em torno de objetivos comuns.86

Dom José ainda acreditou que a Igreja pudesse inspirar programas de 

desenvolvimento ao regime; programas estes que pudessem ter até opiniões dos 

comunistas. Apesar dos diversos documentos da Igreja condenando o comunismo, desde o 

século passado, para D. José, no Brasil, os comunistas foram homens angustiados. Tanto os 

comunistas como a Igreja tiveram uma mesma angústia: desenvolver o país e seu povo. Os 

cristãos e os comunistas “podem se encontrar em torno de objetivos comuns”. De fato, 

muitos cristãos (principalmente aqueles da Ação Católica e da Ação Católica 

especializada) e também os comunistas, reivindicaram as reformas de base.87

Todavia, o comentário de Dom José de tão otimista chegou a ser ingênuo. O regime 

militar, instalado em 1964, não tolerou a participação de populares e muito menos de 

comunistas, na discussão dos programas de desenvolvimento para o país. Por conta disto, 

até se manifestou reticente em associar o conceito de desenvolvimento ao de segurança 

nacional; só vindo a fazê-lo depois que MacNamara o fêz, em Montreal. Mas, por outro 

lado, os ocupantes do poder tiveram um discurso ambíguo com referência ao acatamento 

das orientações da Igreja. O governo afirmou ser cristão e defensor dos valores cristãos, 

mostrou-se disposto a adotar a Populorum Progressio (1967), mas ao mesmo tempo foi 

incapaz de “distinguir entre a ação social legítima da Igreja  e subversão”. Os agentes de 

                                                          
86. Folha de Goiaz. 21-07-1968 p. 2. “Bispos afirmam que a Igreja é a principal fôrça para levar o Brasil ao 
desenvolvimento”.

87. PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira. et. alli. “Igreja Católica: 1945-1970”. In. FAUSTO, B. História Geral 
da Civilização Brasileira. III. O Brasil Republicano. 4. Economia e Cultura (1930/1964). Difel. 1986. pp. 367-
368.
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pastorais leigos ou eclesiásticos que intentaram colocar em prática as diretrizes da doutrina 

social da Igreja, foram tidos e punidos pelo regime como subversivos.88

Talvez este clima de ambiguidade propiciou que os representantes do episcopado 

brasileiro, ainda bastante imbuídos do ideal de neo-cristandade, continuassem insistindo 

em orientar o processo de desenvolvimento brasileiro, de acordo com os preceitos da 

Doutrina Social da Igreja. No começo de dezembro de 1968, a CNBB emitiu uma nota 

importante, quando, em  Belo Horizonte, foram presos três padres assuncionistas de 

nacionalidade francesa e um diácono brasileiro da mesma ordem, acusados de subversão, 

de serem membros da Ação Popular (AP) e de terem ligações com o Partido Comunista 

Brasileiro.89  

As acusações que dia a dia mais se avolumam contra a Igreja em nosso País, 
pedem esclarecimento autorizado por parte da CNBB.
A Igreja, nos dias atuais reivindica uma participação ativa na procura do 
desenvolvimento integral do homem e de todos os homens. Ela não está 
exorbitando de seu campo específico, o religioso: está procurando a parte 
intrínseca de sua missão de servir a humanidade.
(...)
Nesta perspectiva, cumpre-nos esclarecer - e o que fazemos com insistência 
- que a Igreja no Brasil, através de seus membros, busca com sinceridade de 
propósitos e motivação evangélica, o bom (sic) de nosso país, uma vez que o 
que se procura é o desenvolvimento  integral do homem brasileiro.90

A nota, mais do que uma defesa do diácono e dos padres assuncionistas presos em 

Belo Horizonte, foi uma defesa que o episcopado fez  do papel orientador da Igreja, nas 

intâncias govenamentais. Esta nota ainda foi interessante porque ela foi um dos primeiros 

documentos emitidos pela CNBB, para defender posições tomadas pelo clero, em relação 

às suas atividades pastorais e temporais depois de 1964. Se, por um lado, isto esteve ligado 

com o volume dos conflitos entre a Igreja e o regime, por outro lado, esteve ligado, 

                                                          
88. BRUNEAU, Thomas. Op. cit. p. 384.

89. Cf. Folha de Goiaz. 03-12-1968 p. 2.  “Prisão preventiva para os padres franceses”. 

90. Folha de Goiaz. 05-12-1968 p.2. “CNBB esclarece posição da Igreja no que é chamado subversivo”.
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também, a uma mudança que se processou na própria CNBB. A instituição foi dirigida, 

entre 1964-1968, por uma Comissão Central formada, na sua maioria, de bispos 

conservadores e burocratas. A maior parte daquele grupo de bispos progressistas que 

fundou a CNBB, em 1952, foi alijada dos postos de decisão, no período de 1964-1968.91

Com a eleição de D. Aloíso Lorscheider para o cargo de 1º secretário, em julho de 

1968 e com o aumento dos conflitos entre a  Igreja e o regime, começou um processo de 

união e solidariedade entre os setores moderado e progressista da CNBB, e uma definição 

desta instituição  para defender a implementação e a prática da Doutrina Social da Igreja e 

o seu conceito de desenvolvimento integral.92

Naquele documento, os bispos escreveram:

Ao repudiar todo e qualquer sistema econômico, político, social e cultural de 
inspiração atéia e materialista, ela (a Igreja) proclama sua visão integral do 
homem liberto de qualquer servidão, e ao propugnar a busca cristã da 
justiça, ela visa aquela emancipação total que permite, de fato, ao homem 
usufruir da liberdade dos filhos de Deus. Isto exige em nossos dias de 
transformações que propugna pela mudança de uma ordem econômica, 
política, social e cultural manifestamente injusta, não deve ser confundida 
com subversão de autênticos valores humanos e cristãos que todos nós 
queremos preservar93

                                                          
91. Cf. BRUNEAU, Thomás C.. Op. cit. pp. 216-223. O autor caracteriza como bispos progressistas, um pequeno 
grupo de bispos, em sua maioria, nordestinos que fundou a CNBB, em 1952, sob a liderança de D. Helder Câmara. 
Este grupo de bispos estava empenhado em um engajamento social, tendo em vistas mudanças estruturais no país. 
Oposto a este grupo de bispos, havia um outro que não se preocupava com um engajamento social e nem tinha 
interesse em colaborar em um processo de mudanças estruturais. Por isso, este grupo de bispos foram chamados de 
conservadores, ou seja pelo seu desinteresse em relação às mudanças sociais. Este último grupo assumiu a direção 
na CNBB, na VII Assembléia Geral da CNBB, realizada em Roma, em 1964, durante o Concílio Vaticano II.  Do 
grupo tido como progressista permaneceram apenas três bispos na Comissão Central da CNBB em postos de 
importância relativa: D. Helder Câmara foi eleito secretário da ação social; D. Fernando G. dos Santos, secretário 
de assuntos pastorais e D. Cândido Padim, secretário da educação. Sob a gestão de D. Agnelo Rossi (arcebispo de 
São Paulo), a CNBB foi transformada em uma organização mais voltada para a publicação de documentos diversos 
e a obtenção de recursos financeiros juntos a “Adveniat” e a “Misereor”. Sobre a atuação da CNBB, entre os anos 
de 1964 e 1968 ver, também, o comentário de MAINWARING, Scott,  Igreja Católica e Política no Brasil. 1916-
1985. S. Paulo. Brasiliense. 1989. p. 104. “Nem mesmo o Vaticano II, o surgimento de uma teologia mais 
especificamente latino-americana e uma grande variedade de inovações pastorais na base foram suficientes para 
fazer com que a CNBB se esforçasse para promover a justiça social. Em contraste com os anos pré-golpe, a CNBB 
nada tinha a dizer sobre as condições sociais. Os documentos episcopais limitavam-se  a formulações teóricas 
abstratas que não faziam nem mesmo referência aos eventos da época, quanto menos prescrever mudanças”.

92. Cf. BRUNEAU, Thomás C.. Op. cit. pp. 227-262. Na mesma linha de análise sobre o episcopado brasileiro, ver 
também, Mainwaring Scott. Op. cit.  pp. 103-105.

93. Folha de Goiaz. 05-12-1968 p. 2. “CNBB esclarece posição da Igreja no que é chamado subversivo”.
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Na nota, a fórmula “Ao repudiar todo e qualquer sistema econômico, político, 

social e cultural de inspiração atéia e materialista (...)” é ambígua. Está claro que a Igreja  

repudiou o comunismo e que o considerou como ateu e materialista. Mas, quem pode 

afirmar ser o capitalismo um sistema econômico religioso e humanitário? Estaria a Igreja 

repudiando-no, também? Isto o texto não deixou claro.

No começo de 1969, a Comissão Central da CNBB divulgou um importante 

pronunciamento. Depois de um breve preâmbulo, os bispos se identificaram como 

“cidadãos da Pátria que muito amamos”. Afirmaram que o objetivo do presente 

pronunciamento foi o interesse do episcopado pelo bem comum, a sua responsabilidade 

pela missão da Igreja e “a solidariedade e comunhão com os sofrimentos e aspirações de 

nossos cidadãos” e mais o “desejo de estimular os esforços que se cumprem para o 

progresso do País”. Apresentaram-se como os reponsáveis pela ortodoxia e pela ação da 

Igreja no Brasil e alertaram que a  Igreja sempre esteve presente “em tôdas as páginas de 

nossa História”, de forma “positiva e benéfica”, portanto, naquele momento histórico, eles 

não poderiam fugir “de uma leal colaboração com o Govêrno”. Afirmou, também, que não 

foram “motivos políticos partidários” que os moveram.94

Depois, justificaram a colaboração da Igreja, junto ao Estado, na promoção do 

desenvolvimento:

É nesse sentido de colaboração e de serviço conscientes - que nos 
empenhamos no dever de atuar a doutrina social cristã, fator importate de 
evangelização e que exige reformas, cuja necessidade o próprio Govêrno 
tem reafirmado que, agora, mediante os poderes de exceção de que dispõe, 
poderá concretizar de maneira expedita. Reformas que não significam 
subversão da ordem, mas, mudança de estruturas arcaicas, flagrante 
empecílio ao desenvolvimento.95

                                                          
94. “CNBB: Comissão Central Divulga Importante Pronunciamento”. Caderno de Notícias. Ano II. Nº IX. 
Informativo da Arquidiocese de Goiânia e do Regional Centro-Oeste, editado pelo Departamento de Opinião 
Pública. Praça Dom Emanuel. C. Postal. 174.

95. Idem. 
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Em Brasil: Igreja Contra Estado, Roberto Romano criticou esta face autoritária 

presente em dois documentos de autoria do Pe. J. Comblin e, que com certeza, pode ser 

atribuída aos integrantes da Comissão Central da CNBB. Os bispos legitimam a 

dominação, como meio, para atingir um fim que é a “mudança das estruturas arcaicas, 

flagrante empecílho ao desenvolvimento”. As “estruturas arcaicas”, o atraso, se tornam 

justificativa para extração do trabalho das massas. Para Roberto Romano esse discurso não 

fica a dever ao discurso stalinista de superação do atraso. O papel da Igreja, como uma 

instituição da sociedade civil seria, através de proposições religiosas, sacralizar a ciência e 

desarticular a crítica.96

O episcopado, como uma elite iluminada estatui o caráter das reformas

Reformas que em absoluto aceitam postulados marxistas ou comunistas, -
mas que não podem, por outro lado, visar à defesa  e à melhoria acidental de 
um “status quo”, no qual o lucro é valor SUPREMO (sic) do progresso 
econômico, a concorrência é a lei ÚNICA (sic) da economia, a propriedade 
privada dos bens de produção é o direito ABSOLUTO (sic). Não é a partir 
de uma concepção materialista da vida em que o fator eficiência, a 
economia, a produção, a técnica situam-se no centro, mas a partir do homem 
que consideramos autêntico o desenvolvimento.97

Os bispos, além de deixar claro a opção da Igreja por um desenvolvimento integral, 

que tivesse no homem sua razão de ser, reivindicaram do Governo reformas que estivessem 

isentas de “postulados  marxistas e materialistas”  e que estivessem acima da defesa do 

“status quo”, do lucro, da concorrência e da propriedade privada dos meios de produção. 

Lucro, concorrência, propriedade privada dos meios de produção são características do 

modo-de-produção capitalista. Sendo assim, a Comissão Central da CNBB repudiou o 

                                                          
96. Cf. ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja Contra Estado (Crítica ao Populismo Católico). S. Paulo. Kairós. 1979. 
pp. 165-18. Os documentos de autoria do Pe. J. Conblim analisados pelo autor foram o Documento de Assessoria 
aos Bispos (em preparação à Conferência do Episcopado em Medellín)  e Teologia da Revolução.

97. “CNBB: Comissão Central Divulga Importante Pronunciamento”. Caderno de Notícias. Ano II. Nº IX. 
Informativo da Arquidiocese de Goiânia e do Regional Centro-Oeste, editado pelo Departamento de Opinião  
Pública. Praça Dom Emanuel. C. Postal. 174.
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comunismo e o capitalismo, também. Ficou, portanto, implícita a opção por uma terceira 

via.

O terceirismo católico apareceu como uma decorrência dos próprios princípios da 

Doutrina Social da Igreja acerca da fundamentos da ordem social baseada na subordinação  

da economia à moral cristã. A Doutrina Social da Igreja condenou o comunismo e o 

capitalismo liberal. Propôs a intervenção do Estado na economia e advogou para o 

proletariado o direito à propriedade: pequenas propriedades agrícolas ou a participação nas 

empresas. Na realidade, a Doutrina Social da Igreja se conformou com um reformismo no 

interior do capitalismo.98 O documento emanado da Comissão Central da CNBB, 

embasado na Doutrina Social da Igreja, postulou o aumento do crescimento econômico, 

acompanhado por uma elevada distribuição social de  maneira a diminuir as desigualdades.

Muitos argumentos foram desenvolvidos para defender a participação da Igreja, 

junto ao Governo, para orientar o projeto de desenvolvimento no país. Firmando-se nos 

documentos conciliares, boa parte da hierarquia eclesiástica, no Brasil, defendeu a Igreja 

como a autoridade competente para perscrutar e interpretar “os sinais dos tempos” (GS. 4), 

isto é, oferecendo “princípios e normas” para “aclarar modelos e projetos de convivência 

social”.99 Consideraram, como parte do ministério da Igreja orientar, ensinar e insistir, sob 

pena de pecado de omissão, caso se calasse.100 Mais. Alertaram que confinar a Igreja, 

sòmente, à “vida espiritual” seria aceitar a concepção marxista de religião (ópio do povo). 

Isto equivaleria a ser inimigo  da  civilização cristã ocidental  e  “defender  um     

paganismo 

                                                          
98. Cf. BOBBIO, Norberto et alli. Dicionário de Política. Trad. João Ferreira, Carmem C. Varrialle e outros. 
Brasília. Editora Universidade de Brasília. 2. ed. 1986. p. 382  e ROMANO, Roberto. Op. cit. p. 55.

99. “CNBB Faz Análise da Realidade Nacional”. In. Caderno de Notícia. Ano II. Nº XVI. Departamento de 
Opinião Pública da Cúria Metropolitana. Praça D. Emanuel. Goiânia. 1969.

100. SANTOS, Dom Fernando G. dos. “Mensagem de Páscoa-1969”. In. Caderno de Notícias. Ano II. Nº XII. 
Departamento de Opinião Pública da Cúria Metropolitana. Praça D. Emanuel. Goiânia. 1969. 
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disfarçado”.101

Todo este debate em torno da participação da Igreja na condução do processo de 

desevolvimento contribuiu, por um lado - como já se disse - para aproximar os setores 

moderados dos progressistas, mas, contribuiu também para levantar as críticas da parte dos 

setores mais conservadores, fossem eles da hierarquia ou do laicato. Logo depois que a 

Comissão Central da CNBB emitiu o documento “A Igreja Frente à Realidade Brasileira”, 

em julho de 1968, um grupo de doze bispos, liderados por D. Geraldo Proença Sigaud, 

Arcebispo de Diamantina, enviou uma carta ao presidente da República dizendo que 

pronunciamentos de eclesiásticos e leigos sobre a “situação do país e dos remédios 

correspondentes, ocorridos nos últimos meses, dando a impressão de tendências 

esquerdistas e subversivas que visam precipitar  o nosso país no caos, na revolução social 

não constituem uma opinião generalizada, entre bispos sacerdotes e leigos”.102 Em outra 

parte da mesma carta, afirmou que “a grande maioria de eclesiásticos e leigos está em 

desacordo categórico com os pensamentos e aspirações da referida corrente”. Quer dizer, se 

não “a grande maioria” - como se afirmou na carta -, ao menos existiram setores 

eclesiásicos e leigos contrários às posições mais progressistas, tomadas na Igreja.

A Imprensa, também, não poupou críticas aos setores mais progressistas da Igreja:  

“arcebispos, bispos, padres e freiras que se envolvem  na discussão de Justiça Social” 

foram acusados de exibicionismo nas “páginas de jornais” e de abandonar seus rebanhos 

“do ponto de vista de suas necessidades espirituais para perder tempo com viagens e 

reuniões”.103

                                                          
101. Cf. “CNBB: Comissão Central Divulga Importante Pronunciamento”. In. Caderno de Notícia. Ano II. Nº IX. 
Departamento de Opinião Pública. Praça D. Emanuel. Goiânia. 1969.

102. Folha de Goiaz. 23-7-1968 p. 2. “Presidente não enviou emissário à Assembléia Geral dos Bispos”.

103. Folha de Goiaz. 21-07-1968 p. 4. “De Católico a Protestante”. Na mesma linha de crítica da Imprensa e de 
setores conservadores da sociedade às posições progressistas da Igreja, no mesmo jornal, verificar alguns 
exemplos: 26-05-1968 p. 4. “Traço comum ao marxismo e a Igreja”; 28-06-1968 p. 4. “Em nome de São Marx”; 
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Apesar de declarações ao contrário, a Igreja viveu uma grande crise. Aconteceram 

divisões, no interior da Instituição, neste processo de definição do caráter de suas relações 

com o regime. Em depoimento para este Projeto de Pesquisa, Pe. Jesus Flores, que, no 

começo da década de 1970, foi secretário do Regional Centro-Oeste, da CNBB, em 

Goiânia, relembrou que a integração de D. Pedro Casaldáliga, neste Regional, provocou um

verdadeiro celeuma entre os bispos do Centro-Oeste.

Dom Pedro Casaldáliga, religioso e sacerdote espanhol, da Congregação dos Filhos 

do Imaculado Coração de Maria (Claretiano), veio para o Brasil, em 1968. Depois de um 

curso de aculturação, foi servir como missionário, em um trabalho de evangelização e 

Catequese, na região do Araguaia, em terras matogrossenses, onde, dois anos após, o Papa 

Paulo VI criou a Prelazia de São Félix. Esta Prelazia, com uma área de 150.000 Km2, 

estava encravada na Amazônia Legal, compreendendo o nordeste de Mato Grosso e a Ilha 

do Bananal, em Goiás. Dom Pedro foi sagrado bispo daquela Prelazia, em 1971, pelo 

Arcebispo de Goiânia.104

A Prelazia de São Félix fazia parte do Regional Extremo Oeste da CNBB. Quando 

se agravaram os conflitos na região, Dom Pedro Casaldáliga não teve o apoio dos bispos 

daquele Regional. Foi então, que Dom Fernado e Dom Thomás Balduíno, Bispo de Goiás 

patrocinaram a vinda de Dom Pedro para o Regional Centro Oeste, contrariando, nisto, a 

maioria dos bispos deste Regional que não concordavam com a linha pastoral de Dom 

                                                                                                                                                                               
11-07-1968 p. 4. “De Calmon ao teólogo Comblin”; 25-08-1968 p. 4. “Clero, subversão e publicidade”; 30-08-
1968 p.4. “O enigmático Dom Helder”.
104. Cf. “Sagração Episcopal do Revmo. P. Pedro Casaldaliga”. In. Revista da Arquidiocese. Goiânia. (11): 760-
762. Novembro/1971.



65

Pedro.105 Este incidente demonstrou que havia linhas de pastorais diferentes, dentro do 

Regional Centro Oeste da CNBB e, de certa forma, aproximou-os, entre si.

                                                          
105. Entrevista com Pe. Jesus Flores para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a resistência 
da Arquidiocese de Goiânia ao regime militar ( 1968-1985), realizada em 04-12-1995.
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Composição do Regional Centro-Oeste - CNBB, após a integração da Prelazia de

São Félix do Araguaia: Estado de Goiás, Distrito Federal e parte do Estado do Mato 

Grosso. (Fonte: Arquivo do Regional Centro-Oeste - CNBB).
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No começo de 1972,  estourou um conflito entre a Prelazia de São Félix e a 

Fazenda CODEARA (Companhia de Desenvolvimento do Araguaia), envolvendo o pároco 

de Santa eresinha, o sacerdote francês Pe. Francisco Jentel, e o bispo D. Pedro Casaldáliga, 

posseiros do vilarejo de Santa Terezinha e funcionários da CODEARA mais elementos da 

polícia local.106

Em fevereiro de 1972, um grupo de homens comandados pelo gerente da Codeara, 

José Norberto Siqueira, invadiu uma propriedade da Prelazia e destruiu os alicerces de um 

ambulatório e escola que estavam sendo construídos, ali, pela própria Prelazia. Seguiram-

se outros incidentes, além das ameaças. No dia 3 de março do mesmo ano, quando os 

moradores tentaram, novamente, levantar o ambulatório, foram surpeendidos pelos homens 

da Codeara e da polícia; ante a ameaça de amarrar os pedreiros, os posseiros abriram fogo. 

Cinco posseiros foram presos e outros quarenta se esconderam, na mata e o Pe. Jentel que, 

no momento, estava na casa paroquial, cerca de um quilômetro de distância foi acusado de 

subversivo, e comandante do ataque, que incluiu posseiros e índios tapirapé, armados de 

metralhadoras. Em outras palavras, o padre foi acusado de organizar guerrilha.107

D. Fernando e uma parte dos bispos do Regional Centro-Oeste tomaram a defesa de 

D. Pedro e de Pe. Jentel, frente à Imprensa e às Autoridades. Inclusive, enviando um  

telegrama ao Ministro da Justiça do governo do presidente Médici, no seguinte teor:

Diante do agravamento da situação em Santa Terezinha no Estado do Mato 
Grosso expressamos a Vossa Excelência o apelo dos Bispos de Goiás, 
solidários ao Prelado de São Félix, no sentido de o Governo Federal assumir 

                                                          
106. SCOTT, Mainwuaring. Op. cit. pp. 110-111. Em 1966, contando com recursos da SUDAM (Superitendência 
para o Desenvolvimento da Amazônia) e com a finalidade de promover o desenvolvimento da agropecuária, a 
Codeara comprou 196.492 hectares de mata virgem na região do Araguaia. Aconteceu, porém, que o vilarejo de 
Santa Teresinha - com uma população de cerca de 500 habitantes, fundado, em 1910 - foi incluído, como parte das 
terras vendidas. Desde então, começaram os desentendimentos entre a Codeara e os moradores de Santa Teresinha. 
Os posseiros pleiteavam a desapropriação da área urbana e suburbana de Santa Teresinha. Apesar desta 
desapropriação ter sido decidida pelo presidente Costa e Silva, em 1967, e pela Câmara Municipal de Luciara -
prefeitura a qual pertencia Santa Teresinha - tal não ocorreu.

107. “O que ocorre na prelazia de São Félix _ Mato Grosso”; “Versão autêntica do acontecido em Santa Terezinha”; 
e “Os últimos acontecimentos de Santa Terezinha”. In. Revista da Arquidiocese. (4). 217-235. Abril/ 1972. Folha 
de Goiaz. 05-03-1972 p. 8 “Padre comanda emboscada: metralha onze pessoas”; 18-03-1972 p. 3. “Situação de 
pânico em Santa Terezinha”. 
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o controle da área abalada pelo conflito entre elementos da CODEARA e 
posseiros. A imparcialidade do Ministério da Justiça será a maneira eficaz 
para a restauração da paz, condição necessária para o autêntico 
desenvolvimento 108

No seu telegrama, os bispos pediram a imediata intervenção do Governo Federal e a 

imparcialidade do Ministério da Justiça, para restaurar a paz e conduzir a região para o 

“autêntico desenvolvimento”.O que se vê, portanto, é uma identificação entre este pequeno 

grupo de bispos liderados por Dom Fernando e a compreensão do conceito de 

desenvolvimento defendida em Gaudium et Spes (1965) e Populorum Progressio (1967):

desenvolvimento integral, ou seja que os habitantes de Santa Terezinha, também, tivessem 

acesso às benesses do desenvolvimento, como a escola, o ambulatório, a posse da terra etc..

Naquela ocasião, Pe. Antônio Canuto, vigário de Dom Pedro Casaldáliga e 

substituto interino do Pe. Jentel, dirigiu uma “Carta-denúncia” ao Cel. Ivo de Albuquerque, 

Secretário da Segurança Pública do Mato Grosso, denunciando as arbitrariedades da 

Companhia e a conivência da políca estadual e justificou  a posição da Igreja: 

Pois só quem vive em contato com o povo é que pode sentir sua angústia, 
perceber sua insegurança. (...) é também missão do Padre interpretar os 
anseios do povo, ser a voz daqueles que não tem condições para se fazer 
ouvir. É missão  da Igreja estar ao lado dos pobres, dos explorados, dos 
esquecidos. O mestre a Quem V. S. faz questão de mencionar sempre veio 
para ‘anunciar a boa nova aos pobres libertar os oprimidos’ (Lc 4; Is 61). 
Isto deve ser feito pela Igreja, hoje se quiser ser fiel.109

Posicionamento como este sinaliza a tendência da Igreja, ou melhor de alguns de 

seus setores, de assumir uma postura mais polarizada. Partilhando do mesmo lugar social 

dos pobres, a Igreja e sua hierarquia, padres e bispos, deveriam ser a voz dos que não 

tinham voz,  deveriam interpretar os anseios do povo, suas angústias e inseguranças. A 

                                                          
108. “O que ocorre na Prelazia de São Félix _ Mato Grosso”. In. Revista da Arquidiocese. (4). 218. Abril/1972. 
Mas, este não foi o primeiro documento emanado da Igreja, para as autoridades (federais, estaduais e locais) acerca 
dos conflitos existentes na região. O próprio Pe. Jentel, já há cinco anos, foi o porta-voz dos posseiros diante 
das autoridades federais e estaduais do Mato Grosso. D. Pedro, também, na ocasião, de sua ordenação episcopal, 
divulgou a sua Carta Pastoral “Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a  Marginalização”.
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Igreja como sacramento (sinal) de Jesus Cristo prolonga na História sua  gesta salvífica. O 

seguimento de Jesus Cristo a obriga, por dever de fidelidade, a continuar o anúncio da boa-

nova aos pobres e a se comprometer com com a libertação dos oprimidos.

Entretanto, nos anos que se seguiram, os conflitos no campo só aumentaram, 

especialmente  nas regiões do nordeste do Mato Grosso, sul do Pará, oeste do Maranhão e 

norte de Goiás, sobretudo acima do paralelo 13 e nas margens da Belém-Brasília (áreas 

envolvidas pelos projetos de desenvolvimento do governo).

Também causou espanto a intensidade do aumento do preço da terra nestas regiões. 

Antes de 1964, a ocupação das terras devolutas se deram mediante a ocupação e o cultivo 

das mesmas e, depois, a requisição do título definitivo. Com o grande afluxo de pessoas, 

para as zonas rurais, em Goiás, principalmente, fugindo das secas que afligiram os Estados 

do Nordeste, o governo, pelo Decreto Governamental 62 de 04/05/1973, passou a preservar 

o patatrimônio rural e a orientar as ocupações, de maneira que estas não viessem a 

prejudicar os “verdadeiros rurícolas” e as empresas econômicas produtivas, favorecendo os 

grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros. Assim, em alguns municípios do 

norte goiano, beneficiados pelas rodovias, como Porangatu e Araguaína, os fazendeiros 

deixaram de procurar terras para comprar. Na região geoeconômica de Brasília e até nas 

periferias das cidades do interior, registrou-se um aumento de 80 a 100% nos preços das 

terras.110

Questão similar foi o crescimento descomunal de Goiânia e das cidades vizinhas, 

com o grave problema da moradia, capaz de extrapolar as previsões oficiais: número 

insuficiente de casas e apartamentos para aluguéis; altos preços dos mesmo e o crescimento 

das invasões, que surgiram em todos os pontos da cidade, mas, principalmente, nas 

                                                                                                                                                                               

109. Folha de Goiaz. 18-03-1972 p. 3. “Situação de pânico em Sta. Terezinha”.  
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margens dos córregos e dos trilhos da estrada de ferro. Somou-se a tudo isto a especulação 

imobiliária que, com a chegada dos benefícios (concessão do direito de posse, asfalto, água 

e luz), comprava os direitos dos primitivos invasores, empurrando-os para novas invasões, 

mais na periferia ou até nos municípios vizinhos. Até o começo dos anos 60, o processo 

migratório foi caracterizado pelas camadas médias, que ocuparam a cidade, de acordo com 

o seu plano diretor. A partir de então começaram-se as invasões.

Assim, estimou-se que, em 1977, a cidade já tivesse 600.000 habitantes, sendo 

20.000 favelados. Calculou-se, também, em 500, o número de famílias de favelados que 

chegavam, por ano, em Goiânia. O Professor Pedro Wilson Guimarães constatou, em suas 

pesquisas sociológicas, que o índice de urbanização, em Goiânia, cresceu a uma taxa de 

15,4%, enquanto que no Estado de Goiás cresceu 4,37 e 3,0, no Brasil. Goiânia era, pois, 

uma cidade nova com todos os vícios de uma grande metrópole, com uma série de 

necessidades básicas não atendidas. Foi considerada uma cidade pobre, cujo 

desenvolvimento, dependente do setor agrário estadual e do setor industrial, em nível 

nacional, o que a fez ser um entreposto dos produtos do Centro Sul, no Centro-Oeste; uma 

cidade, cujo contingente populacional, formado, em sua maior parte, de migrantes oriundos 

do campo e até de outros Estados.111

Toda esta realidade, quer no campo quer na cidade, passou a ser interpretada pela 

Igreja, como decorrência do modelo econômico implementado pelo regime militar, baseado 

no conceito de  desenvolvimento e  segurança nacional, e que favoreceu a concentração da 

renda para um pequeno percentual da população, enquanto empobreceu a grande maioria. 

O conceito de desenvolvimento, usado pelos militares e pela Igreja teve diferentes 

                                                                                                                                                                               
110. Cf. Folha de Goiaz. 06-06-1973 p. 3. “Idago concede prazo a posseiros”; 22-09-1981 p. 2. “Conflitos 
fundiários. Crise Igreja Estado movimenta Assembléia”; 18-05-1982 p. 23. “Terras de Goiás aumentam em mais 
de cem por cento”.
111. Cf. Folha de Goiaz. 28-01-1977 p. 5. “Com mais de 600 mil habitantes Goiânia tem 20 mil favelados; 14-
061977 p. 5.  Favelados estão invadindo a cidade;  10-10-1979 p. 11. “Prefeitura uma proposta para o problema 
social das invasões”; 20-01-1980 p. 9. “Waldir fala da defasagem”; 07-04-1981. p. 19. “Goiânia em busca de uma 
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acepções. Embora, ambos o utilizassem, cada qual o compreendeu de um forma. Os 

militares se empenharam em realizar o desenvolvimento como progresso econômico, 

enquanto a Igreja defendeu o conceito de desenvolvimento integral.

Enquanto a Igreja e outras instituições de defesa dos direitos humanos 

reivindicaram  a participação do Estado para minorar as desigualdades sociais, aconteceu 

justamente o inverso. No Brasil, a situação agrária, nunca favoreceu nem as classes 

inferiores e nem tampouco a produtividade. Entretanto, o regime militar consolidado sob a 

proteção da Doutrina da Segurança Nacional, com o seu projeto de desenvolvimento

exacerbou a situação de injustiça nesta questão. Por razões políticas e econômicas, o 

governo impôs o capitalismo ao país, criou políticas de incentivo ao desenvolvimento 

regional, permitindo que empresas e pessoas físicas investissem em certas regiões do país, 

especialmente na Amazônia Legal e no Nordeste, para incrementar o turismo ou uma 

agropecuária e uma indústria de exportação,  mediante descontos no imposto de renda. 

Além de privar o país dos impostos, de maneira a redistribuir a renda e os benefícios entre 

a população, esta política modificou a agricultura de subsistência e expulsou, do campo, 

lavradores e posseiros. A situação do “capitalismo de Estado”, no  Brasil,  foi considerada 

tão crítica que documentos como “Exigências Cristãs de Uma Ordem Política” (1977); 

“Igreja e Problemas da Terra” (1980) e “Solo Urbano e Ação Pastoral” (1982) obtiveram 

quase que a totalidade dos votos favoráveis do episcopado brasileiro.112

                                                                                                                                                                               
identidade sócio-cultural”; 30-08-1981p. 18-19. “De repente a cidade explodiu; 21-08-1982 p. 12 “Acabou com a 
agitação na ajuda aos invasores. Estado e Prefeitura, em ação conjunta, vão erradicando as invasões”.
112. Cf. Bruneau, Thomás C. Religião e Politização no Brasil: a Igreja e o Regime Autoritário. S. Paulo. Loyola. 
1979. pp. 106-111.
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2. JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
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Justiça é um termo polissêmico, mas em Justiça de Quem? Qual 

Racionalidade, Alasdair MacIntyre deixou claro que a cada concepção de justiça corresponde 

uma “racionalidade”, isto é “um tipo particular de comunidade”, com “tradições expressas em 

tipos particulares de relações sociais”.1 A Igreja Católica, definindo-se a si mesma como 

“comunidade” 2 afirmou uma concepção de justiça, através de sua Doutrina Social.

A Doutrina Social da Igreja pré-conciliar afirmou que: “A Justiça é a vontade de dar a 

cada um o que lhe é devido; é a disposição sempre vigilante de respeitar os direitos de 

outros”.3

Distinguiu a justiça privada e a justiça legal ou geral. Para Van Gestel, o que os teólogos 

escolásticos entenderam como justiça legal, desde a Quadragesimo Anno de Pio XII (1931), 

passou a ser denominado justiça social e sua preocupação foi contribuir com o bem da 

coletividade.4

A Doutrina da Igreja pós conciliar trouxe novos nuances para a compreensão da justiça.

Documentos como a Populorum Progressio (1967) e a Octogesima Adveniens  (1971) 

apelaram para uma mudança nas relações sociais, em nível regional, nacional e internacional, 

                                                          
1. MACINTYRE, Alasdair. Justiça  de Quem? Qual Racionalidade?. Trad. Marcelo Pimenta Marques. S. Paulo. 
Loyola. 1991. p. 417 (Coleção Filosofia).

2. CATECISMO da Igreja Católica. Petrópolis. Vozes. 1993. Artigo 9. Parágrafo 752. p. 185.

3. GESTEL. OP. C. Van. A Igreja e a Questão Social.  Trad. P. Fernando Bastos de Ávila, S. J. Agir. Rio  de 
Janeiro. 1956. p. 141. (Coleção do Instituto de Estudos Políticos e Sociais) .

4. Cf. GESTEL, C. Van. Op. cit. p. 142-144.   
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com a implementação do conceito de desenvolvimento integral e no respeito à autonomia dos 

países em “promover o seu próprio desenvolvimento”.5

Mas, o documento mais inovador foi aquele resultante do Sínodo de 1971, intitulado 

“A Justiça no Mundo”. Com uma preocupação eminentemente pastoral e, por isso, buscando 

alternativas práticas, o Sínodo e o documento dele resultante foi menos doutrinal e esteve 

menos alinhado com a filosofia escolástica, enquanto aproximou mais da mensagem bíblica. 

Retomou as questões do desenvolvimento, do subdesenvolvimento e do neocolonialismo, mas, 

priorizou as questões atinentes aos “direitos fundamentais do homem”, inclusive denunciando 

o uso da tortura contra os presos políticos. Afirmou a interferência de Deus em favor da 

libertação dos “oprimidos”. Preocupou-se muito com o testemunho da Igreja acerca da  justiça, 

da defesa dos oprimidos e da defesa dos “direitos fundamentais do homem”.

A Igreja reconheceu que, embora tendo “uma responsabilidade própria e específica”, 

“de proclamar a justiça” e de “denunciar as situações de injustiça”, recomendou a colaboração 

com as outras confissões cristãs, com “aqueles que crêem em Deus” e até com aqueles que 

“não reconhecendo o Autor do mundo, têm no devido apreço os valores humanos e procuram, 

sinceramente  e com os meios honestos, a justiça”. Mostrou estar disposta a apoiar  “A 

Declaração dos Direitos do Homem, feita pelas Nações Unidas”, sugerindo aos governos que 

ratificassem a sua adesão  àquela convenção. Ainda conclamou os cristãos que apoiassem as 

Nações Unidas e outras Organizações internacionais com interesses afins.6

Direitos Humanos é uma categoria política, cujos antecedentes modernos foram o 

Virgínia Bill of Rights, promulgado por ocasião da independência dos Estados Unidos e a 

                                                          
5.  Cf. PP. 76 e OA. 43.

6. Cf. “O Documento Sobre A Justiça no Mundo”. In. Revista da Arquidiocese.  (2) Fevereiro/1972 pp.105-125. 
Conferir, também Laraña, Ildefonso Camacho. Op. cti. pp. 363-381.
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Declaração  dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Assembléia Nacional, à 

época da Revolução Francesa. Ambos do século XVIII e herdeiros do iluminismo. A Igreja, 

longe de aceitá-los, rechaçou-os. Ela os viu como uma oposição dos direitos do Homem aos 

direitos de Deus; uma oposição da civilização secular à “civilização cristã”.7

Leah Levin reconheceu um duplo significado para o conceito de direitos humanos: um, 

de ordem natural e, portanto moral; e outro de base jurídica, política. Assim:

o primeiro é que, pelo simples fato  de ser humano, o homem desfruta  de 
direitos inaliénáveis. Estes são direitos morais, oriundos da própria condição  
de humanidade de todo ser humano, e que objetivam assegurar  sua dignidade. 
O segundo significado de direitos humanos refere-se aos direitos legais, 
estabelecidos, de acordo com as jurídicas (sic) em vigor nas sociedades, tanto a 
nível nacional como internacional. A base desses direitos é o consentimento dos 
governados, isto é o consentimento  do objeto desses direitos, e não uma ordem 
natural, que é a base do primeiro significado.8

De acordo com A. P. Esquivel, a abertura da Igreja para a temática dos direitos 

humanos  começou com a criação da Doutrina Social da Igreja, com a Rerum Novarum  de 

Leão  XIII, em 1891, e com a Quadragesimo Anno de Pio XII, em 1941. Mas foi o Papa João 

XXIII que, na encíclica Pacen in Terris, de 1963, quem aprovou a Declaração de Direitos das 

Nações Unidas.9

Qual a relação entre Justiça e direitos humanos? Como estas categorias se 

complementam? Como se deu o envolvimento da Arquidiocese de Goiânia na questão dos 

direitos humanos? Quais os argumetos utilizados na defesa dos direitos humanos, no discurso 

                                                          
7. Cf. Esquivel, Adolfo Pérez. “Os Direitos Humanos e uma Igreja que se Abre” In. Aldunate, José (Coord.). 
Direitos Humanos, Direitos dos Pobres. Trad. Jaime A. Clasen. São Paulo. Vozes. 1991. pp. 137-140

8. Levin, Leah. Direitos Humanos: Perguntas e Respostas. Trad. Marcelo Mansur Levy. S. Paulo. Brasiliense. 
1985. p. 11. 

9. Cf. Esquivel, A. Pérez. Op. cit. pp. 141-143. Verificar ainda Lepargneur, Prof. Dr. Hubert. “A Igreja e o 
Reconhecimento dos Direitos Humanos na História (II). In. Revista Eclesiástica Brasileira. (37): 284-286. 
Junho/1977.
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dos protagonistas deste processo histórico? A defesa dos direitos humanos foi a defesa dos 

direitos de quais categorias sociais? Que implicações o compromisso com os direitos humanos 

trouxe para a Arquidiocese? Como o compromisso como os direitos humanos se efetivou no 

dia-a-dia da Arquidiocese de Goiânia? Qual a relação entre os direitos humanos e as lutas 

populares em torno de abertura política, questões salariais, moradia etc

2.1. A Arquidiocese de Goiânia  e a Luta pela Justiça

A justiça, normalmente, aparece como uma norma de conduta, adotada pelo indivíduo, 

de acordo com os valores éticos adotados pela comunidade a que pertence. Isto cria a 

possibilidade de levantar algumas questões acerca da prática desta virtude, por parte de Dom 

Fernando, da Arquidiocese de Goiânia e das dioceses suas sufragâneas, durante o regime 

militar: Como Dom Fernando compreendeu a questão da justiça, em seus discursos e em sua 

prática pastoral? De que maneira, a justiça como norma de conduta, orientou a prática cristã, 

na Arquidiocese e em algumas outras de suas sufragâneas, durante o regime militar? Que 

importância teve a justiça na vida do povo?

Dom Fernando participou da II Conferência do Episcopado Latino Americano 

(CELAM), em Medellín, do dia 26 de agosto de 1968 ao dia 4 de setembro do mesmo ano, 

inclusive como um dos responsáveis pela comissão que elaborou o documento sobre os Meios 

de Comunicação Social. Quando retornou a Goiânia, Dom Fernando veio entusiasmado com o 

andamento das reuniões,  com o documento oriundo daquele evento e com o movimento de 
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“Ação, Justiça e Paz”, desencadeado por Dom Hélder Câmara.  Para Dom Fernando, a base 

comum a ambos foram os documentos conciliares, por isto, até afirmou sentir-se renovado.10

O movimento Ação Justiça e Paz foi idealizado por Dom Helder Câmara, Arcebispo de 

Olinda e Recife, inicialmente com o nome Movimento de Ação Moral, quando foi lançado, na 

IX Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizada em julho de 1968, no Rio de Janeiro. 

Na ocasião, o documento inspirador do movimento encontrou o respaldo daquela Conferência 

para “partir para a conscientização do povo brasileiro”.11  Ainda em uma fase embrionária, o 

Movimento de Ação Moral ganhou repercussão além das fronteiras do país, pois nos dias que 

antecederam à instalação da II Conferência do Episcopado Latino Americano em Medellín, a 

situação da Igreja do Brasil foi acompanhada  com grande interesse, especialmente pelos 

jornalistas, devido à informação de que o movimento “libertador” teria se iniciado, no Brasil. 

Monsenhor Alberto G. Ramos, de Belém do Pará, disse que a “pressão libertadora e não 

violenta  é o lema e o propósito dos prelados brasileiros que assistem à reunião episcopal”.12

Dos 256 bispos que o Brasil tinha, à época, 36 deles já estavam ganhos para a causa de 

Dom Helder. Uma porcentagem do episcopado relativamente pequena, mas que marcou o 

retorno dos bispos chamados progressistas à direção da CNBB. Eles tinham como objetivo 

conscientizar a opinião pública e os governos a favor do conceito de desenvolvimento integral. 

Aos governantes caberia a execução de um projeto de desenvolvimento humanista e à 

população caberia a colaboração com o Governo.

O Movimento de Ação Moral teve seu nome mudado para “Ação, Justiça e Paz”; com 

certeza, essa mudança ocorreu durante os dias da reunião do episcopado, em Medellín, mas as 

                                                          
10. Cf. Folha de Goiaz. 17-09-1968 p. 3. “D. Fernando fala de como viu o encontro de Medellín”.
11. Folha de Goiaz. 21-07-1968 p. 2. “Bispos afirmam que a Igreja é a principal força para levar o Brasil ao 
desenvolvimento”. 
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razões da mudança ficaram desconhecidas. Quando retornou de Medellín, Dom Fernando veio 

disposto a lançar o Movimento Ação, Justiça e Paz em Goiânia e comentou: “É indispensável 

preparar o povo cristão (...) é necessário que todos se disponham, livre e conscientemente, a 

atuar no meio onde vive e trabalha, em favor da Justiça, para que possa haver paz. Não bastam 

os esclarecimentos e a boa vontade. É urgente que se estabeleçam os centros de irradiação  

desses princípios e que êles atuem conforme os ditames do Evangelho”.13 Com um cunho 

ecumênico, o movimento foi dirigido a “todos os homens de boa vontade” que simpatizassem 

com a excelência do convite cristão. 

A Arquidiocese de Goiânia e a Diocese de Goiás foram duas das quarenta e cinco 

dioceses brasileira a lançarem o Movimento Ação Justiça e Paz.14 Dom Fernando proferiu  

uma longa homilia, na Catedral Metropolitana de Goiânia, em concelebração solene, “assistida 

por centenas de fiéis, sacerdotes, religiosas e numerosas autoridades”, ocasião em que fez uma 

explanação do movimento, cujo objetivo é a PAZ.  AÇÃO é  uma proposta, ou mais do que 

isto, é um imperativo à mudança na “atual maneira de ser e viver.” Pressupõe uma saída do 

“inatismo”e do “conformismo”, de forma “organizada”, para não “desperdiçar valôres”e 

“energias”, em vista da construção da PAZ. Mas, a PAZ não se constrói sem a JUSTIÇA

Porque se não houver justiça, os homens, na proporção  que vão tomando 
consciência do seu próprio valor, de tal modo vão conscientizando, de tal modo 
vão vendo o desnível tremendo e exagerado que há, que terminam na revolta ou 
no desespero.
Por isso é que se diz hoje, que a América Latina está sendo seriamente tentada a 
resolver êsses problemas pela violência. E violência que nós falamos aqui, é a 
violência armada, que queima etapas, que traz terríveis consequências. Mas 
estamos marchando para lá. Qual o remédio? A justiça, para diminuir essas 
diferenças chocantes e exageradas. Então temos que nos organizar naquilo que 

                                                                                                                                                                                     
12. Folha de Goiaz. 20-08-1968 p. 2. “Cardeais exortam Justiça Social mediante mudança de estruturas”.
13. Folha de Goiaz. 22-09-1968 p. 3. “Movimento ‘Ação Justiça e Paz’ será dia 2 em Goiânia”.

14 Cf. Folha de Goiaz. 22-09-1968 p. 3. “Movimento ‘Ação Justiça e Paz” será dia 2 em Goiânia”; Folha de 
Goiaz. 28-09-1968 p. 10. “Dom Helder prepara o movimento”.
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alguns chamam de não-violência. Mas não basta pregar a não-violência, pois 
quem prega a não-violência e não faz nada, está apenas apressando a vitória da 
violência, quer seja violência armada daqueles que já estão no desespêro, quer 
seja a violência institucionalizada daquêles que querem que fiquemos quietos, 
para que possam  agir contra os direitos fundamentais da dignidade humana. É 
contra essa violência instalada, que de fato existe, e que seria uma loucura  
pretender ocultar, que vamos nos unir, não pagando violência com violência, 
mas nos organizando, conscientizando-nos, modificando de mentalidade, para 
que possam cair as estruturas da opressão.15

Em sua homilia, Dom Fernando quis alertar os seus ouvintes para a necessidade de se 

promover a justiça a fim de se evitar o perigo da violência armada, a revolução. A vitória da 

revolução cubana (1959) deu alento àqueles que desejavam estabelecer a igualdade social 

mediante a força das armas. E a teoria do foquismo, segundo a qual “um grupo corajoso e 

audaz poderia deflagar a luta insurrecional num ponto qualquer e a partir dali incendiar os 

ânimos das massas para a  causa da Revolução (...)”16 estava ganhando a simpatia  e adesão 

entre os jovens, inclusive entre grupos estudantis cristãos.17

A homilia de Dom Fernando foi, também, um ressoar da Conferência de Medellín, 

especialmente os documentos sobre a Paz e sobre a Justiça. Fazendo um esboço da realidade 

latino-americana, no documento sobre a Paz, os bispos citaram as “frustrações crescentes” 

como sendo uma das evidências de tensões no subcontinente: “O fenômeno  universal  das 

expectativas  crescentes assume na América Latina dimensão particularmente agressiva. A 

razão é óbvia: as desigualdades excessivas impedem sistematicamente a satisfação das 

                                                          

15. SANTOS, D. Fernando Gomes dos. Ação, Justiça e Paz. Homilia pronunciada pelo Arcebispo Dom Fernando 
G. dos Santos, no dia 2 de outubro de 1968. Caderno de Notícias. Ano I. Informativo da Arquidiocese de 
Goiânia, editado pelo Departamento de Opinião Pública. Praça Dom Emanuel, 174.
16. SCHILLING, Voltaire. EUA X América Latina. As Etapas da Dominação. 2. ed. Porto Alegre. Mercado 
Aberto. 1984. p. 53.

17. Cf. DUSSEL, Enrique. História da Igreja Latino-americana (19301 1985). Trad. Eugênia Flavian. S. Paulo. 
Paulinas. 1989. pp. 51-52. 
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legítimas aspirações dos setores postergados”.18 As tensões no subcontinente foram vistas 

como uma decorrência dos diferentes estágios do desenvolvimento, ou melhor, como 

consequência do subdesenvolvimento e do colonialismo interno e externo.

A falta de desenvolvimento ou o atraso do mesmo foram caracterizadas como situações 

de injustiça. Estas situações de injustiça, de forma muito concreta, se traduziram na falta de 

condição das famílias em assegurar a educação de seus filhos; na dificuldade dos jovens em 

ingressar nas Universidades ou em outros centros superiores de aperfeiçoamento intelectual e 

profissional; na negação da dignidade da mulher; nas péssimas condições de vida do 

campesinato, no desnível da balança comercial e na proletarização da classe média.19 Todas, 

situações que evidenciaram o atraso, e a falta de acesso às benesses do progresso. O problema 

não estava distante, Dom Fernando fez questão de mostrar aos seus ouvintes que esta realidade 

estava muito próxima de todos eles: “Há uma parte em Goiás  que tem se desenvolvido e que 

tem se beneficiado dos recursos do progresso, mas há uma grande parte que ainda  não se 

despertou ou apenas está despertando para a realidade em que se encontra.”20.

A bem da verdade, a realidade era como Dom Fernando expôs em outra parte daquela 

homilia: “Antes dos recursos da ciência e da técnica, antes dos auxílios dos meios de 

comunicação social, já tudo era assim, apenas não se sabia que era assim”.21 As pessoas 

interpretavam, muitas vezes, a realidade que viviam como uma fatalidade ou até justificavam 

                                                          

18. Conselho Episcopal Latino Americano. A Igreja na Atual Transformação da América Latina à Luz do 
Concílio. Conclusões de Medellín. 8 ed. Petrópolis. Vozes. 1985. p. 57.

19. Cf. Conselho Episcopal Latino Americano. Op. cit. p. 47. 

20. SANTOS, Dom Fernando Gomes dos. Homilia proferida por Dom Fernando G. dos Santos. In. Caderno de 
Notícias. Ano I. Informativo da Arquidiocese de Goiânia. editado pelo Departamento de Opinião Pública da 
Arquidiocese de Goiânia. Praça Dom Emanuel, 174

21. Idem.
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que era porque Deus queria. Mas, os tempos mudaram. E a Igreja, notadamente a sua 

hierarquia, imbuída dos ensinamentos conciliares esteve atenta aos “sinais dos tempos” e se 

tornou intérprete dos mesmos. 

Na proporção em que a inteligência humana vai despertando para essas 
chocantes e excessivas desigualdades, vai então produzindo em alguns uma 
reflexão, em outros uma pura e simples revolta. Refletem, aquêles que tem 
ainda capacidade de comparar e chegar à conclusão  de que não é justo que 
apenas um grupo cresça e que cada vez mais as multidões se diminuam e até se 
rebaixem. Outros sem maior capacidade de reflexão, à proporção  que sentem 
êsse desnível tremendo, apenas se revoltam. Além disso, em nossos tempos, 
fôrças novas, novos valores  vão surgindo, em tôdas as camadas sociais.22

O que se queria assegurar era a Paz: tanto Dom Fernando, em Goiânia, quanto o 

episcopado latino-americano, em Medellín, fortemente influenciado pela encíclica Populorum 

Progressio (1967), do Papa Paulo VI. Na Populorum Progressio, sugerindo uma reforma da 

ordem social nacional e internacional, Paulo VI afirmou que “O desenvolvimento é o novo 

nome da Paz” e explicou isso da seguinte forma: “A paz não se reduz a uma ausência de 

guerra, fruto do equilíbrio precário  das forças. Constrói-se  dia a dia, na busca de uma ordem 

querida por Deus, que traz consigo  uma justiça mais perfeita entre os homens”.23 A ênfase 

ainda  foi colocada no caráter da justiça distribuitiva. O Papa considerou urgente, para manter 

a paz e afastar o perigo de uma guerra catastrófica e o perigo das revoluções, no auge da 

corrida armamentista, que os povos reformassem as relações sociais, as relações regionais, as 

relações nacionais e internacionais, distribuindo o desenvolvimento, o “desenvolvimento 

integral” e não apenas o desenvolvimento econômico.

Entretanto, o que se podia ver era que, na América Latina, encontrava-se

                                                          
22. Idem

23. PP. 76
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(...) em muitas partes, numa situação de injustiça, que pode chamar-se de 
injustiça institucionalizada, já que por defeito das estruturas da empresa 
agrícola, da economia nacional  e internacional, da vida cultural e política 
‘populações inteiras, desprovidas do necessário, vivem numa dependência que 
lhes corta toda iniciativa e responsabilidade, e também  toda a possibilidade de 
formação cultural e de acesso à carreira social e política’ (P.P. nº 30), violando-
se assim, direitos fundamentais. Esta situação exige transformações globais, 
audazes, urgentes e profundamente renovadoras. Não nos deve, pois, causar 
estranheza  que nasça na América Latina ‘a tentação da violência’. Não se há de 
abusar da paciência de um povo que suporta  durante anos uma condição  que 
dificilmente aceitaria que tem maior consciência dos direitos humanos.24

Temendo que a paciência do povo latino-americano não suportasse mais as agruras e a 

miséria advindas do “defeito das estruturas da empresa industrial e agrícola, da economia 

nacional e internacional, da vida cultural e política”, em outras palavras do 

subdesenvolvimento, os bispos convocaram “(...) a todos os membros do povo cristão para que 

assumissem  sua grave responsabilidade na promoção da paz na América Latina.”25 E Dom 

Fernando, na Catedral de Goiânia, apelou para a consciência dos homens retos:

Uma vez contando com a boa vontade e a disposição firme dos homens retos e 
honestos, vamos primeiramente  tomar consciência  da realidade, 
objetivamente, com elevação e dignidade, e diante da injustiça comprovada, que 
haveremos de fazer?
Criar um clima fraterno e cristão no sentido de convencer, irmão por irmão, de 
que a injustiça não pode continuar.26

Foi um convite para uma ética teológica: a tomada de consciência e a conversão, em 

vista da fraternidade. Poderia incluir até a denúncia dos “grandes crimes” e um apelo “aos 

dirigentes de todos os níveis, nacional, estadual ou  municipal.”27 A proposta de Dom 

                                                          

24. Conselho Episcopal Latino Americano. Op. cit. p. 61
25. Idem. p. 61

26. SANTOS, Dom Fernando G. dos Santos. Ação, Justiça e Paz. Homilia proferida por D. Fernando G. dos 
Santos.

27. Idem.
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Fernando assim como a proposta dos bispos, em Medellín, foi  de um   processo reformista, 

para que se evitasse uma revolução, com a total transformação das estruturas sociais.  A 

hierarquia da Igreja temia as revoluções e seus efeitos sobre a sociedade.

Há um certo vazio de informações sobre a atuação da Arquidiocese de Goiânia, nos 

documentos oficiais, na passagem da década de 60 para a década seguinte. Entretanto, o Pe. 

José Pereira de Maria ofereceu algumas informações importantes: 

Certamente em 70,  Dom Fernando cresceu imensamente na compreensão do 
processo político brasileiro, latino-americano melhor. E nesta altura, Dom 
Fernando tinha feito em 72, a celebérrima Carta Pastoral ao Povo de Deus da 
Arquidiocese em Goiânia. É uma Carta Pastoral  que ele tinha feito pra um 
Encontro dos Arcebispos, no Rio, num instante de muita tortura, muita prisão, 
muito sequestro (...). Então, houve uma convocação, ali, até quem se reunia 
eram os Arcebispos (...). Reuniram-se e ele já foi daqui  pra lá com uma carta 
para apresentar na Assembléia dos Arcebispos, mas pra uma urgentíssíma 
posição da Igreja em face do desenvolvimento do aparelho de repressão (...). E 
o Fernandão foi. Participou. (...) e os Bispos, lá, deram um enfoque ao 
documento de Dom Fernando (...). Fizeram um outro texto, ele também 
participou desse outro texto, mas comunicou  que ia publicar isso na 
Arquidiocese e publicou. E isso trouxe a ele muita dor de cabeça. 28

Este documento, assinado por Dom Fernando, Dom Juvenal Roriz e Frei Celso Pereira, 

respectivamente, presidente, vice-presidente e secretário do Regional Centro-Oeste da CNBB, 

foi  publicado na Revista da Arquidiocese, no número 1,  de janeiro de 1972, sob o título de 

“Comunicado ao Povo de Deus”, na seção destinada às comunicações do Regional Centro-

Oeste da CNBB: 

Temos ouvido o grito silencioso de algumas famílias, angustiadas com a 
maneira como foram presos seus filhos. 

                                                                                                                                                                                     

28. Entrevista com o Pe. José Pereira de Maria para o Projeto de Pesquisa “Movimento Estudantil em Goiás: 
Trinta anos de História (1960/1990)” - Cadernos de Entrevistas com Ex-líderes Estudantis e Autoridades 
Universitárias. Vol. II. Centro de Pesquisa Histórica - Universidade Católica de Goiás. Mimeografado. O outro 
documento que os bispos elaboraram, naquela Assembléia do Rio de Janeiro, em 1971, não foi encontrado. 
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O fato está se tornando conhecido furtivamente na cidade, não obstante a ordem 
de silenciá-lo. O terror cresce na medida em que é abafado pelas ameaças de 
represália.
Em face dêste desrespeito à ordem jurídica, consideramos que o nosso silêncio 
poderá ser omissão culposa do cumprimento de nossa missão. 
Não nos compete julgar os motivos que levaram  à prisão os filhos daquelas 
famílias. Não sabemos se êles são ou não criminosos, ou se atentaram contra a 
Segurança Nacional. Sabemos, apenas, que foram detidos de maneira  que nos 
parece injusta. É êste aspecto que fere a sensibilidade cívica  e moral dos 
cidadãos. Vivemos apreensivos com os atos de terrorismo que se sucedem, 
roubos, sequestros, arrombamentos, mortes.

(....)
A justiça e o bom senso reclamam  equilíbrio da Ordem Social. Se alguém é 
acusado ou suspeito de crime, sobretudo contra a Segurança Nacional, que seja 
preso e julgado, com pleno direito de defesa. Portanto, a prisão e o julgamento 
não serão  arbitrários. Às claras e com dignidade devem ser feitos. Nisto 
consiste a força moral dos governantes.

(....)
Constatamos um fato que julgamos merecer atenção das Autoridades 
competentes. E o fazemos por dois motivos: Somos brasileiros e, como tais, 
corresponsáveis pela defesa da ordem e da justiça em nossa Pátria. Somos 
ministros de Deus, com mandato do Senhor para falar pelos injustiçados. Se os 
pobres, os perseguidos, as vítimas não podem falar, compete-nos falar por 
êles.29

O Comunicado ao Povo de Deus, escrito em um momento de angústia e terror, em que 

expressões  de “gritos silenciosos” e “notícias furtivas” mostram a que  contradição  havia 

chegado a  doutrina da Segurança Nacional: à insegurança, causada pelo terrorismo da direita e 

de esquerda. Entre os atos terroristas da direita estava a legislação e todo o aparato repressivo 

do governo: as blitze e a tortura. E entre as ações terroristas da esquerda estavam os roubos, os 

sequestros. Ambos produzindo mortos.30

                                                          
29. “Comunicado ao Povo de Deus”. Revista da Arquidiocese . (1): 18-19. Janeiro/1972. 

30. Conferir ALVES, Mª Helena Moreira. Op. cit. pp. 143-144.  Escrito em um momento crítico da História do 
Brasil, em que o movimento estudantil foi basicamente desmantelado pela repressão e seus líderes foram levados 
para a prisão ou passaram a agir de forma clandestina, nas dissidências do PCB (Polop, Molipo, Colina, Var-
Palmares, ALN, AP). Todas estas “organizações” eram influenciadas pelo foquismo de Debray e acreditavam que 
“pequenos bandos de revolucionários armados”, poderiam deflagar a revolução no país que estimava, na época, 
uma população de 100 milhões de habitantes. Exceto a ALN (Aliança Libertadora Nacional) que preparava a 
guerrilha urbana, as demais “organizações” preparavam a guerrilha rural, mas tinham nas suas atividades urbanas, 
assalto a bancos e sequestro de diplomatas, o meio de obter fundos e armas para os militantes, nas regiões rurais, 
e liberdade para militantes presos. Ver ainda DIAS, Renato & DIAS,  Ricardo. Desafiando a Utopia. Goiânia. 
Editora UCG. 1990. pp. 77-84; pp. 113-114 e pp. 129-181. De acordo com Renato e Ricardo Dias, em Goiás, 
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O documento reconheceu ao Estado o direito de prender e de punir delitos, até contra a 

Segurança Nacional, desde que isto não fosse feito de maneira arbitrária e truculenta. O Estado 

não poderia corrigir um cidadão criminoso de forma criminosa. Isto “seria o retorno à 

barbárie”, quando o Brasil tinha uma Constituição, uma ordenação jurídica. O terror e a 

represália eram ilegais, ignoravam a justiça, tomada como direito e legalidade,  pondo em 

desequilíbrio a “Ordem Social”. Um governo que agia fora da legalidade, acabaria por perder o 

respaldo moral e a obediência de seus governados. E se a sociedade estava amordaçada 

competia à Igreja e aos seus ministros falar pelos injustiçados

Os signatários de Comunicado ao Povo de Deus, conscientes ou não, colocaram-se em 

um certo paralelo com os profetas que denunciaram o mal, como consequência do 

“rompimento da Aliança”, a lei de Deus dada ao povo; eles  denunciaram os casos de prisões 

indevidas e torturas como um desrespeito à ordem jurídica. Ora, esta postura de Dom 

Fernando faz lembrar a postura crítica e ousada dos profetas (do hebraico nabi = aquele que 

fala em nome de alguém e em nome de Deus) no Israel antigo e em Judá. Eles foram pessoas 

que participaram dos sofrimentos de seus compatriotas, especialmente dos marginalizados e 

dos pobres. Lembrando que, na Bíblia, o pobre não é pobre apenas porque não tem, mas 

porque algo lhe foi tirado. Os hagiográfos sagrados foram concordes em caracterizar como 

pobres, em sua sociedade, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O profeta se considerava e era 

considerado como alguém  chamado por Deus, para denunciar  a injustiça e qualquer 

                                                                                                                                                                                     
além da AP, Ação Popular, que na ocasião já estava fazendo uma adesão ao marxismo-leninismo, chegou a haver 
focos do PC do B,  da ALN e da Var-Palmares. E jovens goianos como Olga D’Arc Pimentel, Paulo Silva de 
Jesus e Valdi Camárcio, foram presos. Outros, como Euler Ivo Vieira, Athos Magno e Juarez Ferraz de Maia 
sairam clandestinamente para o exílio. Ismael Silva de Jesus foi morto sob tortura. Marco Antônio Dias Batista 
foi dado como desaparecido. Os autores mencionam, também, outros goianos que desapareceram depois de 1971: 
José Porfírio de Souza e seu filho Durvalino de Souza, Divino Ferreira de Souza, Paulo de Tarso Celestino da 
Silva, Miquéias Duarte, James Allen Luz e Honestino Monteiro Guimarães. 
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cumplicidade com o mal. Por isso, a renovação religiosa pregada pelos profetas teve um 

conteúdo mais ético e menos cultual.31

A documentação evidenciou, ainda, que neste período houve uma maior aproximação 

entre as linhas pastorais da Arquidiocese de Goiânia com duas de suas dioceses sufragâneas, a  

a Prelazia de São Félix do Araguaia e a Diocese de Goiás, que tinham como titulares, 

respectivamente: Dom Pedro Casaldáliga e Dom Thomás Balduíno.32 Em 1971, quando se 

preparava o Segundo Sínodo dos Bispos, em Roma, foi enviado aos bispos de todo o mundo 

um esboço dos temas a serem tratados, para colher sugestões.33 Na diocese de Goiás, este texto 

constituiu em um dos assuntos que foram discutidos na 4ª Assembléia Diocesana. 34

                                                          
31. Cf. “Tempo de Profecia” In. Revista da Arquidiocese. (4): 215-227.  Abril/1979.  A mesma tônica de 
denúncia,  feita de forma até mais veemente, Dom Fernando utilizou na Carta Pastoral de 1º  de novembro de 
1975, intitulada “Prisões e terrorismo”, dirigida aos seus “colaboradores, Presbíteros, Religiosos, Religiosas e 
Leigos”. Esta carta foi uma resposta a uma carta de 13 famílias de Goiânia e Anápolis que estavam passando 
dificuldades financeiras por terem sido seus pais e maridos  presos por suspeitas de ordem política. Estas famílias 
procuraram Dom Fernando logo depois que, em São Paulo, o jornalista Vladimir Herzog, morreu sob tortura. 
Além da Carta Pastoral, Dom Fernando fez uma circular dirigida aos “Vigários, Superiores, Reitores e Dirigentes 
de Institutos e Organizações desta Arquidiocese”, para que, solidários, promovessem uma “coleta extraordinária”,  
em benefício daquelas famílias, no dia 13 novembro e um dia de preces, no dia 30 de novembro, por aqueles que 
acusados, culpados ou inocentes, tinha-se lhes negado o direito de defesa.  Conferir. “Prisões e Terrorismo”; 
“Carta Circular”; “As famílias dos presos”. In. Revista da Arquidiocese. (12): 865-863. Dezembro/1975. Não 
foram citados os nomes dos presos na Revista, nem em outros documentos e nem mesmo nas entrevistas. Mas a 
Revista da Arquidiocese traça o seguinte perfil dos mesmos: “(...) 4 são maiores de 60 anos de idade (de 60 a 66); 
3 são maiores de 50 anos (51 a 55), 3 são maiores de 40 (41 a 48); um é de 33 anos e três são maiores de 20 anos 
(de 25 a 29). De todos eles, apenas  dois são solteiros. 

Profissões: médico, jornalista, contador, radialista, agrimensor, dentista, aposentado, pedreiro, mecânico, 
2 padeiros, 2 motoristas e 2 corretores de seguros. Deles estavam a depender 54 pessas. As penas variavam de 2 a 
4 anos de reclusão.
32. Dom Thomás Balduíno, frade da Ordem dos Pregadores (Dominicano), em 1967, foi nomeado bispo para a já 
duplamente centenária diocese de Goiás, e sufragânea da Arquidiocese de Goiânia, desde que esta última foi 
criada, em 1956. Conferir Revista da Arquidocese. Goiânia (XII): 888ss. Dezembro/MCMLXVII. Muito 
elucidativa, para entender a posição do novo bispo é a “Primeira Alocução de Dom Thomás Balduíno”, neste 
mesmo número da Revista da Arquidiocese.

33. O Segundo Sínodo dos Bispos aconteceu no final de 1971, em Roma. O texto final, publicado em 6 de 
novembro de 1971, intitulado “A Justiça no Mundo” foi publicado na íntegra pela Revista da Arquidiocese. Cf. 
“O Documento Sobre A Justiça no Mundo” In. Revista da Arquidiocese. (2): 105-125. Fevereiro/1972.

34.  Uma Assembléia Diocesana ou Arquidiocesana foi definida como “A realização de uma Assembléia de 
cristãos de Igreja (...) importa na reunião da comunidade de seus fiéis ( na totalidade, na maioria ou na 
representação) sob a presidência do Bispo (...) como representante de Cristo, com a finalidade de sentir, refletir, 
estudar, avaliar, deliberar e decidir, planejar e encainhar a ação pastoral da Igreja como um todo.
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Realizada em julho de 1971, a 4ª Assembléia Diocesana da Diocese de Goiás, tendo à 

frente o seu bispo, depois de tomarem consciência do conteúdo daquele documento 

preparatório, elencaram as injustiças praticadas na região e determinaram que: “A Igreja foi 

instituída para ser sinal de Cristo, que veio libertar os injustiçados e evangelizar os pobres”. A 

Igreja, por assim dizer, reencontava a missão que Cristo lhe confiou: o anúncio do Evangelho 

(do grego euanggélion = boa notícia) aos pobres e a libertação dos injustiçados. Mas,  para ter 

esta atuação profética a favor dos pobres e dos injustiçados, além de “Conscientizar bem os 

fiéis sôbre a dignidade da pessoa humana”, a   Igreja deveria estar consciente que sua própria  

estrutura ...

deve ser exemplo de justiça e de valorização do homem. (Igreja pobre, 
descomprometida com o poder e o dinheiro, voltada mais para a promoção dos 
pobres do que para as grandes construções, dando a todos o mesmo valor).
Deve-se começar a distinguir entre aquêle catolicismo alienado, que faz  parte 
do costume  e da tradição local, e que serve para acalmar a consciência tanto do 
opressor como do oprimido, e uma autêntica comunidade de irmãos na fé, 
comprometida apenas com o Evangelho.35

Uma coisa ficou clara, para os participantes da 4ª Assembléia Diocesana de Goiás: ao 

assumir o  ministério profético, hierarquia e laicato deveriam mudar o seu lugar social. 

Deveriam abandonar as ligações com o poder e com os detentores do poder, como no modelo 

de nova cristandade; deveriam se inserir entre “os pobres e os injustiçados” e a eles, 

preferencialmente, anunciar “a boa notícia do Reino”. Àqueles que detinham o poder e a 

riqueza e que também praticavam as injustiças, a Igreja devia não sòmente denunciar as 

injustiças, mas também anunciar a necessidade da conversão (do latim conversio = mudança 

                                                                                                                                                                                     
(...) Desta forma é importante a escolha, a preparação pelas bases dos representantes que vão participar de uma 
assembléia de uma Igreja. É a reunião de cristãos que envolve  os problemas, as necessidades materiais e 
espirituais de todos os membros da Igreja. Cf. GUIMARÃES, Pedro Wilson. “Indicações  sobre a Assembléia 
Arquidiocesana da Igreja de Goiânia”.  In. Revista da Arquidiocese. (8): 555-556. Agosto/1977.
35. “Regional Centro Oeste. 4ª Assembléia Diocesana da Diocese de Goiás”. In Revista da Arquidiocese. (10). 
Outubro/1971. pp. 646-641.
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de vida e de perspectiva). Em um país tido como majoritariamente católico, a postura ética em 

favor da justiça, deveria fazer parte da moral cristã.

Outra questão interessante: os métodos. “Deve se começar a distinguir entre aquêle 

catolicismo alienado.... e uma autêntica comunidade de irmãos na fé, comprometida apenas 

com o Evangelho”. Aqueles que estudaram a gênese e as manifestações do catolicismo

brasileiro, como Thomás de Bruneau, já colocaram as peculiaridades da formação do 

catolismo, em nosso país: um catolicismo pouco ortodoxo, de caráter folclórico e sincrético, 

em parte por deficiência do clero, em número, qualidade e autenticidade.

A este catolicismo, sobrepôs-se, em fins do século XIX e no século XX, um outro, 

romanizado e centralizador, mas, em muitos lugares, distante da vida de seus adeptos, de 

maneira que a ignorância religiosa, as supertições, a fatalidade conviveram com uma 

sacramentalização, longe do conhecimento do Evangelho.36 Para contrapor a esta situação, os 

participantes da 4ª  Assembléia Diocesana de Goiás - bem como em muitas outras dioceses do 

Brasil e até da América Latina - perceberam a importância da formação de “equipes técnicas”,  

dentro do laicato. Estas equipes foram, depois, chamadas de “agentes de pastoral” e tinham 

como objetivo exercer a evangelização, a catequese, fomentar as Comunidades de Base, isto é, 

“conscientizar as bases”.37

Os participantes daquela Assembléia, ainda,  divulgaram uma mensagem às 

autoridades de Goiás. Esta mensagem foi uma verdadeira denúncia da situação do trabalhador 

rural e dos pequenos lavradores da região. Denunciou o deslocamento de mão-de-obra, para as 

                                                                                                                                                                                     

36. Cf. Buneau, Thomás. Religião e Politização no Brasil: a Igreja e o Regime Autoritário. S. Paulo. Loyola. 
1979. pp. 33-45.

37. Cf. “Regional Centro-Oeste. 4ª  Assembléia Diocesana da Diocese de Goiás”. In. Revista da Arquidiocese.
(10) Outubro/1971 p. 651.
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grandes fazendas, no Mato Grosso, onde estes trabalhadores eram submetidos a um regime 

similar ao da escravidão, em que as tentativas de fuga eram punidas com maus tratos ou até 

com a morte dos implicados.

Alguns fazendeiros vêm deslocando trabalhadores, muitos dêles pais de 
famílias, para lugares distantes no Mato Grosso e outros estados, sem depois 
comunicar aos seus lares o seu paradeiro, ficando estas famílias literalmente 
espoliadas de seus chefes ou seus membros de arrimo que partiram iludidos 
com promessas jamais cumpridas. 38

Denunciou, igualmente a situação trabalhista, na região. O trabalhador rural, ainda, 

destituído de qualquer proteção jurídica, espoliado pelos “contratos verbais de meias, ou seja, 

por relações de trabalho pré-capitalistas. E o que é mais importante, na visão daquela 

Assembléia, sem usufruir dos benefícios do desenvolvimento: a ausência ou a precariedade de 

escolas e de postos de saúde. “A situação do homem da lavoura é ruim. A maioria não possui 

terra. Os salários são baixos. Não há carteira de trabalho. Os peões vivem  endividados. Os 

contratos verbais de “meias” não são respeitados pelos patrões. As escolas ou postos de saúde 

são precários ou inexistentes”.39

Denunciou, ainda, o crescimento do latifúndio, tendo como consequência a expulsão 

dos pequenos proprietários para as regiões de fronteira ou para as periferias da capital.

Fazendeiros têm forçado, por meios econômicos ou psicológicos, os pequenos 
proprietários a lhes venderem  suas terras, sem nenhuma preocupação com a 
futura situação destas famílias, em geral de desbravadores, muitas das quais  
emigram para longe em busca de outras terras, quando não demandam a 
periferia da capital, desequilibrando-se seriamente.40

                                                          
38. “Regional Centro Oeste Diocese Mostra Injustiças” In. Revista da Arquidiocese (8): 527. Agosto/1971.
39. Idem. 527-528.

40. Idem. p. 528. 
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Apesar das denúncias de injustiça contra peões, trabalhadores rurais e pequenos 

proprietários, a situação do homem do campo continuou a piorar. Isto contribuiu para que os 

conflitos entre a Igreja e o regime não apenas continuassem a acontecer como aumentassem 

em número e intensidade. Em maio de 1973, em comemoração aos 10 anos da Encíclica Pacen 

in Terris de João XXIII (1963) e dos 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da ONU, a diocese de Goiás esboçou um documento como subsídio para reflexão, sob o título 

“Marginalização de Um Povo - Grito das Igrejas”. Este documento foi assinado por seis 

bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB. Na mesma época, foi publicado no Nordeste “Eu 

Ouvi os Clamores do Meu Povo”. Scott considerou que estes dois documentos, foram, até 

então,  “as declarações mais progressistas já emitidas por um grupo de bispos em qualquer 

parte do mundo”.41

“Marginalização de Um Povo - Grito das Igrejas”, em forma de cartilha  popular, mas 

recheado de textos da Gaudium et Spes (1965), Populorum Progressio (1967) e do documento 

sinodal A Justiça no Mundo (1971), denunciou, com mais veemência, as explorações 

trabalhistas na região, o desemprego e o subemprego e os sindicatos “pelegos”; o latifúndio, o 

minifúndio e as empresas rurais; o subdesenvolvimento, o colonialismo interno e externo e a 

modernização dependente; a concentração da renda”; a conivência do governo com os ricos, a 

politicagem e o paternalismo governamental e chegou a propor, com certa ousadia, para o 

momento histórico, a reforma agrária com a socialização do uso do solo, a formação de 

cooperativas, o sindicato militante, a distribuição das riquezas e a superação das divisões de 

                                                          
41. MAINWARING, Scott. Op. cit. p. 114. Os seis bispos signatários do documento foram: Dom Fernando, 
Arcebispo de Goiânia; Dom Epaminondas, Bispo de Anápolis; Dom Tomás, Bispo de Goiás;  Dom Pedro, Bispo 
de São Félix; Dom Estêvão, Bispo de Marabá; e Dom Celso, Bispo Auxiliar de Porto Nacional.  A Encíclica 
Pacen in Terris do Papa João XXIII foi o primeiro documento da Igreja a aceitar a doutrina dos direitos humanos 
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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classes pela fraternidade. Em uma palavra, com uma linguagem despojada fez fortes denúncias 

das situações de injustiça na região:

É geralmente tratado como ‘criminoso’quem reclama salário justo, melhor 
moradia, tratamento de saúde ou outra necessidade qualquer. Por isto ou por 
menos disto, é ‘tocado’da fazenda e divulgado como pessoa turbulenta, o que 
impede de arranjar emprego em outra. Muitos patrões proíbem entrar no 
sindicato dos trabalhadores rurais. A parte da ‘meia’que cabe ao lavrador não 
pode ser retirada da fazenda e o preço é o patrão que impõe. Coisas mais sérias 
tem ainda: perda da roça antes da colheita, por ser despedido; casos de 
exploração e opressão dos posseiros; verdadeiros roubos feitos na forma de 
‘contratos de trabalho’ só de boca e contrários à lei.
(...) A maioria não conhece seus direitos nesses pontos. Sente a injustiça, sofre, 
mas fica sem saber o que fazer. E se souber, irá adiantar? Quem pode enfrentar 
o patrão? Onde encontrar verdadeira justiça? Parece que a ‘justiça’ pende para o 
lado de  quem tem dinheiro. Nem sempre, mas muitas vêzes. Para provar isto, 
basta ver que aqueles que procuram esclarecer os lavradores sobre os seus 
direitos são considerados ‘subversivos’. E quem toma a iniciativa de apoiar 
pessoas na justiça, acaba sendo acusado de ‘perigoso’, de ‘comunista’ (casos do 
P. Francisco Jentel e do P. Francisco Cavasuti).42

O texto pela sua simplicidade dispensa comentários. As represálias pela publicação 

deste documento não se fizeram esperar. Foram presos pela Polícia Federal o proprietário e 

alguns funcionários da Gráfica Líder, onde o documento foi impresso. A Polícia Federal 

também “empastelou” a Gráfica e suspendeu a circulação da Revista da Arquidiose por mais 

de um ano. Dom Fernando, então, emitiu dois documentos: uma Carta Pastoral para ser lida 

nas Missas de Corpus Chisti e uma circular “Não Saiu na Revista”. Na Carta Pastoral, Dom 

Fernando informou aos diocesanos sobre os acontecimentos; fez uma síntese do conteúdo do 

documento e se colocou em estado de prisão, porque:

Não é justo que os maiores responsáveis [os bispos signatários do documento] 
fiquem isentos  das sanções legais, enquanto o proprietário e seus companheiros 
foram detidos, com graves  danos materiais  e sofrimentos para suas famílias. 
Na qualidade de primeiro signatário do Documento, assumimos total 
responsabilidade pela publicação e colocamo-nos à disposição  da polícia. 

                                                          
42. Marginalização de Um Povo - Grito das Igrejas. Documento de Bispos do Centro-Oeste. pp. 8-9.
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Sujeitamo-nos livre e conscientemente, às consequências que nos quiserem 
impor, pelo fato de amarmos a Justiça e lutarmos contra a iniquidade43

Pe. Jesus Flores caracterizou Dom Fernando como “um homem muito reto, muito 

honesto, muito verdadeiro. (...) Tinha aquele senso da pessoa que está ligado à terra, que 

conhece a verdade, que não aceita a mentira, que não aceita a falsidade”.44 No caso da prisão 

dos gráficos, Dom Fernando agiu como Dom Waldir Calheiros, bispo de Volta Redonda,  agiu 

em agosto de 1970, quando foram presos dois operários que trabalhavam consigo. Dom 

Waldir, também, colocou-se em estado de prisão até que aqueles operários fossem soltos.

A circular “Não Saiu a Revista”, assim como a Carta Pastoral, apresentou uma síntese 

do documento e relacionou a reflexão sobre o desenvolvimento do Centro-Oeste com a 

questão da justiça.

A reflexão sobre a realidade desta região, vista à luz do evangelho, leva-nos 
necessariamente a juntar esforços para que o desenvolvimento que embala o 
Centro-Oeste abrace ‘o homem todo e todos os homens’ (...)
Cabe particularmente aos cristãos tomar consciência de suas responsabilidades 
sociais. Uma estrutura sócio-política-econômica dominada pelo lucro, pela 
força, pelo arbítrio, não condiz com os postulados do Evangelho porque oprime 
escraviza, em lugar de elevar e libertar, tanto as vítimas com os seus autores.45

Antecipando, de certa forma, ao documento de Puebla, Dom Fernando chamou a 

atenção dos cristãos da Arquidiocese e de todos quantos receberam aquela circular, para uma 

“opção preferencial pelos pobres” (preferencial e não excludente) e para o fato da existência 

“de uma  estrutura sócio-política-econômica” escravizante e destituída dos valores éticos e 

cristãos. Isto é, de um pecado social cristalizado nas estruturas.46  

                                                          
43.  SANTOS, Dom Fernando Gomes dos. Carta Pastoral. Arquivo da Cúria. Pasta 2.

44. Entrevista com Pe. Jesus Flores para o Projeto de pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: A resistência 
da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968-1985)
45. SANTOS, Dom Fernando Gomes dos. Não Saiu a Revista. Arquivo da Cúria. Pasta 2.
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Mas, foi em 1976, sob o governo do presidente Geisel que os conflitos evoluíram de 

confrontos verbais ou manifestos escritos e até prisões, para verdadeiras tragédias. No dia 15 

de julho, por uma questão de demarcação de terras entre fazendeiros da região e a aldeia 

Bororo, no Mato Grosso, morreu o Pe. Rudolf Lukenbein, salesiano alemão e superior da 

Missão em Merure. Na ocasião, morreram, também o índio Bororo, Simão Cristiano, que 

morreu defendendo o padre, e o menor Aloísio Bispo, entre os atacantes.47 No dia 11 de 

outubro foi a vez do Pe. João Bosco Penido Burnier, missionário jesuíta da Prelazia de 

Diamantino, ser letalmente baleado, na cadeia de Ribeirão Bonito, quando foi, com Dom 

Pedro Casaldáliga, defender duas mulheres que estavam presas e sendo torturadas e 

violentadas pelos policiais. O Pe. João Bosco ainda foi transportado para Goiânia, em um táxi-

aéreo encontrado na região, mas chegou ao Instituto Neurológico de Goiânia com morte 

cerebral. O desfecho final não tardou a acontecer.48

Ambos tiveram missas, na Igreja Mãe da Arquidiocese de Goiânia, em sufrágios de 

suas almas ou para “clamar a misericórdia  de Deus, diante do martírio” (do grego mártyr = 

testemuha) daqueles missionários pela causa da justiça. Pelo Pe. Rudolf foi celebrada a missa 

de 7º dia, concelebrada por Dom Fernando, Dom Thomás e Dom Pedro Casaldáliga. Para o Pe. 

João Bosco, celebraram-se as exéquias.49

Em Ribeirão Bonito, no Mato Grosso, onde o Pe. João Bosco foi assassinado e que a 

maior parte da população era composta de peões e posseiros, após a missa de 7º dia pelo padre 

                                                                                                                                                                                     
46. Cf. REJÓN, Francisco Moreno. Teologia Moral a Partir dos Pobres. A Moral na Reflexão da América Latina.
Trad. Pe. João Gomes. Aparecida. Santuário. 1987. pp. 137-187.

47. Cf. “O Padre que Morreu Defendendo os Índios e o Índio que Morreu  Defendendo o Padre”. In. Revista da
Arquidiocese. (8): 556-565. Agosto/ 1976.

48. CASALDÁLIGA, Pedro. “Morte e Testamento do Missionário João Bosco”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 
745-759. Novembro/1976.
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assassinado, celebrada no rancho da Igreja local, com representantes de toda a Prelazia, os 

participantes foram, em procissão, até o local do assassinato levarem uma  grande cruz. Diante 

da cadeia, onde vários deles, também, foram presos, injustamente, e até torturados; tomados de 

indignação, destruiram a cadeia com as mãos, com paus, com pedras e até machados.50

Este gesto inusitado realizado pela população de Ribeirão Bonito, lembra, em certa 

medida, os milenarismos descritos por Hobsbawm: uma ação violenta na expectativa de uma 

transformação completa e radical, seja restaurando uma ordem antiga e paradísiaca ou 

instaurando uma nova ordem. Algumas outras semelhanças também podem ser notadas como, 

por exemplo, o caráter “subversivo” dos participantes; a presença de elementos religiosos no 

discurso das pessoas; a invasão da sociedade camponesa pela economia capitalista, tornando o 

local numa região de tensão social; e a aspiração a uma sociedade justa e fraterna. Para 

Hobsbawm, estes movimentos estão entre dois extremos: o do milenário “puro” e o do 

revolucionário “puro”, pois os participantes de um movimento milenarista “puro” aguardam a 

transformação da sociedade, como um milagre divino, apenas observando “certas medidas 

rituais”, mas, quando acontece esta hibridez entre um movimento milenarista e um movimento 

revolucionário, há uma adoção de uma “teoria secular da história e da revolução: nacionalista, 

socialista, comunista, anarquista  ou de qualquer outro tipo”51. 

A Segunda Leitura da Missa, em Ribeirão Bonito, intitulada de “Carta da comunidade 

de Ribeirão Bonito, Cascalheira e redondezas aos cristãos: Paixão e Morte do Padre João”, 

                                                                                                                                                                                     
49. Idem. p. 757. 

50. CASALDÁLIGA, Pedro. “Reação do Povo de Ribeirão Bonito”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 760-766 
Novembro/1976.
51. Cf. HOBSBAWUM, J. E.. “Milenarismo I: Lazzaretti”; “Milenarismo III: Os ‘Fasci’ Sicilianos e o 
Comunismo Agrário”. In. Rebeldes Primitivos: Estudo sôbre Formas Arcaicas de Movimentos Sociais nos 
Séculos XIX e XX. Trad. Nice Rissone. Rio de Janeiro. Zahar Editores. pp. 77-96; 120-136.
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relacionava a morte do jesuíta ao sacrifício cruento de Cristo e com as mortes e maus tratos 

que o regime impôs sobre outros cidadãos brasileiros, pela causa da justiça.

Como também aconteceu a Jesus Cristo, padre João morreu porque defendia a 
verdade, a justiça e a liberdade.
Era um espinho nos pés dos poderosos e opressores. Por isso acharam jeito  de 
fazê-lo calar: o assassinaram.
Como dizia Lourenço, índio Bororó, na época em que assassinaram padre 
Rodolfo, em Merure: “A ARMA É O ARGUMENTO DOS COVARDES”.
Esta morte  não é isolada. Noutras partes do Brasil, bispos, padres, políticos, 
estudantes, operários e lavradores são presos, torturados e mortos pela mesma 
causa: a causa da Justiça, a causa do Povo.
Mas a morte não é o fim. A morte é passagem para a Vida. E essa morte nos faz 
acordar. Abre-nos os olhos para ver que a opressão continua em nossos 
ombros.52

De uma forma pedagógica, a leitura estabeleceu uma continuidade entre a morte 

ignominiosa de Cristo, “a justiça de Deus” (Rm 3, 21; 1Cor 1,30) e as prisões, torturas e 

mortes, que, no Brasil, foram infligidas a “bispos, padres, políticos, estudantes, operários e 

lavradores”. Celebrar a morte dos mártires pela causa da justiça foi, também, fazer um ato de 

fé na ressurreição, dogma central do cristianismo, e uma “pro-vocação” para realizar as 

libertações históricas.

A ressurreição é como que o ato de protesto de Deus contra a injustiça dos que 
mataram seu Filho inocente; e, por nossa parte, crer na ressurreição somente 
pode significar  o associar-se  a este protesto de Deus contra a história pecadora 
dos que afogam, atormentam e matam seus filhos. Deus se tornou solidário com 
os justos oprimidos e crucificados, e por isso os ressuscita; crer na ressurreição  
significa tornar-se solidário com os oprimidos e crucificados, e por isso mesmo 
procurar fazer com que vivam uma vida nova digna de homens já aqui e agora. 
(...) cada vez que se protesta  contra a injustiça, cada vez que faz alguma coisa  
para devolver  o sentido da dignidade à vida de uma pessoa, está-se solidário 
com o Deus que ressuscitou Jesus; está-se  fazendo obra de ressurreição. (O 
grifo é dos autores).53

                                                          

52. CASALDÁLIGA, Pedro. “Reação do Povo de Ribeirão Bonito”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 762-763. 
Novembro/1976. 
53. VIVES, Josep. “O Ídolo e a Voz. Reflexões Sobre Deus e Sua Justiça”. In. FAUS, J. I.GLEZ. et alli. A Justiça 
que Brota da Fé. S. Paulo. 1977. p. 103.
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Na fé daquela comunidade, a morte e a injustiça não foram a última palavra de Deus 

para a história dos homens. A morte de padre João Bosco, as prisões e torturas foram um 

testemunho em favor da justiça e da liberdade. Deus os ressuscitariam e eles estariam vivos na 

memória da comunidade. As mortes e prisões advindas das truculências do regime ganharam 

um caráter redentor, não só porque, na fé da comunidade, contariam com a solidariedade 

divina, mas também, porque elas impuseram aos vivos um compromisso com a libertação. 

Mas estes assassinatos demonstraram para a sociedade civil e especialmente para a 

Igreja os limites da política de distenção do governo Geisel. O governo Geisel guardou 

diferença dos governos de seus dois últimos antecessores, Costa e Silva e Médici, que 

representavam a linha dura do Exército. Geisel foi um castelista, um moderado, e seu governo 

foi composto, na sua maior parte, de militares moderados. O presidente Ernesto Geisel iniciou 

seu governo prometendo uma liberalização e a preparação do país para a democracia. Como 

militar, Geisel não prometeu abolir a segurança nacional e nem aceitar vitória política do 

partido da oposição, mas prometeu controlar os agentes da tortura e as atividades 

paramilitares, o bastante para criar uma expectativa do controle da repressão. Por ocasião, do 

assassinato do Pe. João Bosco, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora distribuiu nota 

oficial à Imprensa que foi publicada pelo “O Popular” e transcrita na Revista da Arquidiocese. 

A Nota Oficial de Dom Geraldo Maria de Morais Penido foi uma crítica ao discurso de 

justiça do governo.

Quando se mata impunemente, quando se cometem crimes, os mais hediondos, 
e nenhuma providência séria é tomada pelo Governo, a gente sente uma espécie 
de desalento, não porque se perdeu um parente, mas pela sorte da pátria. Que 
será do Brasil, se este estado de coisas persiste? Se o Governo não se decidir a 
levar a sério esses casos de injustiça social e de consequentes homicídios contra 
aqueles que defendem os injustiçados, então, positivamente não vemos como 
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poderá nossa Pátria encontrar os caminhos da paz e da felicidade  de todos os 
brasileiros. Não basta que o Ministro da Justiça faça declaração pelos jornais, 
mais com o intuito de  inocentar  atitudes omissas do governo. Não basta que o 
Presidente da República se mostre frio e tranquilo diante  de toda essa onda de 
crimes que se cometem contra brasileiros, e portanto contra a própria Nação. 
Não. É preciso  que tomem decisões sérias  e decisivas. Que se castiguem os 
culpados, custe o que custar , doe a quem doer. Ainda em o Vice-Presidente da 
República levou a Aparecida na festa da Padroeira do Brasil (sic), essa 
mensagem do Presidente: “A paz do Senhor para toda a Nação brasileira”.
Enquanto lá se dizia isso, em Mato Grosso era covardemente assassinado um 
sacerdote, digno sobre todos os títulos, só porque defendia duas pobres 
mulheres que eram torturadas pelas forças policiais, cujo comandante é, se não 
me engano, um coronel do Exército. É assim que haverá a “A paz do Senhor 
para a Nação brasileira?

Esperamos que se acordem os responsáveis pela Pátria e que se afastem 
de vez todos os obstáculos para que haja paz neste país...” (grifos do 
original).54

Os assassinatos daquele período, assim como a Nota Oficial de Dom Geraldo Maria de 

Moraes Penido, mostraram os limites do poder do governo Geisel sobre os mecanismos de 

tortura e das atividades paramilitares, bem como a definição da identidade da Igreja. A política 

da descompressão do presidente Geisel enfrentou um duplo desafio: reduzir o poder dos 

militares da linha dura e manter o controle da subversão. Embora os castelistas tivessem se 

apossado do governo, o interior das três armas (Exército, Marinha e Aeronáutica) esteve 

repleto de “linhas-dura” que não apenas suspeitavam do projeto do governo, mas que tinham 

interesse em comprometer a performance do mesmo. O governo Geisel foi marcado pelo 

assassinato e desaparecimento de muitas pessoas em nome da subversão. Isto demonstrou um 

processo de insubordinação dentro da própria hierarquia militar; enquanto os superiores 

falavam em conter a prática da tortura, equipes de torturadores continuaram a praticá-la. O 

governo precisou de muita artimanha para contê-los e  manter a coesão das Forças Armadas.55

                                                          
54. “Arcebispo Critica a Posição do Governo”. In. ”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 776. Novembro/1976.  
55. Cf. SKIDOMORE, Thomas. Op. cit. pp. 315-335. 
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O outro aspecto que se evidenciou foi a definição da Igreja pela sua própria identidade: 

com a crise do modelo de neo-cristandade. Os acontecimentos recentes empurraram a Igreja 

para assumir uma solidariedade com os pobres e oprimidos.56 Pe. João Bosco foi atirado por 

um policial, em Ribeirão Bonito, quando acompanhou o bispo de São Félix, Dom Pedro 

Casaldáliga na defesa de duas mulheres pobres que eram torturadas. A Igreja, enquanto corpo 

hierárquico condenou o crime e criticou o governo. Diferenciando, assim, dos primeiros anos 

do regime, quando um membro do corpo hierárquico recebia repreensão do Estado, ele, 

individualmente, era considerado pelo Estado como subversivo, mas não a Igreja e a Igreja se 

limitava a criticar o “abuso de poder” de um militar. Foi a Igreja que foi atingida, quando o Pe. 

Burnier foi atingido. Quem atingiu o padre e a Igreja não foi um militar que abusou de seu 

poder, mas foi o próprio regime, através daquele militar. O assassinato do Pe. Burnier e a Nota 

Oficial do Arcebispo de Juiz de Fora contribuiram para que a Igreja fosse se colocando como 

entidade autônoma, diante do Estado, com a capacidade de oposição e resistência ao seu 

“magistério paralelo”.57

                                                          

56. Cf. RICHARD, Pablo. Op. cit. p. 175. Márcio Moreira Alves considerou que: “Somente a partir da posse do 
General Ernesto Geisel, em 1974, é que a posição oficial  se tornou mais dura, e isso muito menos em virtude de 
ser Geisel  o primeiro presidente protestante do Brasil do que por ser enrijecido e clarificado o discurso 
oposicionista da Igreja”. Cf. ALVES, Márcio Moreira. A Igreja e a Política no Brasil. São Paulo. Brasiliense. 
1979.  p. 201.

57. Idem. p 175. Outros incidentes desta mesma natureza continuaram a acontecer. Cf. Folha de Goiaz. 02-08-
1977 p. 1. “Arcebispo de Goiânia prega Subversão Aberta”; 02-08-1977 p. 1. “Nota  da CNBB”. Em 
1977, quando três membros da MISEREOR (Misereor é uma entidade beneficiente européia que financia projetos 
de promoção humana e social dirigidos pela Igreja, nos países do Terceiro Mundo), ficaram detidos no Aeroporto 
Santa Genoveva, em Goiânia, Dom Fernando distribuiu nota à Imprensa condenando as medidas tomadas por um 
Estado que se dizia cristão, mas além de precisar menos do aval da Igreja para defender suas políticas, a alijava, 
cada vez mais, das instâncias de decisão: submeteu os visitantes a interrogatórios na Polícia Federal, ameaçou 
expulsar o bispo de São Félix do Araguaia e  permitiu que o Congresso aprovasse a emenda constitucional de 
autoria do Senador Nelson Carneiro que introduziu o divórcio no Brasil e o Minis                                tério da 
Saúde já cogitava distribuir anticoncepcionais, gratuitamente. Questões  com as quais a Igreja não concordava. 
Ela sempre teve uma doutrina muito clara acerca da indissolubilidade do casamento e do respeito à vida intra-
uterina, porque como vida humana foi considerada um direito divino
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De indignação e de frustração com a política de distensão do governo Geisel, também, 

foi uma nota de Dom Fernando, quando alguns estudantes universitários foram presos em 

Goiânia, no final de 1977,  por estarem empenhados na reconstrução da UNE.

A opressão policial não educa, não corrige, não eleva. Ao contrário revolta, 
estimula o crime, degrada a pessoa. (...)
Esta será, talvez, a verdadeira  distensão, a autêntica abertura, impacientemente 
esperada, para a restauração do Estado de Direito. Sem os jovens ou contra os 
jovens, todas as medidas “acauteladoras” serão meros paliativos para disfarçar a 
“medocracia” (domínio do medo, pelo medo e para o  medo)  ou alimentar 
intenções não menos temerárias.58

Dom Fernando, assim como amplos setores dentro da Igreja e parte da sociedade civil 

ficaram decepcionados e frustrados com a política de “distensão” e de desrespeito aos direitos 

humanos do governo. Geisel se revelou como um verdadeiro autocrata, acenou com um 

retorno ao Estado de Direito, o Estado Constitucional, mas seu governo continou sendo 

marcado pela arbitrariedade e pelo temor.

Entretanto, a intensidade e a gravidade de todos estes conflitos acabaram por mostrar à 

Igreja de Goiânia e suas sufragâneas, que estavam comprometidas com a causa da justiça, a 

necessidade de se organizarem para resistir às arbitrariedades do regime e defender os direitos 

humanos. Passava-se, assim, de um processo que envolveu o pronunciamento de discursos, e  

homilias para um processo que, além dos pronunciamentos e homilias, partiu para a criação de 

organismos, dentro da instituição eclesial, com a finalide explícita de defender os direitos 

humanos, sobretudo os direitos da população “em-pobre-cida”.

2.2. A Arquidiocese de Goiânia e a Defesa dos Direitos Humanos

                                                          
58. SANTOS, D. Fernando G. dos. “Ainda prisões”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 743. Novembro/1977. 



98

O fim do “milagre econômico” e a deterioração das condições de vida, advinda do 

processo de concentração da renda, de expulsão das populações índígenas e do trabalhador 

rural, bem como da ocupação de terrenos urbanos foram algumas das circunstâncias que 

favoreceram, na Arquidiocese de Goiânia, o surgimento de algumas formas de ação pastoral, 

como a formação das comunidades eclesiais de base, a discussão das questões índígenas, a 

criação da CPT (Comissão Pastoral da Terra) e a participação ativa nos movimentos populares. 

Estas práticas começaram a se configurar, às vezes um pouco antes e às vezes um pouco 

depois dos anos de 1975 e 1976. 

As “comunidades de base” foram definidas pelo documento de Medellín como: 

uma comunidade local ou ambiental, que corresponda à realidade de um grupo 
homogêneo, e que tenha uma dimensão que permita o trato pessoal fraterno 
entre seus membros. (....) a comunidade  cristã de base é o primeiro e 
fundamental núcleo eclesial, que deve, em seu próprio nível, responsabilizar-se 
pela riqueza e expansão da fé, como também pelo culto que é  a sua expressão.  
Ela é, portanto, a célula inicial de estruturação  eclesial e foco de evangelização 
e atualmente fator primordial  de promoção humana e desenvolvimento.59

Em Medellín, os bispos reconheceram as comunidades de base como o locus

privilegiado para realizar a catequese e a evangelização, bem como para o cristão exercitar-se 

na vivência da fé e de sua manifestação. As comunidades de base também foram consideradas 

o espaço privilegiado para a Igreja disseminar o seu conceito de desenvolvimento, 

“desenvolvimento integral”, e traduzir isso em uma prática, a “promoção humana”. A 

promoção humana foi realizada através de atividades educativas e assistenciais. Foram os 

cursos de corte e costura,  cursos de puericultura, cursos de culinária, creches, postos de saúde 

com atividade ambulatoriais etc..

                                                          
59. Conselho Episcopal Latino-Americano. Op. cit. p. 152.
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Em Goiânia, o surgimento das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) esteve ligado ao 

aparecimento dos Centros Comunitários, no final dos anos 1960.60 Mas, a primeira notícia 

oficial sobre tais comunidades foi encontrada no projeto do primeiro Plano de Pastoral para os 

anos de 1973 e 1974, contido na Carta Pastoral de Dom Fernando, como consulta “aos 

membros do Conselho Presbiteral, aos membros do Presbitério, às Casas Religiosas, aos 

Dirigentes de Associações e movimentos”. Além de serem consideradas como uma realidade, 

naquele documento, elas já foram tratadas como prioridade. Dom Fernando traçou em treze 

pontos as orientações para a formação das “Pequenas Comunidades Cristãs” (PPC), assim 

como eles as chamou:

1. As Pequenas Comunidades Cristãs, ou como chamamos nesta Arquidiocese, 
os Centros Comunitários, constituem uma necessidade urgente, nas atuais 
circunstâncias desta Igreja Particular.
2. A população da Arquidiocese é cada dia mais densa, sobretudo na Capital. Os
bairros multiplicam-se. As paróquias desdobram-se em núcleos populacionais 
que tomam, por vezes, proporções de cidades dentro de Goiânia.
3. Como se deve levar a presença viva e organizada da Igreja ao povo que apela 
para o Bispo, com fome e sede de Deus?
4.O número de padres é reduzido e jamais poderá acompanhar o crescimento 
demográfico.
5. Deste dado sociológico surge o desafio no campo pastoral. Como atender  ao 
Povo de Deus? Duas conclusões se impõem: 
a) A Igreja deve convidar todos os seus valores para uma ação organizada nos 
bairros das cidades e nos povoados da zona rural;
b) O padre, auxiliado pelos Auxiliares Pastorais, poderá dedicar-se de maneira 
mais dinâmica e eficaz à missão que lhe é própria.
6. Contamos atualmente com 50 Centros Comunitários, mas estamos longe de 
atingir toda a população da Arquidiocese. 
7. Enviar Religiosas e Leigos com aptidões e preparo, dispostos a assumir essas 
responsabilidades, é uma preocupação  constante  que deve repercutir na 
consciência dos cristãos. 

                                                          
60. Cf. Entrevista com a Professora Valderez Miguel Loureiro para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da 
Catedral Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985). Ver ainda “1º 
Centro Comunitário - Vila João Vaz”. In. Revista da Arquidiocese. (IV): 341. Abril. MCMLXVII. Sobre o 
surgimento das Comunidades Eclesiais de Base no Brasil conferir  ALVES,  Mª  Helena M.. Op. cit. p. 231. 
Segundo a autora, elas surgiram entre os anos de 1956, na diocese de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, ou nos 
grupos organizados pelo Movimento de Educação de Base, em Natal, em 1960.
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8. Resulta dessas considerações a necessidade de Cursos para a formação de 
pessoa, como medida indispensável à consolidação  dos Centros Comunitários 
existentes e criação de novos.
10. Exige-se de início, uma equipe de três ou mais elementos, com as aptidões 
necessárias a esse tipo de apostolado. Podem ser diáconos, religiosos, religiosas 
e leigos de ambos os sexos.
11. Os candidatos a essas Equipes devem fazer o curso de preparação, que lhes 
dará o certificado de Auxiliares Pastorais.
12. Além da missão de ser “fermento do Envangelho” na comunidade a que 
serve, os Auxiliares Pastorais terão a preocupação de descobrir, formar e 
organizar os valores de comunidade, até que ela possa dispensar a colaboração 
de elementos de fora.
13. Os Centros Comunitários são coordenados pelo SPAR, por meio de uma 
Equipe especializada, constituída de Padres da Escola de Serviço Social e 
representantes eleitos pelas comunidades. Todo este organismo está sob a 
supervisão do Conselho Presbiteral.61

Em Goiânia, as comunidades de base surgiram, como provalmente devem ter surgido 

em todo o Brasil, como uma convocação dirigida aos leigos e religiosos, para suprir a falta de 

padres, numa população que apresentava altos índices de crescimento demográfico, ainda mais 

que, depois do Concílio, houve uma considerável desistência de sacerdotes e seminaristas que 

abandonaram o ministério por não se adaptar às mudanças ou, simplesmente para se casarem, 

uma vez que o Papa Paulo VI e o Sínodo dos Bispos de 1971 reafirmaram a exigência do 

celibato para os sacerdotes e para os candidatos ao sacerdócio.62 A formação das comunidades 

de base foi um projeto clerical e sob os cuidados da hierarquia.

Todavia, a exigência de que os “Auxiliares de Pastoral” passassem por cursos de 

formação, treinamentos e reuniões, que foram oferecidas por equipes do Centro Teológico 

Pastoral (CTP), do Centro de Treinamento de Líderes (CTL) e do Secretariado de Pastoral 

Arquidiocesano (SPAR), possibilitou uma emergência do laicato, dentro da Igreja de Goiânia. 

                                                          
61. SANTOS, Dom Fernando Gomes. “Projeto de Plano Pastoral da Arquidiocese 1973/1974”. In. Revista da
Arquidiocese.  (2): 98-99. Fevereiro/1973. 

62. Cf. “O Documento Sobre o Sacerdócio Ministerial” in. Revista da Arquidiocese. (2):96-99. Fevereiro/1972.  
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Conforme depoimento  de Antônio Carlos Moura, as CEBs se tornaram um projeto que 

contou com a generosidade, principalmente, de leigos e de comunidades religiosas  femininas 

inseridas nos bairros populares e com a animação do Arcebispo, porque “a maioria dos padres” 

estava mais preocupada “com igrejas cheias”.63

Michel Löwy também assinalou esta presença maior de religiosas nas Comunidades de 

Base.64 E esta realidade levanta questões sobre o uso do poder, dentro da Igreja. Poder é, aqui, 

entendido como sendo a capacidade que uma pessoa usa para se impor, fazendo ou não uso da 

força, com a finalidade de fazer cumprir a sua vontade e alcançar os seus objetivos. O fato de 

que religiosas e leigos tiveram uma atuação, nas Comunidades Eclesiais de Base, maior do que 

a atuação dos padres, não seria pelo fato de que os padres enquanto varões (supostamente) 

celibatários tinham o múnus do altar; as Comunidades de Base não seriam, então, um espaço 

alternativo para o exercício do poder por parte dos leigos, das religiosas e do povo em geral?

Os dirigentes de CEBs mantiveram o costume de encontros periódicos, de reuniões de 

formação e coordenação. Estes encontros embasaram o projeto para a primeira Assembléia 

Arquidiocesana,  realizada na Festa de Pentecostes, em junho de 1976. Nos anos seguintes, a 

Assembléia Arquidiocesana passou a ser realizada na Festa de Cristo Rei, geralmente em 

novembro. A realização das Assembléias Arquidiocesanas era precedida de Assembléias 

Paroquiais. Em todas estas instâncias, os leigos passaram a sugerir e a opinar. 

A prática democrática dentro das CEBs, a organização das Assembléias Paroquiais e 

das Assembléias Arquidiocesanas foram lugares fecundos para a proliferação de sugestões 

para garantir a efetivação, cada vez mais intensa da Arquidiocese e de seus organismos na 

                                                          
63. Cf. Entrevista com o jornalista Antônio Carlos Moura para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral 
Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1981).

64. Cf. LÖWY, Michel..Marxismo e Teologia da Libertação. S. Paulo. Cortez: Autores Associados.  1991. p. 46. 
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defesa dos Direitos Humanos. Dentre as sugestões apresentadas, na Assembléia Geral da 

Arquidiocese, em 1977, estavam: 

* Que a Pastoral seja baseada nas pequenas comunidades eclesiais de base -
CEBs
* Tornar a prática educacional nas Escolas, Institutos e Universidades numa 
ação transformadora para a justiça à luz da palavra numa modalidade 
participativa que possibilite formação de líderes de jovens universitários bem 
como de agentes de pastorais no meio do povo mais simples. 
* Que haja uma pastoral universitária que promove um engajamento  da 
universidade na pastoral.
* Entregar responsabilidades concretas à UCG na formação de líderes católicos.
* Também que a Pastoral da Igreja defina uma linha de defesa de direitos e 
cumprimento das leis justas aproveitando os meios de comunicação para uma 
verdadeira  conscientização.
* Que a Arquidiocese crie um órgão que se preocupe, garanta e dê maior apoio  
ao trabalhador rural.
* Criação de uma Comissão de Justiça e paz em âmbito Arquidiocesano e 
criação de uma comissão em cada paróquia que seja elo de ligação entre o povo 
e a Comissão Justiça e Paz.
* Criação de um órgão consultivo  para estudar e dar parecer sobre leis 
trabalhistas, previdenciárias e direitos humanos.65

As comunidades de base foram colocadas como a prioridade norteadora de toda a 

Pastoral. E, passou-se a exigir mais compromisso, por exemplo da Universidade Católica. 

Questão muito polêmica, aliás. Enquanto uns achavam que a Igreja devia se desfazer dela, 

outros a consideravam como um instrumental precioso para disseminar uma consciência crítica

da realidade.66 Venceram aqueles que, juntamente com Dom Fernando, acreditaram no 

potencial da Universidade Católica de Goiás (UCG) como um foco de conscientização e de 

formação para a justiça. Dentre as medidas que foram adotadas, estava o aproveitamento de 

algumas estruturas já existentes como o Departamento de Teologia e a Pastoral Universitárias,  

                                                          
65. “Assembléia Geral da Arquidiocese. Prioridades”. In. Revista da Arquidiocese. (12): 825;829;831. 
Dezembro/1977. 

66. Cfr. As entrevistas do Professor Marco Antônio Sperp Leite e da Professora Valderez Miguel Loureiro para o 
Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime 
Militar (1968/1985).  
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tornando-as mais ativas, dinâmicas e engajadas. Também, criou-se o Escritório de Assistência 

Jurídica - UCG, com o objetivo de prestar “assistência jurídica para as pessoas carentes de 

recursos financeiros”.67

A própria Revista da Arquidiocese, órgão de comunicação oficial da Arquidiocese 

passou a publicar artigos com títulos bastante sugestivos, como por exemplo: “As Férias”; 

“Hora Extra e Horário Noturno”; “Justiça do Trabalho”; “Mensagem às Empregadas 

Domésticas”; “O Arrocho Salarial e a Nova Política Salarial” etc. Em artigos como estes 

traçavam-se orientações para os trabalhadores acerca de seus direitos trabalhistas e como e a 

quem recorrer para obtê-los. Era uma forma de educação, conscientização e divulgação dos 

direitos que as pessoas, sobretudo os trabalhadores tinham e uma orientação de como 

concretizá-los.68

Com o intuito de ser uma resposta aos anseios manifestados na Assembléia de 1977, o 

Plano Pastoral de 1978 apresentou alterações substanciosas, em relação ao projeto de Plano 

Pastoral para os anos de 1973 e 1974: 

1. As Pequenas Comunidades não são “um fato novo” na Igreja. A Igreja 
nascente apresenta-se como um conjunto de pequenas comunidades, em que 
“todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Partiam o pão pelas 
casas. Tomavam  a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a 
Deus e cativando a simpatia  de todo o povo. Mostravam-se assíduos aos 
ensinamentos dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às 
orações” (At 2, 42-46). “Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía: 
não  havia entre eles indigente algum; distribuía-se a cada um segundo a sua 
necessidade” (At 4, 34-35).

                                                          
67. Cf. “Aviso às Paróquias/ Comunidades/ Centros Comunitários”. In. Revista da Arquidiocese. (10): 704. 

Outubro/1978.  Conferir, também, a entrevista da Vereadora Marina Santana para o Projeto de Pesquisa “Se as 
Paredes da Catedral Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime  Militar (1968/1985).

68. Cf. “As Férias”. In. Revista da Arquidiocese. (7) Julho/1978. pp. 442-453; “Hora Extra e Horário Noturno” In. 
Revista da Arquidiocese. (8): 546-560. Agosto/1978; “Justiça do Trabalho”; “Mensagem às Empregadas 
Domésticas” In. Revista da Arquidiocese. (7): 434-444; 448-450. Julho/1979; “O Arrocho Salarial e a nova 
Política  Econômica” In. Revista da Arquidiocese. (5): 293-302. Maio/1983.
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5. Na última década, houve um florescimento diversificado de comunidades 
eclesiais nos meios populares. Redefiniu-se em parte a consciência de muitos 
fiéis a respeito de sua posição  dentro da Igreja. Pode se falar com exatidão 
sociológica e teológica de uma Igreja que nasce do povo. Nessas comunidades 
populares o papel do leigo adquire cada vez maior importância num processo 
crescente. O risco situa-se numa falsa persepção desse movimento, procurando 
recuperá-lo através de uma reclericalização dessas comunidades. As 
comunidades eclesiais de base em meios populares são experiências tão ricas 
para a Igreja, mas são uma flor sem defesa. Facilmente podem ser destruídas, 
seja por por forças adversas à Igreja, como internas a ela.

6. Depois desses esclarecimentos e considerando que a Assembléia Geral de 
Outubro-77 colocou as “Comunidades Eclesiais de Base” como primeira 
prioridade, o presente Plano Pastoral considera esta a meta primordial a atingir -
se nestes próximos anos. Todas as outras metas orientam-se para esta, até 
porque o florescimento  bem orientado das CEBs, todas as outras metas podem 
encontrar subsídios e sustentação. Pessoas, famílias, escolas, universidades, 
organizações e movimentos, devem portanto:
a) Suscitar o surgimento de CEBs, principalmente no meio rural e nos bairros, 
sem descurar novas modalidades para os centros urbanos.
b) Apoiar e multiplicar grupos de reflexão bíblica, visando a formação de 
CEBs, na linha Evangelho-Vida, Reflexão e Ação, num trabalho de 
conscientização e libertação.
c) Encorajar as CEBs já existentes, lembrando que sua formação é um processo 
lento, que exige constância, discernimento, espírito crítico para uma contínua 
mudança da realidade que favoreça a evangelização da sociedade.

10. Em nossa Arquidiocese, convém ainda lembrar:
- que as CEBs não podem ser “clericalizadas” nem tão pouco ser 
instrumentalizadas para objetivos que impedem  ou dificultam a Evangelização; 
devem ao contrário, estar atentas aos apelos de Deus nos apelos e clamores do 
povo que desperta para transformar os seus sofrimentos, por vezes suportados 
passivamente numa acomodação fatalista, em dinamismo atuante pela defesa de 
seus direitos e da justiça para todos;
(...)
- que as CEBs existentes nos vários bairros e no meio rural sejam interligadas 
umas às outras e às demais atividades pastorais de acordo com a finalidade do 
SPAR que deve ser, sempre mais, o ponto de apoio de convergência e de 
irradiação  da Pastoral Arquidiocesana, em atitude de serviço em benefício de 
todos.69

                                                          
69. Plano Global de Pastoral  da Arquidiocese de Goiânia. 1978. pp. 16-19.  Entre os Setores Pastorais 
priorizados pelo o Plano Pastoral de 1978 estavam o “Setor Justiça Social”; o “Setor Marginalizados” e o “Setor 
Trabalhadores”, conferir páginas 24-26; 28-34.
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As comunidades de base se descobriram como uma “volta às origens”. A primitiva 

comunidade de Jerusalém, foi o protótipo para a experiência popular que a Igreja estava 

realizando, na América Latina, nos últimos tempos. Nelas, deveria imperar a fraternidade e a 

solidariedade e ancoradas nos ensinamentos evangélicos deveriam ser instrumentos de 

libertação: de libertação interior, da mágoa e rancor que marcam os injustiçados e “ser 

intrumento de libertação de todos os homens e do homem todo”, diante das “opressões, 

dominações e injustiças intitucionalizadas”. Propunha-se a luta pela justiça e pelos direitos 

fundamentais sem o medo e sem a violência.

Mas como a metáfora bem exprimiu, estas comunidades formada por populares e 

leigos, gente da base, elas eram como “uma flor indefesa”. Elas corriam o risco de serem 

colocadas de modo subserviente sob a tutela do clero ou serem tomadas pela “polarização 

política ou pelas ideologias que estejam em moda” e, desta forma, perderem a sua autonomia e 

a sua eficiência para evangelização. Era ainda preciso que elas fossem críticas frente à 

realidade, porque a elas cabia desenvolver uma reflexão que relacionasse o Evangelho à vida, 

pelo métódo Ver-Julgar e Agir, mas deveriam evitar “a tentação da contestação sistemática  e 

do espírito  hipercrítico”. Era uma tarefa quase impossível e cheia de contradições.

O desenvolvimento das CEBs, na Arquidiocese sob a coordenação do Secretariado de 

Pastoral Arquidiocesano (SPAR), onde havia a presença de uma elite intelectual mais 

politizada, foi fator de muitos conflitos e de muitas contradições. De acordo com o depoimento

do Professor Marco Antônio Sperp Leite, o SPAR contava com um grupo que se considerava 

iluminado, tinha afinidade com a Teologia da Libertação e tentava ganhar mais gente para esta 
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causa, enquanto a maioria dos membros das CEBs, embora fossem muito “afinados com a 

questão da justiça (...) eram muito conservadores”.70

Talvez, nem a questão dos direitos humanos, se tomada sob o ponto de vista teórico,  

fosse um ponto de união. Eram direitos humanos, por exemplo, o direito ao “salário justo”, à 

alimentação, à moradia, à saúde. A elite mais intelectualizada e politizada os tomava como 

uma questão mais racional, enquanto a grande maioria tinha acerca destes direitos uma visão 

mais orientada pela moral, isto é, tomavam-nos como direitos conferidos por Deus a todos os 

seus filhos, para a conservação da vida.

Apesar de todos os limites e contradições, as CEBs acabaram permitindo que a Igreja 

se tornasse povo e que o povo se sentisse Igreja. Talvez, um dos cantos mais expressivos e 

mais necessário nas reuniões, encontros e celebrações, tenha sido o “Baião das Comunidades”, 

cujo refrão era: “Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. 

Ê, ê. / Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade povo do Senhor. Ê, ê”.71

A formação das comunidades eclesiais de base foi, de certa forma, uma consequência da 

opção da Igreja de se inserir nos meios populares. As CEBs, porém, acabaram sendo um 

espaço capaz de integrar os diferentes tipos humanos, como “semente de uma nova nação”, o 

que o regime militar com o seu projeto de desenvolvimento havia negado em fazer, não 

reconhecendo a importância do povo (trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros, índios, 

                                                          
70. Entrevista com o Professor Marco Antônio Sperp Leite para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral 
Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985).  Sobre a Teologia da 
Libertação (TdL), para Batista Mondin, ela é uma “teoria teológica” que usa uma “linguagem secular da 
libertação”, sendo que “sua inspiração fundamental deriva do Evangelho”. Sobre o surgimento da Teologia da 
Libertação conferir MONDIN, Batista. “As Causas da Teologia da Libertação”. In. Teólogos da Libertação. S. 
Paulo. Paulinas. 1980. pp. 25-34. Verificar, também, LÖWY, M.. Marxismo e Teologia da Libertação. S. Paulo. 
Cortez: Autores Associados. 1991. Sobre os objetivos e os métodos da Teologia da Libertação, confer, BOFF, 
Leonardo. Para uma Teologia do Cativeiro e da Libertação. Petrópolis. Vozes. 1980. Do mesmo autor, A Graça 
Libertadora no Mundo. Petrópolis. Vozes. 1978.
71. “Baião das Comunidades”. In. In. Povo de Deus na América Latina a Caminho da Libertação. S. Paulo. 
Loyola. 1989.  p. 73.
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negros, a mulher trabalhadora ou prostituída, os desempregados e marginalizados) na 

formação da nação.

Para Enrique Dussel a “comunidade cristã de base” permite a afirmação da 

exterioridade do povo ao sistema, como bloco comunitário dos oprimidos, como forma de 

reforço da solidariedade entre o próprio povo e se torna “um espaço no povo em que o próprio 

povo se torna autenticamente povo, como não-ser-sistema dominador; alcançando  a 

autoconsciência de povo”.72

Nesta mesma época, segundo Antônio Carlos Moura, pela própria posição geográfica 

de Goiânia, no centro do país, o que tornou a Arquidiocese ponto de convergência “de uma 

série de demandas sócio-políticas” e, por uma questão de solidariedade com a luta dos 

trabalhadores rurais e com a questão indígena, a Arquidiocese de Goiânia foi o local escolhido 

para sediar eventos de ordem nacional na defesa dos direitos humanos.

Em junho de 1975, aconteceu, em Goiânia, a Primeira Assembléia Indigenista, 

realizada pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), com o aval de Dom Fernando que 

escreveu:

Tenta-se hoje reconhecer o direito dos primitivos habitantes  do Brasil e salvar 
o pouco que ainda resta desses homens bravos e cordatos, que também  
combateram  em defesa da Pátria e continuam lutando pela preservação de sua 
dignidade  e dos direitos de suas tribos. Foram eles que mostraram  os primeiros 
caminhos que levaram os brancos às nossas fontes de riqueza. É justo que hoje 
se faça alguma coisa para restituir ao índio o que lhe pertence e que se 
reconheça  o seu papel na estrutra da Pátria comum.73

                                                          
72. DUSSEL, Enrique. Ética Comunitária (Liberta o Pobre!). Trad. Jaime Clasen. Petrópolis. Vozes. 1986. pp. 
99-100.
73. SANTOS, D. Fernando G. “Evangelho para o Índio”. In. Revista da Arquidiocese. (8). 525. Agosto/1975. 
Nesta Assembléia, Dom Thomás Balduíno, bispo de Goiás, foi eleito presidente do CIMI.
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Com uma visão até bastante romântica do silvícola brasileiro, a quem tratou como 

“homens bravos e cordatos”, Dom Fernando evocou, também, a presença deles no combate em 

defesa da integridade territorial do Brasil, quando esta foi ameaçada pela presença de povos 

estrangeiros. Também, os índios marcaram presença junto às entradas e bandeiras. Ambos 

momentos significativos na formação da nacionalidade. Estas imagens, entretanto, foram 

lembradas para justificar o convite ao reconhecimento do “direito dos primitivos habitantes do 

Brasil e salvar o pouco que ainda resta desses homens bravos e cordatos”.

Dom Fernando foi categórico ao dizer: “É justo que hoje se faça alguma coisa para 

restituir  ao índio o que lhe pertence e que se reconheça o seu papel na estrutura da Pátria 

Comum”. Defendeu, assim, a posse dos índios à terra, eles “os primeiros ocupantes da Terra 

de Santa Cruz” e defendeu, também, o direito dos povos indígenas à sua cultura e capacidade 

de decisão acerca de seu futuro, pontos que também foram defendidos por aquela 

Assembléia.74

Ainda em junho daquele mesmo ano aconteceu uma reunião, em Goiânia, com o 

objetivo de “tratar  das questões relativas aos conflitos sobre o legítimo  direito de posse, uso 

da terra e migrações internas resultantes destes conflitos”. Os participantes tomaram as 

seguintes resoluções: um compromisso com o “processo global de Reforma Agrária”, fazendo 

cumprir o Estatuto da Terra e em articulação com as instituições e organismos afins; e a 

criação de uma “Comissão de Terras”, que ficou conhecida como Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), para “interligar, assessorar e dinamizar” aqueles que trabalhavam em favor dos “sem 

terra e dos trabalhadores rurais”, bem como difundir em linguagem popular o Estatuto da Terra 

e a Legislação Trabalhista Rural, conscientizando as “10 milhões de famílias sem terra” de 

                                                          
74. Cf. “Conclusões da Primeira Assembléia Indigenista”.  In. Revista da Arquidiocese. (8): 568-570.  
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seus direitos. Para isto, deveria ser oganizado a nível de cada Diocese e Prelazia, uma equipe 

local da CPT com a finalidade de fazer a conscientização sobre os problemas da terra na região 

e prestar assistência jurídica aos interessados.75

Os participantes daquele encontro que criou a CPT divulgaram uma “Mensagem ao 

Povo. Aos posseiros e trabalhadores na Agricultura”, contendo algumas informações 

importantes para lhes garantir a posse da terra:

A grande  força que vocês  têm na mão, é a sua união, um dando apoio ao outro. 
Todos juntos pedindo cumprimento da lei da Terra e da lei do Trabalhador.
Vocês devem se apegar à sua terra onde poderão tirar o sustento e sobrevivência 
de sua família. A própria lei lhes garante  continuar na terra. Só o juiz é que 
pode retirá-los da terra que ocupam. Vocês não devem sair dela por qualquer 
pressão ou ameaça feita sem esta ordem.
Sem esta ordem do juiz não saia a não ser que as autoridades lhes dêem garantia 
de outra área para onde ir. Não se iludam com as indenizações que são logo 
oferecidas.76

A posse dos bens e sobretudo a propriedade da terra, bem essencial para sustentar e 

garantir a vida que é de todos o bem mais excelente sempre foi objeto de extrema consideração 

nos ensinamentos da Igreja desde os Santos Padres, que tiveram palavras duras com os ricos, 

porque eles usurparam os bens de todos.  Santo Ambrósio de Milão, em suas pregações não 

cansava de repetir aos potentados de seu tempo: “Não é teu o bem que ditribuis ao pobre, 

                                                          
75. Cf. “Regional Centro-Oeste - Pastoral da Amazônia Legal”. In. Revista da Arquidiocese. (7): 514-515. 
Julho/1975. Esta reunião contou com a presença de representantes das Igrejas da Amazônia Legal, representantes 
da Comissão Pontífícia Justiça e Paz Secção Brasileira, inclusive o Professor Cândido Mendes, secretário 
executivo da referida Comissão e que foi um dos representes do Brasil, no Sínodo sobre “A Justiça no Mundo”, 
em 1971, em Roma. Também, estiveram presentes: o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
de Mato Grosso, o Secretário Geral e o Assessor Jurídico da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura 
(CONTAG) e representantes do Ministro do Interior  e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) visitaram e prestaram esclarecimentos aos  participantes.  A CPT foi assimilada como uma das 
Comissões Especiais da CNBB e sempre manteve, em Goiânia, a sede de seu Secretariado Nacional.
76. “Mensagem ao Povo. Aos Posseiros e Trabalhadores na Agricultura”.  In.  Revista da Arquidiocese. (7): 516. 
Julho/1975.
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apenas restituis o que é dele. Porque tu és o único a usurpar  o que é dado a todos para o uso de 

todos. A terra pertence a todos, e não somente aos ricos”.77

Os fundadores da CPT estiveram em sintonia com os ensinamentos da Doutrina Social 

da Igreja ao encorajar os posseiros e os trabalhadores rurais a garantir suas posses, tornando-

se, desta forma, proprietários. Mas, estiveram em sintonia, também com a Declaração dos 

Direitos Humanos da ONU, de 1948. O Artigo I afirmou que: “Todos os homens nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

aos outros com espíríto de fraternidade”. E o Artigo XVII lembrou que: “Todo homem tem 

direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado 

de sua propriedade”. Houve uma confluência de princípios.

Começaram a colocar em prática as resoluções, conscientizando e orientando os 

posseiros e trabalhadores de como proceder. A união entre eles seria fundamental para se 

oporem àqueles que quisessem usurpar os seus direitos de posse: latifundiários,  fazendeiros, 

grileiros, jagunços e policiais. Não abandonarem e nem alienarem as suas posses. A lei de 

                                                          

77. Citado por MOSER, Antônio. “O Pecado Social em Chave Latino-Americana”. In. ANJOS, Márcio Fabri dos. 
(Org.) Temas Latino-Americanos de Ética. Aparecida. Santuário. 1988. pp. 87-88. (Teologia Moral  na América 
Latina 3). De acordo com os Santos Padres, uma propriedade modesta que garantisse a sobrevivência era um 
direito de todo homem, porque um direito divino. A terra e todos os bens são em última instância propriedade 
exclusiva de Deus e os homens seus filhos, todos eles, são apenas posseiros, que devem administrá-los, 
sabiamente, para o proveito de todos. O que passasse disto seria usurpação. Usurpação dos direitos dos outros 
homens e usurpação dos direitos divinos, porque foi uma ofensa à vida e causou transtornos na sociedade. Ver 
ainda GESTEL, C. Van. Op. cit. pp. 177-204 e ARISTÓTELES. A Política. 1, 2c. e IV, 4, b. Trad. Roberto Leal 
Ferreira. São Paulo. Martins Fontes. 1991. pp. 23-24;211-216. A Doutrina Social da Igreja, a começar com a 
Rerum Novarum (1891) de Leão XIII e depois com a Quadragesimo Anno (1931) de Pio XII, defendeu a 
propriedade privada dos bens, inclusive da terra, baseado, de acordo com Van Gestel, em São Tomás de Aquino e 
Aristóteles, como meio de evitar as desordens sociais, porque cada qual cuida com mais carinho e diligência 
daquilo que lhe é próprio, assim como também descuida mais facilmente daquilo que é de todos. A Doutrina 
Social da Igreja defendeu a propriedade privada, porque compreendeu que esta seria natural ao ser humano e o 
princípio de sua soberania e liberdade. Viu-se, também, na propriedade privada dos bens, a unidade econômica 
mantenedora da família e necessária à subsistência da mesma, além daquilo que Aristóteles já sustentou, há cinco 
séculos antes de Cristo, a necessidade da propriedade individual para o bem da ordem social. O que se defendeu 
foi, se não todos, ao menos um número, cada vez maior de pessoas e de famílias se tornassem proprietárias, livres,
soberanas e autônomas.
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usucapião vigente à época garantia aos posseiros que tivessem casa, benfeitorias, plantações,  

em um período de vinte anos, sem lhes ser reclamada a posse, teriam a proteção do direito para 

efetivar a mesma.78

A colocação em prática destas orientações constituíram um fator de resistência, por 

parte dos posseiros, para assegurarem os seus direitos de posse, todavia contribuiu, também, 

para o acirramento dos conflitos no campo, porque fazendeiros, grileiros e jagunços, passaram 

a invadir os terrenos em litígio e arrancar ou incendiar as propriedades, com as outras 

benfeitorias,  incendiar as plantações, matar os animais e despejar os proprietários primitivos, 

os posseiros, em outras localidades, quando não os agrediram e mataram, juntamente com suas 

famílias, e, muitas vezes com a conivência das autoridades responsáveis: juízes, policiais, 

funcionários do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Grupo de Terras do 

Araguaia e Tocantins (GETAT). As denúncias da CPT, na Revista da Arquidiocese e na 

Imprensa, principalmente em Goiânia, foram intensas, dando  idéia da gravidade da situação.79

A perseguição passou a se estender, também, aos padres, bispos e agentes pastorais que 

executavam as diretrizes da CPT, orientando e organizando a resistência dos lavradores, índios 

e posseiros. Em dezembro de 1976, a CPT denunciou a prisão do missionário Pe. Florentino 

                                                          
78. Cf. CÓDIGO Civil Brasileiro. São Paulo. Sugestões Literárias S/A . 1968. p. 151. Nota ao Artigo 550. Apud. 
CONSTITUIÇÃO do Brasil (1967). “A lei federal disporá sobre as condições de legitimação da posse e, de 
preferência à aquisição  de até cem hectares de terras públicas por aquêles que as tornarem produtivas com o seu 
trabalho e de sua família”.
79. Cf. “Problemas de Terra”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 394-395. Junho /1979;.  “Problemas de Terras”. 
In. Revista da Arquidiocese. (8): 539-540. Agosto/1979; “Preocupações da CPT Regional _ Tocantins e 
Araguaia”; “Carta ao Povo de Deus”. In. Revista da Arquidiocese. (9): 577-583. Setembro/1980; “Posseiros 
encurralados no Norte de Goiás” In. Revista da Arquidiocese. (5): 306-308; Maio/19781; Folha de Goiaz. 14-05-
1980 p. 1 “Clima de tensão no Norte de Goiás. Pastoral da Terra faz denúncia e acusa o INCRA e o GETAT”; 
30-05-1980 p. 7 “CPT preocupada com Xambioá. E denuncia jagunços contratados”; 22-06-1980 p. “Repúdio 
aos crimes do Norte”; 24-08-1980 p. 4 “Liminar prejudica posseiros do Norte”; 12-09-1980 p. 4 “CPT protesta 
contra o juiz de Araguaína. Denúncias foram enviadas a Abi-Ackel”; 16-10-1980 p. 2 “Frederico  denuncia novas 
violências em Porangatu”;  09-12-1980 p. 12 “Posseiros e lavradores ameaçados no Norte do Estado”; 23-09-
1981 p. 12; “CPT vai realizar assembléia nacional”; 29-09-1981 p. 11 “Mais um tiroteio na luta pela terra no 
Mato Grosso”.
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Maboni que foi preso por “autoridades militares”, quando levava uma mensagem do seu bispo, 

Dom Estêvão Cardoso de Avelar, bispo de Conceição do Araguaia, para algumas famílias de 

posseiros que estavam sendo presos.80 Em julho de 1979, foi a vez do missionário leigo 

italiano, Nicola Arpone, secretário do Regional Araguaia-Tocantins da Comissão Pastoral da 

Terra, que foi sequestrado por 10 pessoas em um helicóptero do Exército, na casa paroquial, 

em Wanderlândia, município de Babaçulândia, na Prelazia de Tocantinópolis. Depois de ser 

submetido a interrogatórios e torturas, soltaram-no, em Goiânia e ele encontrou refúgio na 

residência do Arcebispo.81

O direito à terra seria, desde então, uma questão chave para nortear o relacionamento 

entre a Igreja e o Estado. Enquanto a primeira continuou a defendê-lo como direito essencial, 

capaz de garantir a habitação e a sobrevivência das pessoas e das famílias, o Estado com o seu 

projeto de desenvolvimento econômico continuou a favorecer a concentração da terra e, com 

isso, o aumento dos conflitos no campo e dos conflitos entre as duas instituições: o Estado e a 

Igreja. Os defensores da priorização de um processo de desenvolvimento social, incluindo a 

Igreja e outras entidades de defesa dos direitos humanos, tinham na reforma agrária uma 

alternativa para os conflitos no campo e até nas cidades.

2.3. Os Movimentos Populares e a

Participação da Arquidiocese de Goiânia

                                                          
80. Cf. “Nota da Comissão Pastoral da Terra” in. Revista da Arquidiocese. (1): 17-19. Janeiro/1977. 

81. Cf. “Um Helicóptero na Mata”; “Nota da CPT sobre o sequestro de Nicola Arpone”. In. Revista da 
Arquidiocese. (9): 581-584. Setembro/1979; Kostscho, Ricardo (enviado especial da Folha de São Paulo) “Blitz 
Contra Guerrilha Imaginária” In. Revista da Arquidiocese. (9): 586-598.  Setembro/1981. 
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O relacionamento e o consequente apoio da Igreja aos movimentos populares 

aconteceram no contexto de liberalização dos governos Geisel e Figueiredo. Maria Helena 

Alves afirmou que nestes dois governos “(...) os planejadores do Estado concentraram-se em 

estruturas mais permanentes e flexíveis para a institucionalização do Estado a longo prazo.”82

Foi uma forma encontrada para garantir uma sobrevida para o regime, uma vez que, no final 

do governo do Presidente Médici, o “milagre econômico” já começou a dar sintomas de 

esgotamento. A continuidade do Estado de Segurança Nacional foi buscada através da teoria 

da “distensão”, no período de Geisel,  e da política de “abertura”, durante a gestão de 

Figueiredo.

Pela teoria da “distensão”, Maria Helena Moreira Alves considerou que os teóricos do 

regime buscaram uma nova base de legitimidade. Propôs-se, assim, de forma controlada,  um 

afrouxamento das tensões sociais e políticas, para cooptar setores da oposição. O objetivo foi 

chegar a uma “democracia relativa”ou “democracia forte”. O processo incluiu estágios bem 

planejados:  “em primeiro lugar, a supensão da censura prévia, seguida de negociações com a 

oposição para estabelecimento dos parâmetros de tratamento dos direitos humanos. 

Posteriormente, seriam promovidas reformas eleitorais, para elevar o nível  de representação  

política”.83 Geisel acenou com eleições mais livres, em 1974, mas cuidou em garantir a vitória 

do partido governista nas eleições de 1976 e, em 1977, fechou o Congresso. Revogou o AI-5, 

porém impôs as salvaguardas que deram ao presidente poderes repressivos, em situações 

consideradas de emergência. A política de “abertura”, durante o governo do General 

Figueiredo seguiu a mesma orientação da teoria da “distensão”, buscando sempre apoio e 

                                                                                                                                                                                     

82. ALVES, Maria Helena M. Op. cit. p. 185. 
83. Idem. p. 186.
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estabilidade para a estabilização da “democracia forte”.84 A par disto houve um crescimento 

qualitavo e quantitativo do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) como partido de 

oposição.

Foi dentro deste contexto político e com o esgotamento sucessivo do modelo 

econômico, devido à crise do petróleo e o considerável aumento dos juros, advindos dos 

“serviços” da dívida externa, bem como da perda do poder aquisitivo dos salários e o aumento 

geral do custo de vida, que aconteceu a emergência dos movimentos populares. Daniel 

Camacho, para clarificar a compreensão da categoria “movimentos populares”, fez uma 

diferenciação entre movimentos populares e movimentos sociais. Os movimentos sociais 

foram considerados como uma categoria mais ampla, podendo inclusive conter a categoria 

movimentos populares. Os movimentos sociais  têm sua dinâmica, dentro da sociedade civil, 

com interesses específicos. O modo de questionamento pode ser “fragmentário ou absoluto” e 

a proposta de transformação do real pode ser “parcial ou total”.

Pode haver movimentos sociais que representam os interesses dos setores dominantes 

e podem haver movimentos sociais que representam os setores dominados. Os primeiros 

questionam a realidade “fragmentariamente” e propõem “reformas parciais”, na ordem social, 

em benefício próprio; não postulam transformarem a estrutura de dominação  e a própria 

ordem social. O outro tipo são aqueles conhecidos como movimentos populares. Baseando-se 

em Marx, o autor afirmou que esta segunda categoria tem como característica o fato de  ser 

“constituído por aqueles setores da sociedade que sofrem dominação e exploração” e que nos 

países capitalistas atrasados têm relação com o processo de formação das classes sociais. Por 

                                                                                                                                                                                     

84. Ibidem. p. 225.
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isto os movimentos populares fazem um questionamento “absoluto” da ordem social e 

propõem uma transformação radical da mesma.85

Gerado no bojo da sociedade civil, o movimento popular ou os movimentos populares 

têm como objetivo transformarem-se em sujeito político e dominarem o aparelho estatal. Eles 

congregam os anseios, as vontades, os desejos e as frustrações das massas populares; por conta 

disto suas reivindicações guardam profundas ligações com as contradições de classe. Sherer-

Warrem os denominou, também, de “novos” e esse caráter de novidade, ela atribui,  ao fato, de 

que no Brasil, esses movimentos foram “novos” com relação aos do tipo “tradicional”, de 

“recrutamento clientélistico”, cooptados pelas “lideranças populistas”. Os movimentos do tipo 

tradicional foram desarticulados ou esmagados pelo regime militar, no decorrer da década de 

1960. Os movimentos que surgiram no contexto dos governos de Geisel e Figueiredo foram 

“novos” em relação àqueles. Sherer-Warren distinguiu, ainda, um outro caráter de novidade 

nestes movimentos: eles foram perpassados pelo fato “cultural” de conteúdo anarquista, que 

lhes conferiu características libertárias, opondo uma “nova cultura política de base” ao 

“centralismo burocrático”.86 Os movimentos populares verificados, em Goiânia, foram do tipo 

“novos”, não se constituindo, porém, em proposta de transformação radical da sociedade.

Em Goiânia, o primeiro movimento popular a se organizar, a entrar em confronto com 

o regime e a buscar o respaldo da Igreja foi o movimento estudantil, um movimento 

pluriclassista. O movimento estudantil começou a se organizar na Universidade Federal de 

Goiás, entre os alunos da área de Ciências Biológicas, liderados pelos estudantes do Curso de 

Medicina, entre os anos de 1975 e 1976. Uma das formas que aqueles estudantes encontraram 

                                                          
85. Cf. CAMACHO, Daniel. “Movimentos Sociais: Algumas Discussões Conceituais” In. SHERER-WARREN, 
Ilse e KRISCHKE, Paulo J.. Uma Revolução no Cotidiano? Os Novos Movimentos Sociais na América Latina. S. 
Paulo. Brasiliense. 1987. pp. 216-218.
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para discutir a realidade brasileira foi através da projeção de filmes, para isso fundaram um 

Cine Clube. Uma prática comum a outras Universidades brasileiras. O responsável pelo Cine 

Clube da Universidade Federal de Goiás foi  o acadêmico de Medicina, Leonardo Alves. 

Em 1977, Leonardo Alves foi à Universidade Nacional de Brasília para, juntamente 

com outros representantes de Cine Clube, formarem uma confederação  que lhes possibitasse 

ter acesso a mais filmes e acabou preso por conta de medidas punitivas   que o reitor daquela 

Universidade, o Capitão de Mar e Guerra José Carlos de Azeredo, impôs aos seus alunos, 

devido a participação dos mesmos no “Dia Nacional de Luta”, comemorado no dia 19 de maio. 

Embora não sofresse tortura, Leonardo foi submetido a interrogatórios, questionando a sua 

ligação com a Guerrilha do Araguaia, porque seu avô tinha negócios em Xambioá. Queriam 

saber, também, “de onde vinham as ordens, se era de Havana”. 87

Enquanto isso, os estudantes da UNB, através do Diretório Universitário, em um 

“Manifesto à Nação”, lançaram um apelo “à SBPC, ao MDB, aos sindicatos de bancários, 

jornalistas, operários e profissionais de todas as categorias, à OAB, à CNBB, ao CIMI, aos 

militares nacionalistas e democratas”. Neste apelo eles justificaram a sua posição e deram um 

retrato da realidade brasileira:

A questão estudantil não pode continuar sendo tratada como uma questão de 
polícia. O ensino, a escola, a faculdade representam para nós um instrumento de 
progresso, de aprendizado para a vida. O que nos move, como de resto a toda 
população oprimida, é o sentimento mais legítimo de incorporação consciente a 
um progresso que beneficie a todos. A injustiça, a desigualdade social de 
nenhuma  maneira  se combinam com o nosso afã de progresso. Essa é nossa  
motivação básica. São os ônibus superlotados e caros. É a carestia em geral, 
verdadeiros agentes da fome, da desnutrição e da debilidade orgânica que vão 

                                                                                                                                                                                     
86. Cf. SHERER-WARREN, Ilse. “O Caráter dos Novos Movimentos Sociais”. In SHERER-WARREN, Ilse e 
KRISCHKE, Paulo J.. Op. cit. pp. 35-43. 

87. Cf. Entrevista com Dr. Leonardo Alves para o Projeto de Pesquisa “O Movimento Estudantil em Goiás: Trinta 
Anos de História (1960-1990)”. Mimeografado. Centro de Pesquisa Histórica. Universidade Católica de Goiás. 
Cadernos de Entrevistas. Volume  3. Ver ainda Folha de Goiaz. 04-06-1977 p. 6.  “Reitor da UNB não aceita 
diálogo com os estudantes: a crise continua”; 17-06-1977 p. 6. “Greves dos estudantes chega ao máximo”.
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abarrotando  os Prontos-Socorros e os maus hospitais que existem. É a moradia 
reduzida à condição de artigo de luxo. São os acidentes  do trabalho e do 
trânsito e a crescente e constante marginalização  social, formas de atraso hoje 
totalmente inaceitáveis, em vista do avanço da técnica, da ciência e da 
produtividade. Brutaliza nossa inteligência esse abismo entre o nosso 
subdesenvolvimento e as imensas possibilidades de técnica e a imensa riqueza 
de nossos recursos naturais.88

O regime impôs um estilo de educação tecnicista e pragmática e defendeu como 

axioma que “o dever do estudante é estudar”. Aos estudantes não competiam a discussão de 

problemas políticos. Com a extinção da União Nacional dos Estudantes (UNE), no final da 

década de 1960 e com os decretos 477 e 228 foi vetada aos professores e alunos a livre 

discussão da realidade nacional. O governo criou canais de representação estudantil “de cima 

para baixo”, como o Diretório Nacional de Estudantes, no lugar da extinta UNE e os 

Diretórios Setoriais de Área, dentro das Universidades. A escolha dos representantes 

estudantis para estas instâncias foi feita de forma arbitrária e a manutenção dos representantes 

aconteceu mediante uma relação marcada pelo “peleguismo”. Enquanto o governo tratava a 

questão estudantil como caso de polícia, os estudantes reivindicavam o direito de  discutir o 

Brasil e discutir o desenvolvimento como “um progresso que beneficie a todos”.

E em Goiânia, os estudantes se mobilizaram e  convidaram D. Fernando para celebrar 

uma missa em solidariedade ao colega e demais estudantes presos, em Brasília. Apesar do 

aparato de segurança montado,  no dia 12 de agosto, compareceu grande número de estudantes 

que desceram a Rua 10 (atual Avenida Universitária), numa passeata, em direção à Catedral. 

Muitos deles vindos, inclusive, de Brasília. A introdução da Missa, preparada pelos próprios 

estudantes, além de ser um pedido de libertação do colega Leonardo Alves e dos outros 

estudantes, vítimas da arbitrariedade do regime, foi, também um ato de solidariedade “com os 

                                                          
88. Diretório Universitário da UnB. “Manifesto à Nação”. In. Revista da Arquidiocese. (9): 623. Setembro/1977. 
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injustiçados, os oprimidos e com todos os que são perseguidos  por lutarem pela justiça” e uma 

denúncia contra o “permanente clima de insegurança”. Na homilia, Dom Fernando, baseando-

se no Documento de Medellín, mostrou a posição da Igreja, acerca dos jovens, no 

subcontinente latino-americano.

Já em 1968, em Medellín, os Bispos reunidos com os outros valores da Igreja 
constataram o elemento  fundamental que a juventude representa para 
equacionar os problemas característicos de povos em desenvolvimento. Não se 
pode ignorar a situação  de fome e injustiça coletiva sob vários aspectos. 
Quando a juventude universitária,  consciente desta cruel realidade, pretende 
melhorar as condições para aprofundar seus estudos e procura participar dos 
debates em favor de uma ordem social condizente com os anseios coletivos, é 
mal interpretada e entregue à polícia, como se fosse incapaz de cumprir sua 
missão que é, sem dúvida, de estudar também os problemas da Pátria e oferecer 
sua contribuição indispensável.

(....)
É justo, pois, que solidários com vocês, lamentemos que, nas atuais 
circunstâncias do nosso País, os responsáveis maiores não tenham a 
sensibilidade para interpretar de maneira mais alta e mais digna os legítimos 
anseios dos jovens e dos autênticos valores da Pátria. Como compreender, por 
exemplo, que na Capital da República, em lugar dos Mestres orientarem os 
alunos de nível universitário, ocupem o Campus os policiais, para manterem 
uma ordem precária e instável como os ventos que provocam tempestades? 
(grifos do autor).89

  
Em 1968, o ano histórico dos movimentos estudantis, em quase todo o mundo, os 

bispos, reunidos em Medellín, na segunda conferência do episcopado latino-americano, 

consideraram a juventude, não só do ponto de vista numérico, mas também qualitativamente 

como uma força para levar avante o “desenvolvimento integral”, com um papel decisivo no 

processo de transformação do Continente”. Os anseios e as frustrações da juventude foram 

vistos, numa linguagem de Gaudium et Spes, como “sinais dos tempos”, que a Hierarquia, em 

nome da Igreja se propôs a “auscultar”.

                                                          
89. “Solidariedade aos Estudantes Presos”. In. Revista da Arquidiocese. (9): 616-622 Setembro/1977. Cf. Folha 
de Goiaz 13-08-1977 p. 1 “Deputado fala na Câmara e pede solução urgente para a crise dos universitários”.
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Naquela ocasião, os bispos  criticaram a educação tecnicista e propuseram, para o 

subcontinente, “uma educação libertadora” e “criadora”; de certa forma, antecipadora e 

modeladora de uma nova sociedade, uma educação  que transformasse “o educando em sujeito  

de seu próprio desenvolvimento”. Na homilia, Dom Fernando reconheceu aos estudantes o 

direito de “estudar também os problemas da Pátria e oferecer sua contribuição indispensável”. 

A atitude do reitor da UnB e demais autoridades foi interpretada como falta de “sensibilidade”, 

uma negativa da ausculta dos “sinais dos tempos”.90

Em maio de 1979, no processo de restabelecimento de legitimidade da UNE,  de novo, 

os estudantes buscaram o apoio do Arcebispo, e este, os encorajou naquela tarefa e os 

convocou  a animarem a Universidade com “o espírito de comunhão e participação”, de acordo 

com a linha do documento de Puebla que, juntamente, com a “Opção preferencial pelos 

Pobres”, fez também uma “Opção Preferencial pelos Jovens”. No documento de Puebla, os 

bispos demonstraram especial predileção pela juventude, por conta da “missão 

evangelizadora” da Igreja, no subcontinente,  e sua meta de fazer acontecer “a civilização do 

amor”, “uma sociedade mais justa e equilibrada”.91

Além do movimento estudantil, outros movimentos de cunho popular, como o 

Movimento dos Professores, buscaram o apoio da Igreja de Goiânia. Em 1978, a Imprensa 

denunciou a ocorrência de  uma maior incidência de doenças nervosas e de fundo psicológico, 

entre os professores  e que estes queixaram do  excesso de trabalho e dos baixos salários.92 No 

                                                          
90. Cf. Conselho Episcopal Latino-Americano. Op. cit. os documentos sobre “Educação” e “Juventude”. pp. 72-
85.

91. Cf. SANTOS, D. Fernando G. dos. “União Nacional dos Estudantes”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 341-
344. Junho/1979. Ver, também “Apresentação”;  “Meios para a Comunhão e Participação. Educação”; e “Opção 
Preferencial pelos Jovens”. In. Evangelização no Presente e no futuro da América Latina. Conclusões da III 
Conferência do Episcopado Latino-Americano. 5. ed. S. Paulo. Paulinas. pp. 67-71; 325-336; 359-368.
92. Cf. Folha de Goiaz. 22-10-1978 p. 6. “Professores queixam-se com justiça”. 
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começo do ano seguinte, os professores da rede estadual se mobilizaram em torno do 

Movimento de Valorização do Professor, sob a liderança do Professor Niso Prego, na época 

presidente do CPG (Centro dos Professores Goianos). O Movimento, incluindo Assembléias, 

entrevistas com o Governador Ary Valadão e com seus secretários, greve, ato público, 

prolongou-se de abril a junho.93  O Professor Niso Prego  falou sobre as reivindicações que os 

professores fizeram:

Nós fizemos vinte e tantas reivindicações, dentre elas, estava  em primeiro lugar  
o salário, depois regularizar o Fundo de Garantia, o PASEP, os contratos. Na 
época, os professores que tinham pró-labore  não eram contratados, eles 
ficavam com o pró-labore até dois anos sem receber e havia irregularidade na 
contratação e admissão do pessoal. A carga horária do professor não era 
respeitada, as horas atividades... Nós, também pedimos que liberasse o 
professor pra fazer curso de aperfeiçoameto, especialização, atualização, 
mestrado e doutorado. Porque a carreira do magistério estava sendo preparada  e 
continha esses níveis de formação e especialização e de pós-graduação. (...) 
precisava, também, criar o Conselho Comunitário da Escola, fazer eleição  pra 
escolha do diretor, admissão de professor só ser através de concurso público.94

Em um regime arbitrário, o próprio Estado não respeitou as mais elementares leis 

trabalhistas. Em nome da Arquidiocese de Goiânia, Dom Fernando dirigiu “Mensagem Aos 

Professores”, denunciando a situação dos professores e da educação pública, no Estado:

A situação atual dos professores das Escolas públicas de primeiro e segundo 
grau, bem como das Escolas conveniadas é de pauperismo crônico, de quase 
miséria, há muitos anos. Para subsistir têm que dedicar  o seu tempo a 
atividades extra escolares, com danos para a saúde e graves deficiências no 
rendimento do ensino. Trata-se, portanto, de problema coletivo que prejudica a 
criança, o jovem  e degrada a sociedade no presente e mais ainda no futuro.
                                                 (....)

                                                          
93. Cf. Folha de Goiaz. 24-04-1979 p. 4. “Professores iniciam movimento reinvindicatório”; 27-04-1979 p. 6. 
“Professores levam hoje seu memorial”. 28-04-1979. “Professores foram pedir a Valadão (E Valadão diz que vai 
atender); 06-05-1979  “Igrejas de Goiânia apoiam professores”; 10-05-1979 p. 5. “Professores analisarão resposta 
do Governador”;  27-05-1979 p. 3. “Encontro de hoje será com os pais dos alunos”; 02-06-1979 p. 1. 
“Professores entregam contra-proposta a Ary”; 06-06-1979 p. 6. “Problemático salário dos professores”; 07-06-
1979 p. 5. “Professores levam esclarecimento à praça pública”; 10-06-1979 p. 5. “Acabou a Greve. Professores 
voltam ao trabalho amanhã em todo o Estado”.

94. Entrevista com o Professor Niso Prego para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a 
resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985)”.
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O Movimento de Valorização do Professor, bem entendido, deseja 
fundamentalmente defender as bases do regime democrático.(...) promover a 
união de todos, visando conseguir o que for justo e necessário para o autêntico 
desenvolvimento  sócio-cultural do País.
                                                  (....)
A argumentação de que o Estado e os Municípios não dispõem de recursos 
financeiros para pagar o salário justo aos seus servidores parece uma confissão 
pública da desordem  ou da corrupção administrativa, da má distribuição do 
dinheiro ou do pessoal. É algo terrrível, desumano e comprometedor deixar de 
pagar o indispensável à subsistência de quem trabalha.95

A Igreja sempre considerou inerente à natureza humana o direito à sobrevivência, 

assegurado pelo próprio trabalho da pessoa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

nos artigos XXIII, XXIV e XXV reconheceu a todos os homens  o direito a um trabalho e uma 

remuneração condigna,  capaz de garantir a sua sobrevivência e de sua família, como também 

o direito ao repouso e ao descanso. Reconheceu, também, aos trabalhadores, o direito da 

organização de sindicatos “para a proteção de seus interesses”.96

A questão dos professores não se limitou sòmente ao salário e aos direitos trabalhistas: 

voltou-se, ainda, para uma política educacional para o país, cuja população é, 

majoritariamente, de crianças e jovens. A mesma Declaração assegurou a todos o direito à 

instrução, no artigo XXVI.97 Dom Fernando foi pessoa que se preocupou  muito com uma 

política educacional e desde de 1979 cedeu a Catedral, dependências da Universidade Católica 

e outras igrejas de Goiânia e do interior para a realização das Assembléias. E aquelas 

Assembléias chegaram a reunir alguns milhares de professores vindos de todo o estado de 

Goiás (naquela época ainda não havia acontecido a divisão do Estado). O Arcebispo de 

                                                          
95. SANTOS, D. Fernando G. dos. “Mensagem  aos Professores”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 337-340. 
Junho/1979.  

96. Cf. “Direitos Humanos”. In. Revista da Arquidiocese. (8): 559-566.  Agosto/ 1977. 

97. Idem.
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Goiânia animou os professores a se manterem unidos e perseverantes em sua luta, através de 

mensagens; e, também, mobilizou a opinião pública a favor do movimento dos professores, de 

acordo com o depoimento do Professor Niso Prego.98

Tendo acontecido negociações entre o Movimento de Valorização do Professor e o 

governo estadual, em 1979, os professores voltaram às suas atividades. Entretanto, outra greve 

dos mestres goianos explodiu no início de 1980. O Governo não cumpriu um dos ítens do 

acordo do ano anterior, que assegurava uma parcela de aumento salarial,  para os professores, 

em fevereiro de 1980.99 Na mensagem que Dom Fernando dirigiu aos professores grevistas, 

ele os animou a permanecerem unidos. Todavia, malgrado todos os seus esforços, os 

professores acabaram retornando às suas atividades, sem conseguirem todas as suas 

reivindicações.100 Mas, a sociedade, os pais, os alunos, inclusive os estudantes universitários, 

ficaram a favor do movimento. Ao mesmo tempo criou uma espécie de solidariedade entre os 

professores da rede estadual, da rede municipal, das escolas privadas e os professores 

universitários e entre todos os docentes e o corpo discente.101 O movimento dos professores se 

uniu, em muitos momentos,  ao movimento estudantil. Esta união permitiu que, além da 

questão salarial, acontecesse uma politização em torno da questão da educação. 

                                                          
98. Cf. Entrevista com o Professor Niso Prego para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a 
resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime  Militar (1968/1985).

99. Cf. Folha de Goiaz. 02-06-1979 p. 1. “Professores entregam contra-proposta a Ary”; 09-02-1980 p. 2. 
“Mestres decidem greve no dia 23” e Santos, D. Fernando G. dos. “Segunda Mensagem aos Professores”. In. 
Revista da Arquidiocese. (3): 165-167.  Março/1980.  

100. Cf. Folha de Goiaz. 19-03-1980 p. 1. “Greve: Governador é ilegal; Professores, mas continua”; 21-03-11980 
p. 8.  “Professores  buscam em Brasília o fim da greve”; 22-03-1980 p. 8. “Ministro defende o diálogo com a 
Educação. Receptividade foi boa”; 26-03-1980 p. 7. “Professores entregam hoje documento a Ary: sexta-feira 
Índio começa a dialogar”; 02-04-1980 p. 8. “Professores volta às aulas na segunda: pode ser uma trégua até o fim 
do mês”. 
101. Cf. Folha de Goiaz. 21-03-1980 p. 15. “Universidade pode suspender as aulas”; 08-04-1980 p. 9. “As aulas 
começam com bom índice de presença”; 10-06-1980 p. 2. DCE hipoteca apoio aos professores”;  27-08-1980 p. 
3. “Professores foram ontem à prefeitura”; 02-09-1980 p. 4. “Professores vão suspender aulas”. 
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Professores universitários e os da rede estadual e da rede municipal, juntamente com os 

Estudantes programaram uma paralisação  para os dias 9,10, 11 e 12 de setembro de 1980, 

solicitando a aprovação dos 12,4% do orçamento nacional para a educação, conforme 

recomendação  da UNESCO. No Brasil, naquele ano, a União destinou à educação apenas 

4,2% do orçamento. Foram feitas reivindicações por mais escolas públicas e de boa qualidade, 

em todos os locais; salários justos para os professores; concurso público para admissão de 

professores; melhoria das condições de trabalho, com número limitado de alunos em cada sala, 

material didático etc. Os professores programaram um Ato Público na Praça Universitária, 

para  o dia 9 de setembro. 102

Tão logo começou o Ato Público uma tropa de choque da polícia militar invadiu a 

Praça. Quando terminaram o Ato Público, professores e estudantes decidiram fazer uma 

passeata, passando pela rua 229-A até à Praça  do Botafogo. Aí, então, todo o aparato policial 

foi colocado em ação. O objetivo foi prender as lideranças do movimento. Os manifestantes, 

indefesos, sentaram-se  no meio da pista e os policiais aplicaram golpe de cassetetes, jogaram 

bombas de gás lacrimogêneo, arrastaram gente pelo chão, prenderam estudantes, quebraram o 

braço de um repórter que ainda teve sua máquina fotográfica apreendida. A pancadaria só 

parou com a intervenção do Arcebispo. Estas medidas causaram grande indignação na 

sociedade goianiense e foram amplamente denunciadas na Imprensa local.103

                                                          

102. Cf. Folha de Goiaz. 05-09-1980 p. 3. “Esquema armado para suspensão das aulas”;  09-09-1980 p. 3. 
“Escolas de Goiânia param até 6ª feira”;  

103. Cf. Folha de Goiaz. 10-09-1980 p. 6. “Violência contra os estudantes”;  10-09-1980 p. 6. “Tudo por causa do 
ensino gratuito”;  10-09-1980 p. 6. “Nenhuma chance de defesa”; 10-09-1980 p. 7. “O dialógo do Major”; 11-09-
1980 p. 3. “Mestres e alunos em nova reunião  e denuncia incompetentes”; 11-09-1980  “alunos Lyceu param as 
aulas”; 11-09-1980 p. 4 “Carlos Chagas parou as aulas”; 11-09-1980 p. 9 “A arbitrariedade e  a violência 
policiais chocaram. E Anápolis pede demissão do Secretário de Segurança”;  12-09-1980 p. 2. “Tarzan: violência 
visa bloquear a abertura”. Verificar, ainda “Violência Policial”; “Solidariedade às lutas estudantis”. In. Revista 
da Arquidiocese. (10): 674-677. Outubro/1980 e as entrevistas da Vereadora Marina Santana e do Professor Niso 
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Até a Folha de Goiaz, um jornal que sempre manifestou afinidades com o partido 

governista, no Editorial do dia 11 de setembro, repudiou os atos de violência ocorridos em 

Goiânia, e chamou atenção para um fato interessante.

É curiosamente, por simples coincidência, no mesmo dia - 9 de setembro - o 
ministro Eduardo Portella, da Educação e da Cultura, manteve audiência com o 
sr. presidente da República, levando-lhe as mesmas reinvindicações, as quais 
foram consideradas pelo Chefe da Nação  - consoante nota distribuída  pelo 
MEC, como justas, reafirmando a sua compreensão  da causa que tem 
movimentado o magistério  do País. Isto é a mais alta autoridade do Brasil 
endossa e vê a validade no pleito defendido pelos professores e estudantes, 
reconhecendo como procedente o grito de angústia  daqueles que vivem a 
problemática do ensino brasileiro. Mas enquanto o Ministro Portella defendia a 
mesma causa em Brasília e enquanto o Presidente Figueiredo  a elegia justa -
em Goiânia ela despertava sentimentos outros em algumas autoridades e dava 
motivo a uma arbitrariedade que acreditávamos houvesse sido abolida na 
maneira de agir  dos nossos organismos policiais. Sobre a justeza da causa, 
portanto o raciocínio das nossas autoridades falhou. Falhou ao considerar o 
movimento como ameaçador à ordem pública - e uma ameaça  que deveria, 
como foi, ser respondida com desregrado rigor.104

Há 12 anos Goiânia não viu tamanha pancadaria. A sociedade se assustou com os 

métodos truculentos do Secretário da Segurança Pública e passou a questionar os próprios 

limites da política de “abertura” do Presidente João Figueiredo. Não havia motivos para 

tamanha violência: o movimento foi pacífico e organizado por professores universitários; a 

participação dos estudantes não alterou a índole do movimento; as praças sempre foram tidas 

como espaço público e a Praça Universitária, cercada das Faculdades, sempre foi considerada 

“território estudantil” e o único logradouro em que uma concentração popular não estrangulava 

o trânsito. Pior do que isto foi o fato de que o Ministro da Educação e Cultura e o Presidente 

da República não desabonaram as reivindicações dos professores universitários, enquanto que, 

                                                                                                                                                                                     
Prego para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia 
ao Regime Militar (1968/1985).

104. Folha de Goiaz. 11-09-1980 p. 4. “Editorial - Reflexões”. 
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em Goiânia, deu no que deu. O governador Ary Valadão,  questionado pela Imprensa, apenas 

disse lamentar o ocorrido e que tal se deu porque, naquele dia, ele esteve ausente da Capital, 

mas também, que faria manter a ordem “a qualquer preço” e manifestou o seu apoio ao 

Secretário da Segurança Pública.105

O Movimento dos Professores da rede estadual e municipal, incluindo os professores 

de Aparecida de Goiânia, bem como o dos professores universitários e até o dos professores da 

rede privada, cresceu muito e adquiriu força de pressão, durante o governo de Ary Valadão e 

encontrou na Arquidiocese de Goiânia e na pessoa de seu titular um apoio irrestrito.106 Em 

suas mensagens, Dom Fernando sempre reconheceu e defendeu os direitos dos professores e os 

aconselhou a se manterem unidos “sem medo e sem violência”, advertiu as Autoridades de 

suas obrigações e chamou a atenção do “povo” para que este acompanhasse  o comportamento 

de seus governantes.

É tempo de as Autoridades competentes compreenderem que o Povo, mesmo 
pobre, está acompanhando  a marcha do desequilíbrio social, sobretudo da 
corrupção aministrativa que sufoca a todos.
(...)
Que o povo tome conhecimento desses acontecimentos, infelizmente bastante 
generalizados, para discernir os que merecem os votos dos cidadãos livres. Os 
que esbanjam  o dinheiro público em obras suntuosas e em propinas vultosas e 

                                                                                                                                                                                     

105. Folha de Goiaz. 13-09-1980 p. 4. “Valadão condenou a violência policial. e inaugurou obras em Caçú”. 

106. Cf. Folha de Goiaz. 14-02-1981 “Professores da rede municipal ameaçam greve”; 17-02-1981 p. 11. 
“Professores discutem salário em Assembléia”; 31-03-1981 p. 10. “Docentes esperam resposta hoje para o acordo 
salarial”; 14-04-1981 p. 11. “Grevistas de Aparecida fazem novas exigências”; 14-04-1981 p. 11. “Os porteiros-
serventes esperam pagamento”; 19-04-1981 p. 12. “professores tentam um acordo salarial”; 24-04-1981 p. 11. 
Docentes decidem continuar a greve”; 29-04-1981 p. 11. “Termina a greve em Aparecida”;  01-05-1981 p. e. 
“Decisão de Índio provoca crise no ensino municipal”; 07-05-1981 p. 11. “Ensino municipal: grevistas começam 
ampla mobilização”;  03-06-1981 p. 11. “Grevistas de Aparecida vêm formas de pagamento”; 11-06-1981 p. 11. 
“Aparecida: 700 pessoas protestam contra Freud”;  13-11-1981 p. 1. Greve na UFG e em todo o País”; 15-11-
1980 p. 12 “Movimento: professores acham que greve acaba logo”; 11-02-1982 p. 11. “Rede Estadual: 
pagamento não sai. Professores fazem greve”; 12-03-1982 p. 11. “Educação: Situação dos Professores”;  18-04-
1982 p. 21. “Goiânia/Interior: professores param a partir de 2ª feira”; 06-01-1982 p. 13. “Não saiu ontem verba 
para os professores”;  22-02-1982 p. 11. “Professores decretam greve geral”; 02-08-1983 p. 9. “Professores vão à 
greve dia 12”;  11-08-1983 p. 1 “Professores entram em greve geral”;  17-09-1983 p. 1. Professores da Capital 
param”.
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crimininosas, se acautelem e temam as urnas honestas e dignas. Os que estão de 
mãos limpas e corações  elevados apresentem-se com júbilo cívico para que o 
dinheiro  do Povo seja empregado em benefício da Educação, da Saúde, da 
Lealdade em servir, sem mentiras e calúnias, ao Bem Comum que não se obtém 
apenas com dinheiro, mas sobretudo com dedicação.107

Ao mesmo tempo que fez uma denúncia acerca do uso do dinheiro público, no Estado 

de Goiás e no município de Aparecida de Goiânia, Dom Fernando defendeu a postura de que 

as Autoridades deveriam ter, como primeira preocupação, o serviço ao Bem-Comum, 

deveriam ter o cuidado de gerir o erário público, tendo em vista as necessidades dos cidadãos, 

tais como: Educação e Saúde. Este seria o critério, também, que o povo deveria adotar quando 

fosse escolher os seus representantes, uma vez que a “política de abertura” do presidente João 

Batista Figueiredo acenanava com a possibilidade de eleições para o ano de 1982. O 

“desequilíbrio social”, Dom Fernando não teve dúvida de afirmar, advinha da “corrupção 

administrativa”, ou do descaso para com o bem comum.108 O bem comum havia sido definido 

pelo episcopado brasileiro, no documento “Exigências Cristãs de uma Ordem Política”, em 

1977, nos seguintes termos:

O bem comum é o conjunto de condições concretas que permitam a todos 
atingir níveis de vida compatíveis com a dignidade humana, Assim, a 
característica  essencial do bem comum, é precisamente, que seja comum a 

                                                          
107. SANTOS, D. Fernando G. dos. “Aos Professores de Aparecida de Goiânia” In. Revista da Arquidiocese. (5): 
334-335. Maio/1981. 

108. Igual apoio Dom Fernando concedeu aos participantes do Movimento do Custo de Vida, aos operários da 
construção civil e aos funcionários da OSEGO (Organização de Saúde do Estado de Goiás). As Mensagens que o 
Arcebispo, em nome da Arquidiocese, emitiu apoiando os referidos movimentos e conscientizando a opinião 
pública, foram sempre uma denúncia do distanciamento entre a justiça e lei, lesando, assim, os direitos dos 
trabalhadores e da população em geral; uma denúncia contra as medidas arbitrárias tomadas pelos governantes, 
distanciando o Estado da Nação e o descaso do governo em relação ao bem comum. Cf. Folha de Goiaz.  09-08-
1979 p. 16. “Patrões: com greve, não vai haver acordo”;  09-08-1979 p. 16. “Polícia adverte: não serão tolerados 
excessos”;  09-08-1979 p. 16. “Uma passeata de abusos e violências”;  09-08-1979 p. 16. “A posição da Igreja”;  
SANTOS, D. Fernando G. dos. “Mensagem aos Operários da Construção Civil” In. Revista da Arquidiocese. (9): 
561-562. Setembro/1979; SANTOS, D. Fernando G. dos Santos. “Custo de Vida”; “Movimento do Custo de 
Vida” In. Revista da Arquidiocese. (8): 497. Agosto/1978; SANTOS, D. Fernando G. dos. “Solidariedade da 
Arquidiocese aos Funcionários da OSEGO”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 740-742. Novembro/1980.
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todos, sem discriminações culturais, sociais, religiosas, econômicas, políticas ou
partidárias.109

Para criar estas “condições concretas” e “compatíveis com a dignidade humana”, o 

episcopado brasileiro falou do caráter necessário da associação humana em comunidades e  da 

organização da sociedade política, representada pelo Estado, sendo que é a este que competia 

zelar pelo bem comum e promovê-lo.110 A mesma posição foi defendida pelo Papa João Paulo 

II, na  homilia que dirigiu aos operários em São Paulo: “É este o dever dos que detêm o poder 

na sociedade, quer se trate do poder econômico quer se trate do poder político. Todo poder 

encontra a sua justificação  unicamente no bem comum, na realização de uma ordem social e 

justa. Por conseguinte, o poder não deverá nunca servir para proteger os interesses de um 

grupo em detrimento dos outros”.111

De acordo com Norberto Bobbio, o conceito de bem comum é um conceito próprio do 

pensamento político católico, especialmente da escolástica ( São Tomás de Aquino) e da neo-

escolástica ( J. Maritain). Este conceito está na base da Doutrina Social da Igreja acerca da 

distribuição da justiça social. Pelo conceito de bem comum a política é subordinada à moral, 

pois o bem comum é o princípio  edificador  da sociedade humana e, ao mesmo tempo, a sua 

finalidade, ou seja, a busca da felicidade natural. O bem comum é um bem público e como tal 

pertence a todos enquanto estão unidos; mas, ao mesmo tempo, é um bem individual, porque 

pertence aos indivíduos por serem membros de um Estado.112

                                                          

109. EXIGÊNCIAS  Cristãs de Uma Ordem Política. p. 11. 4. ed. S. Paulo. Paulinas. s/d. (Documentos da CNBB).

110. Idem. p. 7. 

111. Folha de Goiaz. 04-07-1980 p. 4/5 - Especial - “Condenando o abuso do poder e benefício de uns e do 
fracassso de muitos outros, Papa  pede uma sociedade humana e justa”.
112. BOBBIO, Norberto. Op. cit. p. 106. 
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Contudo o bem comum não é nem  a somatória  dos bens individuais e nem a negação  

dos mesmos, procura antes estabelecer uma relação harmônica entre o indivíduo subordinado à 

sociedade, mas não anulado pela sociedade ou pelo Estado. O conceito de bem comum procura 

salvaguardar os direitos da pessoa frente  a sociedade, defendendo, segundo Van Gestel, a 

pessoa como membro da sociedade e, ao mesmo tempo, origem e fim desta mesma sociedade. 

Esta concepção personalista procura fugir à concepção individualista, estabelecendo uma 

interdependência entre a pessoa e a sociedade.113

Um outro movimento que alcançou grandes repercussões, Em Goiânia, a partir de 

1979, foi o movimento das “ocupações urbanas”.114  Não é que em Goiânia, até então não 

houvessem ocupações de terrenos urbanos, por pessoas de baixa renda. Algumas destas 

ocupações como a do Setor Universitário e as do leito da Estrada de Ferro, assim como muitas 

“invasões milionárias”, existiam desde há muitos anos.115 Todavia, o que passou a acontecer a 

partir de 1979, foi um movimento organizado que reuniu de várias dezenas a algumas centenas 

de famílias que, juntas, tomavam a posse de um terreno, na cidade, e imediatamente 

começavam a dividir e cercar o terreno, a  abrirem ruas e avenidas, a construirem os barracos e 

                                                          

113. GESTEL, O.P. Van. Op. cit. p. 147-148. No mesmo sentido, ver também, GUISSARD, A.A. Lucien. 
Catolicismo e Progresso Social. Trad. José Aleixo Dellagnelo. Rio de Janeiro. Flamboyant. 1962. pp.41-45. (Sei 
e Creio). Alguns limites do conceito de bem comum  foram detectados Por Norberto Bobbio: primeiramente, a 
quem cabe fazer a interpretação do conceito, se o magistério eclesiástico ou o conjunto dos cidadãos. A outra 
dificuldade do conceito está no fato deste ter sido elaborado  por uma sociedade agrícola e sacralizada, não se 
adaptando de maneira satisfatória, portanto, às sociedades industrializadas e laicas. Cf. BOBBIO, Norberto. Op. 
cit. pp. 106-107.

114. Estamos definindo como ocupação urbana o movimento de grupos que ocupavam propriedades urbanas, em 
Goiânia, a partir de 1979. Estes grupos foram denominados pela Imprensa como “invasores”. Mas, entre os 
chamados “invasores”, tal denominação não era  bem aceita. Eles se denominavam a si mesmos de “posseiros 
urbanos”.  A denominação de invasores, além do caráter depreciativo, é acompanhada pelo caráter de ilegalidade, 
de violência e de usurpação, enquanto que a denominação de “ocupantes” e de “posseiros” é destituída do caráter 
pejorativo, de violência e de ilegalidade. O ocupante ou o posseiro, apodera “legalmente” de uma coisa coia sem 
dono ou abandonada. Cf. Entrevista com Pe. Jesus Flores para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral 
Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao regime militar (1968/1985).
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perfurarem cisternas. A primeira oupação que ocorreu, em Goiânia, neste estilo, foi em 1979, 

na Fazenda Caveirinha. O fato, além de ser divulgado na Imprensa, também foi relatado, em 

forma de poema.

                          A Terra do Povo 

Em Goiânia, um fato novo/ nestes dias aconteceu/
assim como conta o povo/ uma freira faleceu/

Faleceu e deixou herdeiro/ de suas terras e de seus bens/
todo o povo brasileiro/ o coitado Zé ninguém/

Fala tu que falo eu/ a fofoca se espalhou/
em 2 dias graças a Deus/ o trabalho começou/

Todo o mato desbravando/Capuava e João Vaz/
viram gente se esforçando/ de cercar seu lote em paz./

Sem o metro nem medida/ e sem muita exatidão/ 
toda a terra é dividida/ com destreza e prontidão/

20 alqueires é um bom pedaço/ não percamos a ocasião/
não pensamos no cansaço/ capinemos nosso chão./

Uns com foice e cavadeira/ Uns com faca e enxadão/
a cambada vai ligeira/ com a força da união.

Há quem cerca um só lote/ com imensa retidão/
Mas há quem cerca 10 lotes/ faz a parte do leão./

Os espertos acham um jeito/ de fazer um bom dinheiro/
vendem logo seu direito/ e assim vem novos posseiros/

Quando já barracos tem/ a cisterna bem furada/ 
a patrola também vem/ mas é só pra levar paulada/

Afinal a autoridade/ um encontro vem marcar/
mas quem enfrenta a quanti-/ dade de pessoas a lutar?/

Este povo “preguiçoso”/ e sem muita criação/
não foi certo vagaroso,/ revelou sua inspiração.

                                                                                                                                                                                     
115.  Cf. GUIMARÃES, Pedro Wilson. “Favelas, o Novo Drama de Goiânia” In. Revista da Arquidiocese. (4): -
226-244. Abril/1977. 
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Nas ruas nomes colocou:/ Rua da União, da Amizade,/
sua esperança revelou/ de fazer uma cidade./

em que todos tem direito/ a sua vida e moradia/
ajudando do seu jeito/ a não ter quadra vazia./

A plantar e construir/ com a força de seu ser/
a se unir, sempre se unir/ a lutar para vencer.116

Desde meados de julho de 1979, cerca de 1.500 famílias tomaram posse de uma área de 

21 alqueires, que, segundo disseram estar informados, foram deixados em testamento para os 

pobres. Começaram a construir, lá, os seus barracos e chamaram o local de Jardim Nova 

Esperança, talvez pela esperança que aquela terra lhes deu de, ali, construírem suas próprias 

casas e não ficarem perambulando e nem submetidos a um aluguel que não pudessem pagar. A 

firma Carfepe, dizendo-se proprietária legítima do terreno,  requereu a reintegração de posse 

da área. Enquanto a disputa judicial corria vagarosamente, jagunços e policiais rondavam a 

invasão. 

Na manhã do dia 4 de outubro, quando a maior parte dos adultos saíram para o 

trabalho, o Secretário de Obras da Prefeitura de Goiânia, mandou que patrolas e caminhões, 

acompanhados da Polícia Militar fortemente armada,  invadissem o local e destruíssem os 

barracos dos invasores. Conseguiram derrubar cerca de 50 barracos em fase de construção e 

alguns outros, já construídos. Dentro de pouco tempo a Irmã Ana Maria Melini mobilizou 

órgãos da Igreja como a CPT e o SPAR, que mobilizaram a Imprensa e as principais entidades 

da Capital. Diante de tamanha reação, a prefeitura foi obrigada a suspender a operação. A 

                                                          
116. Comunidade do Bairro Capuava. “A Terra do Povo”. In. Revista da Arquidiocese. (10): 690. Outubro/1979. 
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vitória daqueles posseiros foi celebrada com procissão e missa no local escolhido para a 

construção da igreja, sob a presidência de Dom Pedro Casaldáliga e Dom Thomás Balduíno.117

Diante do acontecido, o Juiz da 3ª  Vara Cível, Jales Ferreira da Costa, afirmou que a 

ordem de despejo não partiu da justiça. O Prefeito Índio do Brasil Artiaga, dias depois, foi 

visitar a invasão, juntamente com o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Aníbal 

Coutinho, prometendo a desapropriação do terreno por “interesse social” e disse que não 

mandou derrubar nenhum barraco. Isto foi iniciativa de seu Secretário de Obras. Ele, Índio 

Artiaga, apenas mandou derrubar as cercas dos lotes e tapar as cisternas. Embora a vitória 

judicial fosse lenta, o Jardim Nova Esperança, foi uma das ocupações que melhor se 

organizou, tornando-se um exemplo para as demais. 

Apesar dos cuidados, houve entre os chamados “verdadeiros invasores”, ou seja 

aqueles que precisavam realmente de um lote para estabelecer a sua moradia, a presença de 

especuladores invadindo mais de um lote para vendê-lo a terceiros. Houve, também, pessoas 

que chegavam e compravam o lote de  pessoas carentes, empurrando-as para uma invasão mais 

distante, ocorreu, assim, como acontecia no campo, quando o capital empurrava posseiros e 

lavradores para regiões mais distantes, para as “frentes de expansão” como foram 

denominadas por José de Souza Martins.118

                                                          
117. Martins, José V.. “Invasão na Vila João Vaz: a Luta de um Povo”. In. Revista da Arquidiocese. (11): 713-720. 
Novembro/1979. 

118.Cf. Folha de Goiaz. 05-10-1979 p. 8. “Tratores e caminhões destroem casas na fazenda Caveirinha”; 06-10-
1979. p. 9. “Depois da Violência, um ato Humano e Sensato; prefeitura vai desapropriar e vender aos invasores”.  
20-10-1979 p. 9. “Caso ‘A Caveirinha’ perto de solução”; 07-06-1980 p. 9. Prefeitura tenta outro diálogo com 
invasores e explica que quer evitar novas invasões”; 07-06-1980 p. 9, “Indústria da Invasão na João Vaz”. Ver 
também, MARTINS, José de Souza. Capitalismo e Tradicionalismo. S. Paulo. Pioneira. 1975. p. 46. O  autor 
caracterizou a frente de expansão como um “estado de insuficiência  econômica”, localizada na fronteira 
econômica, absorvendo o excedente populacional que não pôde ser contido naquela. A frente pioneira, também, 
tem a função de produzir excedentes que serão realizados no mercado, estando, portanto, integrada na economia 
capitalista. 
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Entre 1979 e 1981, aumentaram as ocupações em Goiânia e também os conflitos 

policiais, quer nas propriedades particulares, em nome da defesa da propriedade privada ou em 

áreas públicas, sob o pretexto de urbanização da cidade.119 Muitas pessoas compraram 

propriedades, em Goiânia, para fugir aos efeitos da inflação sobre a moeda,  para empregar 

dinheiro, ou simplesmente para a especulação imobiliária. Terrenos que ficaram à espera de 

valorização, às vezes sem nenhum benefício. Estes terrenos, “terra de ninguém”,  foram os 

alvos preferidos pelos ocupantes e depois se tornaram palco de pancadarias. A Prefeitura e o 

Estado também tinham áreas em que posseiros urbanos foram entrando e, depois, alegando se 

tratar de áreas verdes ou para fazer o prolongamento de ruas, enfim para a organização do 

espaço, dentro da racionalidade capitalista, também, foram locais de conflitos. Dom Fernando 

dencunciou tais situações, em pronunciamentos, homilias e mensagens.

São muito frequentes as cenas de violência contra os chamados “invasores” que 
aumentam cada dia. (...)
Aparecem, então, os que se julgam proprietários daquelas áreas adquiridas, 
frequentemente, com o único objetivo de aguardar a supervalorização 
imobiliária. muitas vezes nem se dão ao trabalho de construir uma cerca ou dar 
qualquer  sinal de posse. Não utilizam a área. Não precisam  dela. Desejam 
apenas o lucro fácil, porque sabem que o tempo e a desvalorização da moeda 
são seus aliados.120

Uma das formas da concentração da renda foi, justamente, a acumulação de terrenos na 

área urbana. E vítimas do processo de concentração da renda no campo, grande número de 

                                                          
119. Cf. Folha de Goiaz. 09-02-1980. “Invasão vai para a Ação Urbana”; 09-07-1980 p. 9. “Prefeitura tem outra 
invasão pela frente: Agora é a que existe no prolongamento da Goiás; 26-07-1980 p. 8. “Invasão no Areião tem 
agora solução à vista: toda a área ocupada poderá ser loteada”; 29-07-1980 p. 20. “Casas do Jardim Ana Lúcia 
são invadidas. Invasores ocuparam 82 casas abandonadas há mais de 3 anos”;  14-08-1980 p. 3. “Invasores do 
Novo Mundo querem legalizar o domínio”; 04-11-1980 p. 7. “Invasores ouvem Índio, depois vão a Padre Ivo”; 
09-11-1980 p. 10. “Polícia continua na invasão João Vaz”; 14-11-1980 p. 11 “Agressão a invasores”; 15-11-1980 
p. 24. “Invasão: o que Daniel Antônio vai dizer ao depor”; 07-12-1980 p. 9. “Jardim Botânico está sendo palco de 
uma nova e grande invasão”; 09-12-1980 p. 9. “Desfeita invasão que ameaçava a se instalar no Jardim Botânico”; 
06-02-1981 p. 9. “Ação Urbana está acabando invasão do Jardim Botânico”; 03-03-1981 p.27. “Polícia está 
agindo contra invasores”.

120.  SANTOS, D. F. G. dos. “Invasões e Violência”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 294. Maio/1980.
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trabalhadores não proprietários foram expulsos da zona rural para a periferia dos grandes 

centros urbanos. A doutrina da Igreja sempre defendeu a propriedade como sendo um direito 

inerente ao homem, como também sempre condenou a prática de reservar para uso exclusivo 

aquilo que fosse superfluo. Na doutrina da Igreja a propriedade privada está subordinada ao 

bem de todos. O direito à moradia, um direito fundamental, porque subordinado ao império  

das necessidades vitais, tem preeminência ao título de propriedade, de acordo com a tradição 

da moral cristã e que foi reiterada, no Brasil, com o documento da CNBB, “Solo Urbano e 

Ação Pastoral”.121

O movimento das invasões pôs em evidência as contradições do direito e da sociedade 

burguesa. Quando se comemorou o terceiro aniversário da igreja paroquial Sagrado Coração 

de Jesus, na Vila Nova, na homilia, Dom Fernando questionou a construção de uma casa - o 

templo - para Deus, quando Deus quis morar com os seus filhos, sobretudo os pobres, seus 

prediletos, e estes não tinham casa para morar.

Diz a Sagrada Escritura que o templo de Deus é a porta do céu. A casa é o lugar 
onde a gente mora. Não há uma pessoa, uma família que não tenha o direito  de 
um lugar para morar e Deus quis fazer sua habitação no meio da casa dos seus 
filhos _ supõe-se que seus filhos também tenham casa. Já aqui há uma 
advertência séria: é justo, meus irmãos, que nós permitamos, que fiquemos  
indiferentes diante da escassez  de moradia para tanta gente? Deus ficaria 
satisfeito  de ter uma casa no meio dos homens se seus filhos não têm uma casa 
para morar? Se queremos uma casa para Deus, lembremos que Deus só quer 
uma casa se for no meio da casa de seus filhos. 

O Arcebispo, também,  advertiu os diocesanos sobre o processo de “limpeza” que se 

fazia na cidade, empurrando a população pobre para as regiões mais distantes do centro e dos 

bairros residenciais:

Olhemos para a situação de Goiânia: é delicada. Querem que seja  uma cidade 
com sinais de progresso humano, porém  não  tolera que, na cidade 

                                                          
121. Cf. “Solo Urbano e Ação Pastoral”. In. Revista da Arquidiocese. (4): 201-224. Abril/1982. 
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propriamente dita, os pobres tenham um lugar para morar. Está certo isso, 
diante da nossa fé e das convicções religiosas que temos?
Não seria justo, que junto com os palácios dos ricos, houvesse um lugar para a 
casa honesta e digna dos pobres? Os pobres são cada vez mais arrastados lá para 
o fim do mundo, porque não podem “sujar” a cidade com seus casebres e, 
quando tentam fazer esses casebres são empurrados pela ganância dos ricos - ou 
pela fome do meio rural - são esmagados barbaramente pela políca, pela força 
bruta, sob os aplausos dos grandes e, muitas vezes, com a complacência e 
omissão dos bons, que seríamos nós.122

O preço dos terrenos, os preços dos aluguéis, o alto valor das prestações do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), a especulação imobiliária, a violência policial: tudo isto foi 

fator de expulsão das populações mais pobres para as periferias e para as “invasões”. Os 

moradores das “invasões”, com uma suposta economia por  não pagarem aluguel, morando, 

nas periferias e distante do centro da cidade, pagavam mais caro por transportes e outros bens 

de infra-estrutura, quando chegavam a tê-los. Eram explorados no comércio; nas “invasões” ou 

nas suas proximidades, as mercadorias eram mais caras do que nas regiões centrais. O descaso 

das autoridades chegava a provocar mortes, e a Revista da Arquidiocese, denunciou isto. Na 

GO-4, por exemplo, havia indicações de trevo, do Frigorífico Anglo, mas não havia aviso 

acerca de moradia e a presença de pedestres na pista. Resultado: em um ano 6 mortes por 

atropelamento.123. No Capuava, os funcionários da SUCAN detetizaram os barracos com BHC 

concentrado, uma criança morreu e  várias pessoas tiveram problemas respiratórios.124

Os posseiros urbanos foram  pessoas que não contavam com nenhum amparo legal e 

estiveram sujeitas às pressões e ao desrespeito de seus direitos mais elementares. Desde o 

início dos conflitos que envolveram posseiros urbanos, de um lado, e proprietários, o 

                                                          
122. “O Arcebispo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Vila Nova”. In. Revista da Arquidiocese. (10): 703-
704. Outubro/1981. 

123. Cf. “Como se morre nas invasões”. In. Revista da Arquidiocese. (2): 119. Fevereiro/1979.  

124. Cf. “BHC Mata (Gente) na Invasão”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 437-440. Junho/1984. 
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munícipio, o Estado e a polícia, de outro, a Arquidiocese de Goiânia se preocupou em dar-lhes 

uma assessoria jurídica e mobilizar a opinião pública a favor de seus interesseses. Órgãos 

ligados à Arquidiocese, como o Secretariado de Pastoral Arquidiocesano (SPAR), a Revista da 

Arquidiocese e a Rádio Difusora de Goiânia ofereceram aos posseiros urbanos a 

conscientização jurídica acerca de seus direitos e como proceder para tê-los garantidos, ao 

mesmo tempo que mobilizou a opinião pública contra a violência policial.125

Foi, dentro deste contexto que se criou, na Arquidiocese de Goiânia, a Comissão 

Arquidiocesana  Justiça e Paz (CAJP), em abril de 1980. A Comissão Arquidiocesana de 

Justiça e Paz de Goiânia foi criada como seção da “Comissão Nacional Justiça e Paz - Brasil”, 

correspondente da “Comissão Pontífícia Justiça e Paz, da Santa Sé”, constituída pelo Motu 

Próprio “Catholicam Chisti Ecclesiam” de  06 de janerio de 1967 e confirmada pelo Motu 

Próprio “Justitia et Pax”, de 20 de dezembro de 1976. Em Goiânia, a Comissão 

Arquidiocesana Justiça e Paz foi criada  para dar melhor organicidade aos trabalhos na área de 

Direitos Humanos, dentro do SPAR. De acordo com o censo de 1980, Goiânia tinha uma 

população de 730 mil habitantes; destes 150 mil moravam em favelas.126

No primeiro ano de atuação, a Comissão se viu envolvida nos processos de violência 

policial ocorridos no Jardim Boa Sorte, uma área contígua ao Jardim Nova Esperança. Cerca 

de 60 famílias ocuparam um terreno, ali, no dia 7 de novembro de 1980. O terreno foi 

                                                          
125. Neste sentido conferir as reflexões da Novena do Natal de 1979, Natal. Celebração da Esperança. Goiânia. 
Secretariado de Pastoral Arquidiocesana. Ver, também, PEREIRA, Teresinha J. “Habitação do Favelado”. In. 
Revista da Arquidiocese. (5).297-298. Maio/1980   e a Cartilha do Posseiro Urbano. Arquidiocese de Goiânia e 
Secretariado da Pastoral.1980 e re-edição em 1983. Sobre o papel da Rádio Difusora de Goiânia, ver a entrevista 
com Pe. Jesus Flores para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a resistência da 
Arquidiocese de Goiânia ao regime militar (1968/1985).

126. Cf. “Promoção da Justiça Social - Arquidiocese de Goiânia Comissão Nacional ‘Justiça e Paz’ - Brasil Seção 
Arquidiocesana de Goiânia -Go. Estatuto”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 399-403. Maio/1980.; “Comissão 
Justiça e Paz: Direitos Humanos em Debate”. In. Revista da Arquidiocese. (3): 168-171. Março/1983.  



136

reclamado como sendo propriedade de uma firma paulista, Michiellet. Os (supostos) 

proprietários, sabendo, antecipadamente, do projeto de ocupação, mandaram operários, para o 

local e convocaram, também, a polícia. Com a chegada dos ocupantes o conflito se 

generalizou. Três missionárias italianas que passavam pelo local, no momento, e fotografaram 

as cenas de violências, foram presas. A Comissão Justiça e Paz foi acionada e elas foram 

libertadas.127

No final de abril de 1980  novos conflitos entre a polícia e aqueles posseiros e com 

uma intensidade muito maior voltaram a acontecer. A reportagem de Folha de Goiaz narrou, 

de forma patética, a retirada dos barracos pelos fiscais e caminhões da Prefeitura, com a 

conivência de policiais fortemente armados:

Na confusão que se formou era grande o número de crianças pequenas 
chorando, o mesmo ocorrendo com mulheres e até alguns homens. Muitas 
mulheres como os filhos nos braços limitaram-se a ficar olhando os 
acontecimentos, abrigadas numa barraca cuja desmontagem ia sendo  deixada 
por último. Suas únicas reações era o choro e os clamores a Deus, enquanto 
tudo  se desenrolava em torno, com bastante poeira levantando do chão e 
intensos latidos de cachorros. Desorientados, os homens ora recuavam, ora 
tornavam a se aproximar  dos soldados, dirigindo-se a eles seus inúteis 
protestos. Várias pessoas que assistiram ao conflito  tentaram argumentar com 
as autoridades, numa vã tentativa de interceder favoravelmente pelos 
invasores.128

Esta cena de violência e desespero foi o retrato da impotência da sociedade civil diante 

daqueles que representaram o Estado ou colocaram o Estado a serviço de seus interesses. A 

população - “os invasores”,  o vereador Idelfonso Avelar, representantes do Centro Acadêmico 

de Engenharia, Professores da Universidade Federal de Goiás e o advogado Francisco 

                                                          
127. Cf. Folha de Goiaz. 09-11-1980 p. 10. “Polícia continua na invasão João Vaz”; 09-11-1980 p. 10. “CJP 
esclarece prisão das freiras italianas”; “Invasão e violência” In. Revista da Arquidiocese. (12): 779-780. 
Dezembro/1980 e a entrevista do Dr. Francisco P. Montenegro para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da 
Catedral Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985).

128. Folha de Goiaz. 28-04-1981 p. 9. “Confronto e violência na invasão”.  
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Montenegro da Comissão Justiça e Paz - protestaram, mas a força se impôs.129 Porém, como 

quem não teve para onde ir, jogados de um lugar para outro, os “invasores” se reorganizaram, 

convidaram o diácono Oziel L. dos Santos para presidir uma celebração e  retornaram para o 

mesmo local, em uma procissão, com uma cruz de madeira que fincaram no solo, símbolo de 

suas lutas.130

Enquanto acontecia a acelebração, a polícia chegou espancando, prendendo e botando 

para correr. O diácono Oziel foi levado para o Departamento Estadual de Ordem Política e 

Social  (DEOPS), o advogado Francisco Montenegro, bastante ferido, foi hospitalizado. Os 

“invasores”, enquanto tentavam uma solução, junto à Prefeitura, ficaram instalados no 

Diretório Central Estudantil (DCE). Os acontecimentos do Jardim Boa Sorte resultaram em 

uma comoção geral e no repúdio da sociedade.131 Trinta e nove entidades goianas 

preocupadas com as violações dos direitos humanos, na questão do Boa Sorte emitiram uma 

nota de protesto, chamando a atenção para as verdadeiras causas que produziam o fenômeno 

das ocupações urbanas, em Goiânia.

Diariamente chegam a Goiânia dezenas de famílias de lavradores que já não 
podem mais trabalhar no campo, pois a expansão capitalista impõe a 
concentração da terra nas mãos de cada vez menor número  de proprietários. 
Sem recursos, nem possibilidades de emprego - pois o desemprego já é grande 

                                                          

129. Cf. Folha de Goiaz. Idem e 28-04-1981 p. 9. “Vereador questiona a ilegalidade da invasão”. 
130. Para Mircea Eliade, erigir uma cruz é um gesto altamente carregado de simbolismo, é uma forma de 
transformar o caos, a confusão, em cosmos, em um mundo passível de ser habitado. A cosmisação é um ato 
criador, um ato divino, por isto está intimamente ligado ao ato da consagração. É uma forma de romper com “as 
coisas velhas” em um novo nascimento.Cf. ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: A Essência das Religiões.
Trad. Rogério Fernandes. Edição “Livros do Brasil”. Lisboa. s/d. pp. 43-46. (Coleção Vida e Cultura). 

131.  Cf. Folha de Goiaz. 29-04-1981 p. 9. “Policiais erradicam a invasão Boa Sorte”; 29-04-1981 p. 9. 
“Proprietário lamenta ocorrências”; 29-04-1981 p. 9. “PT emite nota de repúdio”;  30-04-1981 p. 10. “Violência 
na invasão é repudiada por estudantes”; 03-05-1981 p. 9. “No 1º de maio, ato público na invasão”; 03-05-1981 p. 
9. “Arcebispo lembra direitos humanos”; 06-05-1981 p. 9. “invasores fazem nova vigília na Prefeitura”; 
“Repressão Motiva Solidariedade”; “Homilia de Dom Fernando na Solene Concelebração Litúrgica em 
Comemoração ao Dia do Trabalho”; “Telegrama de Dom Fernando à CNBB” In. Revista da Arquidiocese. (5): 
295-297. Maio/1981 e a entrevista com Dr. Francisco P. Montenegro para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes 
da Catedral Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985).
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entre os trabalhadores da cidade - e pressionados pelo desenfreado aumento do 
custo de vida, essas famílias se vêem obrigadas a conquistar o direito 
fundamental  da moradia mediante a invasão  de terrenos ociosos. Nasce aí o 
fenômeno das invasões, tão frequente em Goiânia, que não é obra de 
“agitadores”- como gostam de dizer os governantes. O que provoca a “agitação” 
é a fome, os baixos salários, o desemprego, a carestia, a falta de teto. 
Agitadores, portanto, são os responsáveis por esta situação - os que exploram o 
povo trabalhador e o reduzem à miséria.132

As causas de todos aqueles males foram atribuídas ao capitalismo que, no campo, por 

meio de modernas tecnologias para os plantios de exportação, ou por causa das invernadas 

para criação e engorda de bois, levava ao processo da concentração da terra nas mãos de 

poucos proprietários, expulsando desta forma, posseiros, lavradores sem-terras e pequenos 

proprietários para outras regiões. As cidades, sobretudo os grandes centros urbanos -  e 

Goiânia, no Centro-Oeste, era um grande centro - exerciam atrativos para essa massa de gente 

que, na condição de expulsos e  migrantes, procuravam dias melhores: empregos, moradia, 

condição de estudar os filhos, condição de tratamento de saúde etc. 

A realidade, porém mostrou-se bem diferente. O desgaste da economia brasileira, em 

decorrência do próprio modelo adotado, a concentração de rendas, somadas às crises 

conjunturais, como o aumento da inflação, o aumento do preço do petróleo e de todos os bens 

de consumo, a recessão  mundial da economia, fizeram perambular, pela cidade,  um enorme 

contingente populacional, sem emprego e sem casa. Pessoas  que acharam como lugares para 

morar as margens dos rios e da estrada de ferro, debaixo das pontes e viadutos. Diante de 

realidades tão prementes,  a ocupação de terrenos ociosos foi uma tentativa de conquistar um 

direito elementar: a moradia.133

                                                          
132. “A População Goianiense”. In. Revista da Arquidiocese . (5): 304. Maio/1981.

133. Cf. PRETTO, Pe. Hermilo E. “Elementos para uma Teologia das Migrações” e GUIMARÃES, Pedro Wilson. 
“Migrações: Realidade Centro-Norte”. In. Revista da Arquidiocese. (3): 149-164. Março/1980.  
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Além da defesa de posseiros urbanos, a Comissão Justiça e Paz se mobilizou e 

mobilizou a opinião pública através de denúncias, para a libertação de presos ilegais, contra a 

prática da tortura em presos comuns, e contra as atividades do Esquadrão da Morte.

Mesmo depois da extinção do Ato Institucional nº 5  (AI 5) e o retorno do habeas-

corpus, em Goiânia, continuou a existir prisões ilegais, sem ordem judicial.134 O Dr. Francisco 

Montenegro comentou como os advogados da Comissão Justiça e Paz procederam para libertar 

tais pessoas:

Nós não tivemos dúvida, não abrimos mão das questões legais, as famosas 
prisões para averiguações não existem. (...) o delegado de polícia tinha ódio do 
advogado, do profissional  que chegava à delegacia e falava: “Quero ver o 
preso”.

“_ Mas, como quer ver o preso? O preso não está em condição de ser 
visto, entende? Então, não tem esse negócio de ver o preso, não. O preso não 
está aqui. Você não vai ver o preso hoje. Só segunda feira”.
Isso era sexta feira à noite, porque dava tempo de passar a salmora nele. Passar 
um verniz. (...) a primeira  coisa que a gente falava numa delegacia era “quero 
ver o preso. E agora.”. (...) foi muito difícil pra gente conseguir ter autoridade 
moral, pra querer ver o preso e tirar o preso da cadeia. (...) quando o delegado 
não aceitava resolver amistosamente, a gente chamava a Imprensa e fazia o 
maior auê. E começamos a fazer uma forma de atividade incrível que era a de 
ao ser procurado a gente mandava a pessoa embora (...)  e marcava pra 
encontrar daí uma, duas, três horas, com ela, com a família do preso, com a 
vizinhança inteirinha. (...) Então com isso a gente tinha proteção pessoal e tava 
intimidando a autoridade policial.135

Junto com as prisões ilegais, para averiguação,  esteve, também, a prática da tortura 

para obter as confissões desejadas. A prática da tortura, embora não legalizada, desenvolveu-se 

muito, no Brasil, contra os presos políticos, principalmente, durante a gestão dos presidentes 

Costa e Silva e Médici. A Anistia Internacional condenou esta prática, não somente pelo 

                                                          
134. Folha de Goiaz. 02-12-1980 p. 12. “Prisão arbitrária  provoca denúncia”.  

135. Entrevista com o Dr. Francisco Pinto Montenegro para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral 
Falassem: a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985).
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sadismo e pela crueldade dos torturadores, mas, muito mais porque a tortura foi “um 

instrumental utilizado pelo Estado para repressão à dissidência”. A Anistia Internacional a 

repudiou mais ainda pelo seu “fundamento teórico”, que foram o uso da dor física, da 

humilhação, da pressão psicológica e do isolamento para obter informações, dominar o preso e 

intimidar seus próximos.136 As torturas, que foram denunciadas pela Comissão Justiça e Paz, 

em Goiânia, foram do mesmo tipo daquelas que foram impingidas aos presos políticos: 

espancamento, choques elétricos,  afogamentos, incluindo até os “acidentes de trabalho”, 

levando o inquirido à morte.137 Houve um  agravante, por serem tais torturas praticadas contra  

os chamados presos comuns. O Dr. Francisco Montenegro explicou isto.

A questão dos presos políticos é sabido porque despertou atenção e interesse do 
Brasil e do mundo, porque envolveu pessoas de um nível intelectual bom, de 
origem relativamente ótima; classe média para cima. (...) O que ajudou muito 
no trabalho. O preso comum é pobre, é analfabeto e não tem o apoio nem da 
família dele, porque a família dele fica com vergonha de pedir apoio. Se o preso 
comum vai torturado e liberto, a família dele fica feliz. Prefere deixar por isso 
mesmo, ainda mais que a pessoa recebe o chamado rasto, “rasto de onça”. 
Aquela intimidação do delegado: “Olha, some e cala a boca”. Então, o cara ia 
preso; saia e não queria saber de conversa.138

Neste contexto de abusos - por parte das autoridades - dos direitos elementares dos 

presidiários a Comissão Justiça e Paz elevou um trabalho de voluntários da Paróquia da Vila 

Nova, junto aos detentos da Casa de Prisão Provisória a uma Pastoral de âmbito 

arquidiocesano, a Pastoral Carcerária. Esta Pastoral, juntamente, com a Comissão Justiça e 

Paz, além de denunciar as violências policiais, desenvolveu um trabalho de reabilitação dos 

                                                          
136. Cf. IODETA, Carlos Alberto. “Direitos Humanos e Anistia Internacional”. In. COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ 
- S. Paulo. Op. cit. p. 69.

137. Cf. “A Tortura Denunciada”. In. Revista  da Arquidiocese. (4): 278. Abril/1981;  “A Propósito da Violência 
Policial”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 329-333. Maio/1981; Folha de Goiaz. 23-12-1983 p. 24. “Advogado 
denuncia torturas”; 28-12-1983 p. 24. “Preso alega que foi torturado”.  
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detentos e um trabalho, fora das cadeias, de recuperação de adolescentes delinquentes.139 Por 

força das circunstâncias, a denúncia, contudo, parece que ocupou maior espaço, nas atividades 

da Pastoral Carcerária e da Comissão Justiça e Paz. Além de denunciar as violências policiais, 

no interior das delegacias e presídios, denunciaram também as atividades de um Esquadrão da 

Morte, em Goiânia. Pessoas, normalmente marginais ou tidas como tais, desapareceram e, 

depois, seus corpos foram encontrados  executados e trazendo sinais de requintes de crueldade. 

Em uma posição muito firme, a Comissão Justiça e Paz e a Pastoral Carcerária emitiram nota 

condenando esta espécie de crime. 

Não podemos nos calar diante desta situação. Só Deus, que dá a vida, pode tirá-
la. Qualquer homem, por maiores que sejam seus crimes, tem o direito de viver, 
ainda que seja para permanecer perpetuamente, atrás das grades. A Igreja é 
contrária à pena de morte, condena, com maior veemência, estas arbitrárias  e 
criminosas execuções.
É preciso dizer, sobretudo, que não se acaba com a criminalidade eliminando os 
criminosos. Se não se combaterem efetiva e corajomente as raízes sociais do 
crime, que são a miséria e a fome, o desemprego, os baixos salários, a 
exploração das mulheres e dos menores, a falta de escolas, não se conseguirá 
jamais, acabar com a espiral da violência.140

De acordo com a tradição do Direito, o Estado é responsável pela segurança e pela 

preservação de qualquer pessoa que esteja sob a sua tutela e guarda, não podendo atentar 

contra a vida de tal pessoa e nem permitir que terceiros o façam. A vida e a integridade física e 

psíquica são os direitos mais fundamentais de toda e qualquer pessoa, devendo a legislação e 

os tribunais zelarem por estes direitos,  conforme os artigos III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da 

Declaração das Nações Unidas. Para a Igreja mais ainda, porque a vida de uma pessoa é 

considerada direito divino. De acordo com a tradição e a Doutrina Cristã,  só Deus pode 

                                                                                                                                                                                     
138. Entrevista com Dr. Francisco P. Montenegro para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: 
a resistência da Arquidiocese ao Regime Militar (1968/1985).
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conceder a vida a alguém e só Ele, e sòmente Ele, poderá retirá-la, não podendo qualquer outro

o fazer, sob o risco de usurpar os direitos de Deus. Não se elimina a criminalidade com 

execuções sumárias, mas ao contrário, em um processo de educação e de “desenvolvimento do 

homem todo e de todos os homens”. Ironia ou coincidência, todos os mortos ou desaparecidos 

nas atividades do Esquadrão da Morte, em Goiânia, eram moradores de “invasões”.141

A compreensão da Justiça como solidariedade com a causa dos oprimidos e como “pro-

vocação” para a realização das libertações históricas não pode ser indiferente à questão dos 

direitos humanos, sobretudo dos pobres. Baseando-se  no doutrina do Direito Natural e 

também na Declaração dos Direitos Humanos, a Arquidiocese de Goiânia, durante o regime 

militar, dedicou-se a uma luta contínua em favor dos direitos, sobretudo dos mais pobres,  

lesados e violados, em atos de violência ou pelas arbitrariedades do regime que adotou um 

modelo econômico concentrador e excludente e que, por isto, excluiu a grande maioria das 

benesses do desenvolvimento e destinou-lhes a sorte dos párias.

O compromisso com a justiça e com os direitos humanos, sobretudo das camadas 

populares massacradas pela política econômica do governo e também pela violência policial 

foi alvo de muitas controvérsias e estabeleceu um confronto permanente entre a Igreja e o 

Estado no ocaso do regime militar. Por conta desta realidade, a Igreja de Goiânia aceitou 

participar junto com os movimentos populares, na discussão político-partidária e no 

movimento das “Diretas-Já”, exigindo o fim do regime e o retorno das garantias 

constitucionais, o respeito aos direitos humanos e o zelo pelo bem comum.

                                                                                                                                                                                     
139. Entrevista com a Vereadora Marina Santana para o projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: 
a resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985).
140. “À População de Goiânia”. In. Revista da Arquidiocese. (9): 527. Setembro/1982. 

141. Idem. Verificar ainda “Direitos Humanos”. In. Revista da Arquidiocese. (8). Agosto. 1977. pp. 559-566. 
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A questão da Justiça e dos direitos humanos gerou muitas controvérsias, durante a 

vigência do regime militar. A divulgação, no exterior, das práticas de torturas infligidas aos 

opositores do regime, criaram algumas pressões, em nível internacional, primeiramente da  

parte da Igreja Católica  e da Anistia Internacional.1 Uma outra força de pressão, em nível 

internacional, veio à tona com a chegada do democrata Jimmy Carter à presidência dos 

Estados Unidos, em 1976. A defesa dos direitos humanos foi uma das prioridades de seu 

governo. Carter procurou pressionar o governo brasileiro através das visitais oficiais. Em 

junho de 1977, a Primeira Dama, Rosalynn Carter visitou o Brasil e os direitos humanos 

fizeram parte da pauta de seu encontro com o Presidente Geisel.2 Em novembro do mesmo ano 

foi a vez das visitas do Secretário de Estado norte-americano, Cyrus Vance, do embaixador 

John Crimmins, e do Subsecretário de Estado para Assuntos Interamericanos, Terence 

Toddman, insistindo no mesmo assunto.3 A política norte-americana de defesa dos direitos 

humanos, criticando as violações destes direitos, no Brasil, estava voltada para questões de 

                                                          
1. Cf. Folha de Goiaz. 22-01-1970 p. 2. “Paulo VI acompanha atento a situação da Igreja do Brasil”; 26-03-1970 
p. 2. “Papa condena sequestros, torturas, racismo e tráfico de narcóticos”. No documento  do Sínodo dos Bispo de 
1971 “A Justiça no Mundo” foi condenada a prática da tortura, especialmente de presos políticos, nos países do 
Terceiro Mundo, In. Revista da Arquidiocese (2). Fevereiro/1972 p. 112. Na Mensagem que Paulo VI e os Padres 
Sinodais dirigiram ao Mundo, em 1974, “Direitos Humanos e Reconciliação”, voltou-se a insistir no mesmo 
assunto, In. Revista da Arquidiocese. (1). Janeiro/1975 p. 5. Sobre as pressões da Anistia Internacional verificar 
SKIDMORE, Thomas. Op. cit. p.383.

2. Cf. Folha de Goiaz. 08-06-1977 p. 6. “Rosalynn-Geisel Direitos Humanos, objeto do encontro”.  

3. Cf. Folha de Goiaz. 23-11-1977 p. 6. “Vance chegou e conversou sobre tudo no Brasil. Direitos Humanos e o 
átomo na pauta”. 
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cunho político e teve um efeito duplo: para uns causou ressentimento e para os partidários da 

redemocratização ela foi considerada como uma ajuda oportuna.4

Mas, a “opção preferencial pelos pobres” que a Igreja Latino-americana fez, em Puelba 

(1979)5 a obrigou a aprofundar o eixo de seu compromisso com a causa dos direitos humanos, 

indo além da defesa dos direitos humanos, em nível político, para se posicionar a favor dos 

direitos humanos, como direito dos pobres. Foram compreendidos como pobres aqueles que: 

“Carecem dos mais elementares bens materiais em contraste com a cumulação de riqueza nas 

mãos de uma minoria, muitas vezes às custas da pobreza de muitos. Os pobres não só carecem 

de bens materiais, mas também, no plano da dignidade  humana, carecem de uma plena 

participação social e política”.6 De acordo, com esta concepção, pobre é todo aquele que 

“carece dos meios de vida” e os pobres, embora sendo a maioria, eles “são feitos pobres”, isto 

é, são em-pobre-cidos, por um sistema político e econômico que os torna marginalizados de 

um projeto de sociedade. Assim, os direitos reivindicados pelos pobres são direitos sociais e 

políticos.

A Igreja justificou  o seu compromisso com a defesa dos direitos dos pobres porque “o 

pobre é filho de Deus. Isto é, porque o pobre é uma pessoa e se é uma pessoa é “sujeito de 

direitos”,7 em nível individual e social.  Mas, esta opção da Igreja pelos pobres e o 

compromisso com a defesa dos seus direitos individuais e sociais, tornou-se ocasião de 

                                                          

4. Cf. SKIDMORE, Thomas. Op. cit. pp. 385-386.

5. EVANGELIZAÇÃO no Presente e no Futuro da América Latina. Conclusões da III Conferência  do 
Episcopado Latino-Americano. 5. ed. S. Paulo. Paulinas. 1983. p. 352.

6 ALDUNATE, José et. ali.. Direitos Humanos, Direitos dos Pobres.  Trad. Jaime A. Clasen. São Paulo. Vozes. 
1991. p. 15-16.

7. Idem p. 109. 
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conflito com os donos do poder, gerando, por isto, muitas controvérsias. Nestas controvérsias, 

tanto o Estado quanto a Igreja tinha seus partidários e defensores, especialmente a Imprensa e 

os políticos entraram no debate,  sobretudo no começo dos anos 1980, quando a questão 

fundiária, no Brasil,  colocou a Igreja e o Estado em confronto.

Algumas questões se colocam: quais eram os “pobres”, com os quais a Arquidiocese de 

Goiânia se solidarizou? Quais as principais denúncias que fizeram parte do discurso da Igreja 

de Goiânia? Qual o projeto de sociedade que esteve no discurso da Igreja de Goiânia? Como 

foi avaliada a contribuição que os partidos políticos poderiam oferecer para um projeto de 

sociedade? Qual a participação do povo na construção de um projeto de sociedade, no ocaso 

do regime militar? Este capítulo se propõe a responder estas questões. 

3.1. A Igreja e o Estado em Confronto

No fim da década de 1970 e começo da década seguinte, os conflitos de terra no país 

aumentaram muito. A CPT contabilizou, entre 1977 e julho de 1981, 916 conflitos, 

envolvendo 251.891 famílias, com 1.972.989 pessoas. No mesmo período verificaram-se 45 

assassinatos, de trabalhadores rurais, agentes de pastoral e advogados ligados aos 

trabalhadores rurais.8 Entretanto, o extremo norte de Goiás, o sul do Pará e o nordeste do Mato 

Grosso foram as regiões onde os conflitos aconteceram em número maior. O bispo de 

Conceição do Araguaia (PA), Dom José Patrick Hanrahan, contabilizou 35 assassinatos, na 

                                                          
8. “Comunicado da Presidência e da Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB Sobre Conflitos de Terra”. In. 
Revista da Arquidiocese. (10): 656. Outubro/1981. 
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região, advindos dos conflitos fundiários, entre maio de 1980 e setembro de 1981.9 A 

agudização dos conflitos, no campo, marcaram um novo tempo de confronto entre a Igreja e o 

Estado, envolvendo os partidários de ambas as instituições

No mês de agosto de 1981, foi morto em uma emboscada Luís Antônio Nunes, 

empregado da Fazenda Cajueiro, propriedade do deputado Juracy Teixeira,  ficando ferido o 

delegado da Polícia Federal, de Marabá, além de outros policiais. Os padres franceses 

Aristides Camio e Francisco Gouriou foram acusados  de serem os autores intelectuais do 

crime, sendo por isto julgados e presos. Também, 13 posseiros foram presos e submetidos a 

torturas para “confessar” a “autoria intelectual do ataque” por parte dos padres.10  Em 

setembro daquele mesmo ano, quando mataram o empreiteiro da Fazenda Agropic S.A., no 

município de Peixe, em uma emboscada, a Imprensa divulgou  que “o crime tinha nítidas 

conotações com a ação desenvolvida particularmente por Dom Celso Pereira, bispo de Porto 

Nacional, que ingeriu nas questões entre posseiros e empresários, servindo dos padres 

estrangeiros Nicola Arpone e Henri des Roziers, este por sinal visto na véspera nos domínios 

da fazenda”.11

No fragor daqueles acontecimentos, os críticos da Igreja afirmaram que ela agia por 

demagogia e era partidária do atraso, apoiando métodos retrógados de exploração da terra e 

atrapalhando os esforços do governo e da iniciativa privada em desenvolver as regiões carentes 

                                                          

9. “Carta de Dom José Patrick”. In. Revista da Arquidiocese. (10): 653. Outubro/1981.

10. Cf. Folha de Goiaz. 16-08-1981 p.1. “Morte na disputa de terras”; “Desmontada a Farsa Contra os 
Missionários”. In. Revista da Arquidiocese (5): 255-259. Maio/1982.; “Farsa em Belém: Condenados os Padres e 
os Posseiros”. Revista da Arquidiocese. (7): 391-430. Julho/1982; “Reduzidos no STM as Penas dos Padres 
Aristides e Francisco” In. Revista da Arquidiocese (12): 709-711. Dezembro/1982.

11. Folha de Goiaz. 11-09-1981 p. 34. “Peixe: empreiteiro é morto na tocaia”. A Imprensa confundiu padre com 
agente de pastoral leigo. Nicola Arpone não era sacerdote e sim um agente de pastoral leigo.
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do país. Logo depois do confronto entre os posseiros da região de Peixe e a Agropic, que 

redundou no assassinato do tratorista daquela empresa, o Editorial de Folha de Goiaz fez sérias 

críticas à atuação da Igreja, no campo.

Há aspectos diversos e também eminentemente importantes, além do social 
imediato, agravando os problemas, entre posseiros e empresários que 
implantam projetos agro-industriais e/ou agro-pastoris, eliminando o 
negativismo do latifúndio improdutivo. Um desses aspectos é o 
descapitalização pelo atraso, outro é o acréscimo, de ônus (sic),  e outro ainda é 
o desvio de atenções, implicitando defasagens de interesses.
Sob tal ordem de raciocínio, evidencia-se que o governo perde a guerra contra
os demagogos e impostores arvorados na defesa dos pobres sem o necessário 
compromisso de resgatá-los da pobreza (...)
E é daí que os insufladores da sangueira recolhem novas vitórias. Obrigam a 
paralização de máquinas caríssimas e cujo transporte até o local exigiu  
despesas astronômicas. Obrigam a redução do emprego pelo medo. Obrigam o 
retardamento da produção de bens, anulando a oferta de novos e gradativos 
empregos, incidindo ainda na receita tributária. Obrigam, enfim, a todos 
manterem tudo como está sem ao menos se pretender saber como fica.12

Os bispos da região e a CPT já vinham alertando há algum tempo para a presença da 

Agropic, lesando os direitos de posse dos posseiros e quando aconteceu o crime, em que os 

posseiros mataram o tratorista da empresa, a Imprensa veiculou a notícia que o bispo de Porto 

Nacional foi o “co-inspirador da chacina de Peixe”.13 O autor do Editorial de Folha de Goiaz, 

deveria ter conhecimento desta acusação e por isto criticou a ação dos “demagogos e 

impostores”, que não estão comprometidos com a necessidade de resgatar os pobres “da 

pobreza”,  mediante o processo de mudança, pois que provocaram o conflito, prejudicando  a 

presença do capital privado  que estava levando para aquele local, “máquinas  caríssimas, cujo 

                                                          
12. Folha de Goiaz. 13-09-1981 p. 4. “Editorial: Conflitos ativos e produção impedida”.  

13. Cf. Folha de Goiaz. 24-09-1981 p. 2. “Catecismo cristão por cartilha política”.  
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transporte  exigiu despesas  astronômicas”. Agindo desta forma, os mentores do conflito 

prejudicam a oferta de bens, de empregos e de impostos.

O que o autor do Editorial de Folha de Goiaz não levou em conta  foi o fato de  que os 

complexos agro-pecuários,  como a Agropic, usavam maquinário com tecnologia moderna e 

quase sempre importada e que exigia mão-de-obra especializada, sendo assim, a mão-de-obra 

local, desqualificada, foi preterida. O tratorista assassinado não foi contratado na região, foi 

um peão que a empresa trouxe de Jataí.14

Então, tais empresas não contribuíam para o aumento de empregos, ao contrário, 

expulsavam os moradores da região, para as regiões de fronteira ou para os centros urbanos, 

onde barateavam os salários, pelo excesso de mão-de-obra disponível. Na verdade, a empresa 

visou o aumento da produção de bens, mas o destino de tais bens não era o mercado interno, 

ou sòmente uma parcela mínima dele. Os bens produzidos pelos complexos agropecuários 

eram destinados à exportação, ou a uma elite no país, com o aval da política do governo. 

Naquela época, a situação de abastecimento do mercado interno ficou tão grave que alimentos 

básicos como milho e feijão passaram a ser importados, para baratear o custo de vida e garantir 

o lucro da indústria, mas isto inviabilizava a compensação dos custos de produção, 

prejudicando o agricultor brasileiro.

Por último, nem sempre a presença daqueles complexos representou aumento de 

impostos. Na maioria das vezes representou uma forma de se eximir do pagamento dos 

impostos. Pessoas físicas e empresas do Centro, Sul e Sudeste receberam incentivos fiscais 

para  contribuírem com o desenvolvimento de certas regiões do país e se aproveitaram disto 

para fugirem ao pagamento de impostos e fugirem dos efeitos da inflação, através da aquisição 

                                                          
14. Cf. Folha de Goiaz. 11-09-1981 p. 34. “Peixe: empreiteiro é morto na tocaia”.
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de grandes propriedades, que foram colocadas, no papel,  dentro das prioridades do governo, 

mas que, na prática, fugiam àqueles objetivos; seus proprietários estavam mais interessados na 

especulação fundiária.

Todo este processo nefasto para as populações rurais das regiões que receberam tais 

incentivos governamentais foram denunciados, de forma detalhada,  pelo episcopado brasileiro 

no documento “Igreja e Problemas da Terra”, em 1980.15 A preocupação da Igreja não foi a 

priori manter o atraso, quando criticou “o desejo incontrolado de lucros”, e um projeto de 

desenvolvimento com altos custos sociais, concentrando “a renda em áreas geográficas 

limitadas  e em estratos restritos da população”. Ainda que o dever do desenvolvimento 

exigisse custos sociais, deveria ser “socialmente destinado” e oferecer “vantagens 

proporcionais”.16

O Editorial da Revista da Arquidiocese, para o mês de setembro de 1981, intitulado 

“Campanha Contra a Igreja”, denunciou:

Uma campanha maciça contra a Igreja - particularmente  contra bispos, padres, 
religiosas e agentes de pastorais leigos que desenvolvem seu trabalho com 
lavradores - desencadeou-se, orquestradamente, por todo o Brasil - a partir dos 
últimos dias de agosto. O primeiro acordo dessa sinfonia de calúnias e 
acusações grosseiras foi dado pela EBN - Empresa Brasileira de Notícias, ligada 
diretamente à presidência da República.
(....)
Na semana seguinte, foi a vez do senador Jarbas Passarinho (PDS-PA), que, 
pelos grandes jornais do País, despejou uma torrente de acusações contra a 
Igreja em geral e contra as Comunidades Eclesiais de Base em particular17

                                                                                                                                                                                     

15. Cf. o documento  da CNBB Igreja e Problemas da Terra.  2. ed. Petrópolis. Vozes. 1983.

16. Idem. p. 39. Conferir, ainda, Exigências Cristãs de Uma Ordem Política.  S. Paulo. Paulinas.  1977.  pp.18-19.

17. “Campanha contra a Igreja”. In. Revista da Arquidiocese (9): 567. Setembro de 1981.
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Estavam lançadas as bases para um confronto entre o Estado e a Igreja. O Estado, 

fazendo uso dos órgãos de comunicação oficiais: a EBN ( Empresa Brasileira de Notícias) e os 

grandes jornais do país, divulgaram notícias que a Igreja considerou “mentirosas, maliciosas e 

ataques gratuitos à Igreja”, cujos alvos especiais foram a CPT e as Comunidades Eclesiais de 

Base, duas organizações, dentro da Igreja, que tinham como objetivo a defesa dos direitos 

humanos, sobretudo a defesa do direito dos pobres.

Sendo questionado, no Congresso, por suas afirmações “de que setores da Igreja estão 

incitando invasões de terra”, o Senador Jarbas Passarinho se defendeu:

Considero desonesto e até mesmo obsceno atribuir-se-me agressão à Igreja, 
como um todo. Referi-me e me refiro àquela fração que se diz socialista. É a 
essa esquerda religiosa, que pretende a compatibilização do marxismo com 
Cristo que me oponho.
(...) do mesmo modo que não posso assistir, sem o mais veemente protesto uma 
parte da Igreja que também é minha fazer profissão de fé político-partidária, 
engajar-se nas pregações do rancor contra o Governo, a ponto de apontá-lo 
como despudorado, explorador da miséria do povo, e a todos nós que 
defendemos esse Governo, como vis traidores dos maiores interesses nacionais, 
vendidos ao capital estrangeiro e cevados na rendosa exploração de nossos 
semelhantes.18

Em sua fala, o senador, não fez simplesmente a sua defesa, defendeu igualmente o 

governo a quem servia e a sua Igreja, a “verdadeira Igreja”. Uma Igreja amorfa e que 

compactuava com as ações do governo sem questioná-las e nem criticá-las. Uma “ala 

progressista”, com características de “esquerda”, propensa a  compatibilizar o conteúdo do 

marxismo com os ensinamentos de Cristo e a desencadear a luta de classes, “fomentando o 

ódio”,   não fazia parte da verdadeira Igreja, segundo o discurso de Passarinho. Com certeza, 

                                                          
18. Cf. Folha de Goiaz. 10-09-1981. p. 5. “Senador denuncia ala da Igreja”.
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Jarbas Passarinho estaria até disposto a expurgá-la, como deixou claro, na ocasião em que veio 

a Goiânia proferir uma palestra a convite dos adesguinos:

Eu acho que ela [a Igreja] deve lutar pela justiça e paz social, deve lutar 
preferentemente pelos pobres - que são os que mais precisam dela. A Igreja 
como Igreja tem o meu mais completo respeito.
(...) clero e governo eu não vejo problema. Vaticano e governo, menor problema 
ainda. O que existe naturalmente, entre determinados setores que são 
encarregados da ordem, porque se existe um atrito entre os que garantem  essa 
ordem  e aqueles que pregam a mudança dessa ordem, eu diria até que do ponto 
de vista democrático é absorvível, desde que não se pregasse e nem praticasse a 
violência.19

Estas opiniões mostram que Passarinho não percebeu que o fato da Igreja ser 

medianeira entre a sociedade civil e o governo, favoreceu a sua politização. Esta politização e 

o apoio aos movimentos populares, Passarinho considerou subversão: os conflitos no campo, 

para ele, foram causados pela CPT e por uma ala da Igreja que se deixou inspirar “numa 

análise marxista”, os partidários de uma Teologia da Libertação. Sobre estes, o aparelho 

repressivo do Estado, “encarregados da ordem”, deviam fazer a ordem prevalecer. Mas não 

houve conflito com a Igreja.

Considerando uma afronta à Igreja, Dom Fernando respondeu à fala de Passarinho, em 

uma entrevista:

O senador Passarinho fez uma censura grave - segundo ele, a setores da Igreja -, 
com a qual eu não posso concordar. Se  não fez por má fé, então foi por 
ignorância do que seja a Igreja. É muito lamentável que um político se arvore 
em teólogo sem entender de teologia. (....). Ao se falar em nome de um 
catolicismo que se baseia na amizade que ele tem  com padre, bispo e cardeal, o 
senador talvez estivesse pensando  que era uma boa cobertura, (...). Ora esta é 
uma base muito frágil e, por isso mesmo, bastante distante do catolicismo 
autêntico.20

                                                          
19. Folha de Goiaz. 15-09-1981 p.2. “Passarinho: Reforma acabará com conflitos”. 
20. “Igreja/Estado”. In. Revista da Arquidiocese (10): 697. Outubro/1981. 
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O Governo defendeu uma Igreja sob o modelo de nova cristandade, a que melhor lhe 

convinha: a sua hierarquia, não poderia ter opções políticas e nem  preferência partidária e a 

função da instituição eclesial, dentro da sociedade, seria manter a ordem apaziguando os 

conflitos sociais pelo método assistencialista. Na resposta que mandou ao Senador, Dom 

Fernando quis mostrar-lhe que aquele modelo de Igreja havia sido superado e que a Igreja 

como entidade autônoma dispensava um “magistério paralelo”, com a intromissão do governo, 

naquilo que era da sua competência, a teologia. Ainda que Passarinho fosse amigo de um 

padre, de um bispo ou de um cardeal, isto não lhe autorizava a se arvorar em teólogo. Para 

assegurar a autonomia da Igreja frente ao governo, Dom Fernando apelou para a questão das 

competências. As questões de teologia eram da competência, única e exclusivamente da Igreja. 

Ao Estado não competia se imiscuir em assuntos de teologia e que o governo incentivasse 

divisões, na Igreja, para Dom Fernando, isto era uma leviandade.

Essa história de citar o marxismo como uma tendência da Igreja ou de setores 
da Igreja Católica é um refrão  desgastado, que não merece  mais comentário, já 
que  isso ocorre por conta da leviandade do senador. Quanto a falar em invasão 
de terras, ele que prove que foi a Igreja quem mandou. O problema não é saber 
quem está mandando invadir  terras. O problema é saber  que numa situação  
como esta que estamos vivendo o Governo se omite e não quer levar a sério a 
reforma agrária.21

Dom Fernando não admitiu falar das fissuras existentes no interior da Igreja. Na 

verdade, no início da década de 80, e desde os meados da década anterior, frustrados com os 

limites da liberação do governo Geisel, houve uma tendência da Igreja do Brasil, como um 

todo, cerrar fileiras com as suas alas mais progressistas. Isto não quer dizer que a instituição 

eclesiástica chegasse a ser tão una, mas, ao menos conseguiu uma grande margem de consenso 

em torno das questão da justiça, da defesa dos direitos humanos e da “opção preferencial pelos 
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pobres”. Se o comprometimento com os empobrecidos a fez correr mais riscos, a aliança com 

o Estado não lhe ofereceu vantagens.22 Mas, a tática usada por governistas e pela Imprensa foi 

explorar o quanto possível a existência de dois segmentos eclesiásticos distintos: um segmento 

(conservador) fiel à Igreja, e um segmento “progressista”, perigoso para a instituição eclesial, 

para o Estado e para a sociedade brasileira.

As tentativas  de difundir  a idéia de um confronto entre Estado e Igreja, 
enquanto instituições e poderes, servem apenas para buscar envolver todo o 
clero e colocá-lo a serviço de uma única ala - a ala do clero com adjetivo. 
Servem para o acobertamento e a proteção de ações políticas explícitas, como a 
distribuição de cartilhas de orientação marxista em inúmeras regiões do 
território nacional onde existiam problemas de posse de terras, alguns 
verdadeiros, outros resultantes da ‘indústria do posseiro’, mas sempre com a 
finalidade de tirar proveito organizatório em favor das células do partido 
chefiado pelos padres com adjetivo.23

Os “padres com adjetivo”, eram a ala progressista da Igreja, comprometida com os 

movimentos populares e com a defesa da justiça e dos direitos humanos, com os posseiros 

urbanos e rurais, bem como com a causa indígena e a Teologia da Libertação. Para Folha de 

Goiaz, esta ala que se politizou e estava politizando “inúmeras regiões do território nacional”, 

não representava todo o clero. Portanto, era uma falácia a divulgação de um conflito entre o 

                                                                                                                                                                                     
21. Idem. p. 698. 

22. Cf. BRUNEAU, Thomas. Religião e Politização no Brasil: a Igreja e o Regime Autoritário. São Paulo. 
Loyola. 1979. pp. 91-95. A Igreja do Brasil,a maior no mundo, manteve, no final da década de 1970, uma grande 
margem de consenso em torno da defesa dos direitos humanos e das críticas ao regime, a despeito de uma 
mudança na orientação da Santa Sé, desde 1972 e das ambiguidades da Diretoria do CELAM (Conferência 
Episcopal Latino-Americana). Apesar de não aceitar as sugestões feitas pela CNBB, em 1969, para a ordenação 
de homens casados e de aproveitamento dos ex-padres no ministério sacerdotal; depois, mais no final da década 
de 1970, proibiu um projeto que a CNBB fez, em 1973, para o desenvolvimento de Jornadas Internacionais de 
Direitos Humanos, argumentando que isto era da competência da Santa Sé, Roma evitou entrar em conflito direto 
com o episcopado brasileiro. Todavia, sob o pontificado de João Paulo II, com um padrão mais conservador 
ainda, Roma procurou esvaziar a CNBB, nomeando bispos conservadores. Cf. MAINWARING, Scott. Op. cit. 
pp. 270-274.
23.  Folha de Goiaz. 11-10-1981 p. 4. “Uma resposta aos padres com adjetivo”.



153

Estado e a Igreja. Houve sim, um conflito entre o Estado e esta facção que não representava a 

totalidade da Igreja, nem numericamente e nem quanto às suas aspirações.

Não faltou quem visse na pastoral social da Igreja uma demagogia espalhafatosa, 

unindo-se ao povo para se manter no poder. Para o deputado Ubaldo Dantas, do PP da Bahia, 

“a Igreja sempre esteve do lado dos fortes e a massa é hoje o lado forte da cristandade”.24

Dantas argumentava que, no passado, a Igreja foi aliada dos reis e das elites rurais, “os 

poderosos de ontem”, e “hoje as massas estão substituindo os poderosos de ontem”. Dentro 

desta lógica, a Igreja apenas substituiu “os poderosos de ontem” pelas “massas” hodiernas. Já, 

o deputado do PDS, Alziro Gomes, viu que o “retardamento do processo de abertura política” 

fazendo dos espaços políticos “terra de ninguém”, permitiu que a Igreja promovesse a 

subversão da ordem, nas regiões Norte e Nordeste, aproveitando-se da boa fé do povo 

simples...

o Norte de Goiás é uma região propícia à deflagração do movimento dessa 
natureza, porque o povo sofrido e carente de tudo, se agarra a quaisquer 
promessas, mesmo as absurdas, na esperança de melhorar de vida. 
Considerando-se que são insuflados por bispos, padres e freiras, pessoas a quem 
devotam respeito e com acatamento fanáticos, a pregação  encontra campo fértil 
à sua expansão, e poderá, em pouco tempo, tornar-se em séria ameaça a ordem e
a paz social locais.
(...) existe uma verdadeira conspiração, os fazendeiros que buscam cooperar 
com o progresso brasileiro, se vêm constantemente  a braços com hordas de 
invasores adredamente  preparados, treinados, influenciados pela atuação 
impatriótica de religiosos e religiosas, na sua maioria não brasileiros, que 
retribuem  a acolhida fraterna e humana, com atitudes de sublevação.25

Michel Löwy analisou a insersão e a radicalização de missionários estrangeiros, na 

questão da libertação dos oprimidos, a partir da “utopia monástica” e da familiaridade que 

                                                          
24. Folha de Goiaz. 28-10-1980 p. 5. “Igreja Católica estará sempre com os poderosos”.
25.  Folha de Goiaz. 12-09-1981 p. “Subversão orientada eclodirá no Norte”. 
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estes missionários - oriundos, na maioria das vezes, de países do Primeiro Mundo - tinham 

com o pensamento moderno contemporâneo, tanto em teologia como no campo das ciências 

sociais. Outro fator igualmente importante, sobre o qual Löwy discorreu, baseando-se nas 

observações do sóciologo americano Briam A. Smith, foi o fenômeno denominado de 

“conversão moral e religiosa à causa dos pobres”. Os missionários estrangeiros, enviados para 

missões em regiões pobres e distantes, “se radicalizaram pelos fatos que eles  tinham  

observado ou provado (...) e mudaram então para a esquerda, tanto em suas opiniões 

teológicas, quanto em sua análise social”.26

Parece que, no Brasil, o regime sempre teve consciência disto. Expulsou, em 1968, o 

Pe. Pierre Vauthier, francês, operário na diocese de Osasco.27 Expulsou, também, o sacerdote 

belga, Joseh Comblim, teólogo na Arquidiocese de Olinda e Recife e o Pe. Francisco Jentel, 

missionário francês na Prelazia de São Félix do Araguaia. Dom Pedro Casaldáliga, espanhol e 

bispo de São Félix do Araguaia foi ameaçado de expulsão várias vezes. Ao que parece, para 

conter a as atividades “subversivas” dos missionários estrangeiros, no país, foi criada a Lei dos 

Estrangeiros. Graças a ela, o missionário italiano Vito Miracapillo, vigário da Paróquia  de 

Sant’Ana, do Ribeirão, em Pernambuco, foi expulso do Brasil, em 1980, com base no artigo 

106 do novo Estatuto para os Estrangeiros.28 O que animou, em Goiânia, a um grupo de 

“lideranças rurais e políticas” emitirem manifesto cumprimentando o presidente João 

Figueiredo pela façanha e “esperando idênticas medidas para o padre Pedro Casaldáliga”.29

                                                          
26. Apud. LÖWY,  Michel. Op. cit. pp. 36-38. SMITH, Brian H. The Church and Politics in Chile: Challenges to 
Moder Catholicism. Princenton. Princenton University Press. 1982. p. 248.
27. Cf. Folha de Goiaz. 28-8-1968 p. 1. “Expulso do Brasil o padre líder da greve de Osasco”.

28. Cf. Folha de Goiaz. 16-10-1980 p. 1. “Expulso o padre Vito Miracapillo”; 31-10-1980 p. 5. “STF negou 
habeas corpus e padre será expulso”. 

29. Cf. Folha de Goiaz. 29-10-1980 p. 2. “Dirigentes classistas pedem a expulsão de Casaldáliga”. 
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E, no momento, os padres franceses, Aristides Camio e Francisco Gouriou foram 

ameaçados de serem  incluídos na mesma lei e expulsos do país. Na mesma ocasião, foi 

denunciada a existência do Plano Banzer, pela Revista da Arquidiocese. O Plano Banzer, 

criado pelo Ministério Interior da Bolívia, em 1975, foi apresentado no Terceiro Congresso da 

Confederação Anti-Comunista Latina-Americana, em 1977, em Assunção. Em 1981, este 

Plano já havia sido adotado por dez países do subcontinente. O Plano Banzer se estribou em 

três objetivos: “1) Estimular divisões internas na Igreja; 2) Caluniar e perseguir líderes 

progressistas da Igreja; e 3) Intimidar ou expulsar padres e freiras estrangeiros”.30

Enquanto os ataques se sucediam, para aqueles que foram beneficiados com a postura 

da Igreja ou militaram na oposição ao governo, a Igreja, finalmente, encontrou sua verdadeira 

identidade, fêz um retorno ao Evangelho e assumiu uma missão profética. O presidente do PT, 

Partido dos  Trabalhadores, o metalúrgico  Luís Inácio da Silva afirmou, em uma entrevista, 

que: “A Igreja, quando está se posicionando ao lado daqueles que estão sendo explorados, está 

nada mais nada menos fazendo aquilo que Cristo fez em vida”.31 Se Cristo se ocupou em 

libertar os pobres e aflitos de seu tempo, outra não poderia ser a preocupação da Igreja, na 

História,  e era o que ela estava no fazendo no Brasil.

                                                          

30. “O Plano Banzer e os Padres Estrangeiros”.  In. Revista da Arquidiocese. (12): 768. Dezembro/1981. Em 
Goiânia, quando  as três missionárias italianas foram presas porque flagaram, com uma máquina fotográfica,  as 
violências policiais contra os invasores do Jardim Boa Sorte, os advogados da Comissão Justiça e Paz da 
Arquidiocese e da OAB-Go intervieram, rapidamente, para evitar que elas fossem incluídas na Lei dos 
Estrangeiros. Cf. Folha de Goiaz. 09-11-1980 p. 10. “CJP esclarece prisão das freiras italianas”. Conferir, também 
a entrevista com o Dr. Francisco Montenegro para o Projeto de Pesquisa “Se as Paredes da Catedral Falassem: a 
resistência da Arquidiocese de Goiânia ao Regime Militar (1968/1985). A Lei dos Estrangeiros continuou na mira 
da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, através de denúncias e na preparação de Seminários esclarecedores da 
opinião publica. Cf. “Relatórios das Comissões Pastorais do SPAR. Justiça e Paz”. In. Revista da Arquidiocese.
(12): 826. Dezembro/1983. 

31. Folha de Giaz. 13-09-1981 p. 6. “Lula: a Igreja faz o que fez Cristo”. 
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O Senador Lázaro Barbosa, do PMDB de Goiás, analisando o conflito Igreja/Estado 

teve um ponto de vista semelhante.

É natural que a Igreja, cujo compromisso cristão não pode ser esquecido, se 
coloque ao lado dos pobres, oprimidos. Outro não poderia ser o seu 
posicionamento, porque isto seria negar a formação cristã que avaliza a Igreja.
(....) Ela não tem nehuma responsabilidade, por exemplo, no quadro de invasões 
de propriedades privadas ou públicas que acontecem na zona urbana ou no meio 
rural. atribuir esta responsabilidade à Igreja é desconhecer os compromissos que 
ela tem ao longo dos anos. A Igreja  procura conscientizar  e organizar estas 
legiões de desassistidos no sentido de que elas, pacificamente, ordeiramente, 
exerçam pressões legítimas cobrando posicionamento do Estado em seu favor. 
(...) O que a Igreja faz é posicionar-se em favor dos mais fracos. Ou alguém 
poderia esperar que ela se colocasse ao lado da polícia que, com cães 
amestrados, armas de fogo e tropas de choque promove um show de pancadaria 
contra os invasores? (destaque conforme o original)32

O regime militar, concentrando o poder político e o econômico, alijando a sociedade 

civil de participação no processo polítíco, distanciando o Estado e Nação e promovendo um 

modelo de desenvolvimento elitista, que marginalizou a maioria da população levou a Igreja, 

como o grupo mais bem organizado da sociedade civil, a um processo de polarização. Dom 

Fernando fez questão de ressaltar esta opção da Igreja pelo povo, sobretudo pelos pobres, 

sendo que, enquanto isso, o governo agia de maneira inversa, distanciando-se do povo:

Mas, nós não estamos dispostos a ter medo. Se, (...) o Governo, através do 
Senador pensa em incompatibilizar o público com a Igreja, ele está 
redondamente enganado. Não vai conseguir isso, pois a Igreja lamenta que o 
Governo tenha criado um verdadeiro abismo entre ele próprio (Governo) e o 
povo. Ora a igreja não está muito interessada em saber o que o Governo pensa 
dela. Antes, está preocupada  em não cair no mesmo erro do Governo, ou seja, 
ficar separada do povo . A Igreja está unida ao povo, que a compreende. 
Caluniando  a Igreja por todos os meios com que conta e com todas armas de 
que dispõe, com a intenção de produzir um clima de desconfiança do povo, para 
com a Igreja, o Governo mostra que desconhece que esta estratégia é 
frontalmente contrária  aos objetivos dele próprio: quanto mais o Governo se 
atira contra a Igreja, mais o povo se coloca contra o Governo. 

                                                          
32. Folha de Goiaz.  26-09-1981 p. 2. “Lázaro incisivo: Mauro não resolveu o problema fundiário”.
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Digam o que quiserem, que a Igreja não vai se afastar do compromisso que 
assumiu de defender os pobres e oprimidos, quaisquer que sejam as 
consequências.33

A Igreja no Brasil e na América Latina fez uma opção preferencial pelos “em-pobre-

cidos”, isto é, a Igreja optou para se identificar e defender os direitos daqueles que o regime 

marginalizou do processo político e do seu projeto de desenvolvimento e nisto ela ganhou o 

aval dos populares, dos intelectuais34 e daqueles que faziam oposição ao governo, como pode 

se ver pelo pronunciamento do Senador Henrique Santillo (PMDB-Goiás), no Congresso:

O verdadeiro conflito encontra-se na contradição que se aguça entre alguns 
poucos empresários, latifundiários e grileiros, de um lado, que possuem tudo e 
querem mais, e para tanto quase sempre usam a violência, e, de outro, legiões 
de brasileiros famintos, habitando ranchos de chão batido, sem assistência, sem 
terras ou expulsos, sob o olhar complacente e cúmplice das autoridades 
governamentais, quando não pela ação direta do delegado de polícia e da PM.
(...) os 50 por cento mais pobres da população rural, tiveram reduzida sua 
participação, na última década, em 33,5 por cento e a faixa dos 5 por cento mais 
ricos aumentou sua participação em 86,5 por cento. Entretanto, mais grave, é o 
fato da faixa do 1 por cento mais rico, deter agora, 1/3 da renda rural e 45 por 
cento das terras recenceadas no País.35

Na visão do Senador Henrique Santillo, quem realmente causou agitação e provocou 

violência no campo e também nos centros urbanos, não foi a Igreja como o regime e seus 

partidários a acusavam. Pelo contrário o verdadeiro causador da agitação, dos conflitos e das 

violências foi o próprio regime. Ao adotar uma política econômica que concentrou a 

propriedade fundiária nas mãos de um pequeno percentual da população,  expulsou do campo 

o camponês e sua família. Este, sem os meios de sobrevivência, viu-se obrigado a lutar para 

                                                          
33. “Igreja/Estado”. In. Revista da Arquidiocese (10): 699. Outubro/1981. 

34. Cf. Folha de Goiaz. 03-09-1981 p. 15. “Bispos acusam o governo de agir por inferioridade”; 01-11-1981 p. 1. 
“Arinos: a Igreja não é compreendida”.

35. Folha de Goiaz. 26-09-1981. p. 3. “Conflitos na região Norte e apoio à CNBB”. 
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manter sua posse no campo, em meio ao conflito, ou migrar para alguma cidade ou para 

alguma “frente de expansão”, em busca de moradia e trabalho para garantir seu sustento e de 

sua família, alimentando desta forma o conflito em outras regiões. Nas “frentes de expansão” o 

conflito poderia acontecer com os índios, com outros posseiros, ou com outros fazendeiros e 

grileiros;36 nos centros urbanos, diante dos altos preços dos aluguéis e da impossibilidade de 

conseguir se tornar mutuário do Banco Nacional de Habitação (BNH), o que quase sempre 

aconteceu foi que tais famílias ocuparam, sozinhas ou em grupo, os terrenos ociosos, causando 

novos conflitos.

A sina do sertanejo errante foi expressa em uma canção. Arrancado da terra, construtor 

de cidades, mas sem direito à casa e ao pão. 

Eu venho de longe eu sou do sertão
Eu sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. 
Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro
Lutei pela Pátria e ganhei cativeiro.
Eu sou a nação eu também sou irmão
Eu sou povo de Deus e não tenho porção.
Eu venho da fome da seca e da dor, 
Eu sou do trabalho e não tenho valor.

E AGORA ME DIGAM SE TENHO DIREITO
SE SOU CIDADÃO OU POR DEUS NÃO FUI FEITO.

Eu faço a cidade e não moro me arranjo.
Plantei e colhi, mas não sou anjo.
Eu venho da terra sem distribuição.
Eu sou do cansaço,  sem compensação. 
Eu venho de longe eu sou do sertão,
sou Pedro, sou Paulo, eu sou a nação.
Eu faço a cidade, mas sou estrangeiro. 
Lutei pela Pátria e ganhei cativeiro.37

                                                                                                                                                                                     

36. MARTINS, José de Souza. Op. cit. p. 45-48. 
37. Arquidiocese de Goiânia - SPAR. Natal em Comunidade. Novena 1982. p. 30. 
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O canto sagrado, assim como a música  e a arte em geral, tem muitas funções. Ele é o 

louvor da comunidade, mas é, também, seu grito de protesto. A palavra feito música, feito 

canto sacro, talvez mais do que em qualquer manifestação sua, é como aquilo que Maffesoli 

sentenciou: “ela é o paradigma da relação social (...) a troca social por excelência”. Mediadora 

das trocas simbólicas e criadora da coletividade, a palavra é perigosa, pois que repetindo o que 

é instituído ela o coloca em perigo.38 Ao cantar a realidade sofrida por  tantos irmãos, quando 

não a realidade de si próprias, a comunidade a repudiou. Uma realidade que uns repudiaram 

pelo canto e pela celebração religiosa e outros procuraram esclarecer no debate político, como 

o deputado federal Adhemar Santillo, do PMDB-Go.  A interferência do capital, no campo, e 

as transformações bruscas que isto causou no conjunto da sociedade brasileira o levou  a 

ponderar que o quê de fato aconteceu no Brasil não foi um conflito entre a Igreja e o Estado e 

sim um conflito entre o capital e o trabalho.

O Conflito Igreja e Estado praticamente não existe. O que exite é o conflito 
entre o capital e o trabalho, é o Governo privilegiando os capitalistas, os 
grandes grupos econômicos e a Igreja defendendo o trabalhador espoliado. Por 
isso há um conflito entre o capital e o trabalho, a Igreja fica do lado do 
espoliado e o Governo do espoliador. Enquanto esta luta existir, continuará 
existindo o conflito Igreja/Estado porque a primeira não abre mão dos seus 
princípios, da defesa dos que estão  espezinhados e massacrados e o poder ao 
que parece não tem interesse em defender quem realmente necessita de sua 
cobertura.39

Na História do Capitalismo, as relações entre o capital e o trabalho não podem ser 

tranquilas. Embora tardiamente, a Igreja se interessou pela sorte dos trabalhadores e foi desse 

interesse que nasceu a Doutrina Social da Igreja com a Rerum Novarum de Leão XIII, em 

1891 e desde então, se não toda a instituição, ao menos alguns de seus membros se ocuparam 

                                                          

38.  Cf. Maffesoli, Michel. Op. cit. p.57. 
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dos trabalhadores e daqueles que foram espoliados pelo capital. A Doutrina da Igreja, sempre 

foi muito clara, combateu a luta de classes, mas exigiu que os direitos elementares dos 

trabalhadores fossem satisfeitos. Desta forma, no Brasil, a Igreja ao abraçar a causa dos 

direitos humanos, não abraçou sòmente a causa de quem teve seus direitos lesados nas prisões, 

abraçou também a causa do direito dos pobres à vida e aos meios de vida.

Marina Santana, quando foi secretária da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, em 

uma entrevista à Imprensa local, considerou que a maior violência cometida contra os direitos 

humanos “era a fome e a falta de escola gratuita para as crianças, a falta de emprego e a falta 

de moradia para a maioria do povo”.40 Algum tempo atrás, quando o Prêmio Nobel da Paz, 

Adolfo P. Esquivel visitou Goiânia, ele teve posição semelhante: “Se luta por direitos 

humanos  quando os meninos não têm o que comer, quando o campesinato não tem terra, 

quando os índios não têm terra, quando os trabalhadores não tem salário. E, também quando 

falta liberdades sociais, sindicais, políticas”.41 Se no começo da modernidade, os teóricos 

atribuíram ao Estado a defesa das liberdades, em tempos mais recentes houve um consenso 

acerca da intervenção do Estado para a eliminação das desigualdades, especialmente no campo 

da educação, da saúde, da habitação, transporte, trabalho e previdência social. No caso das 

sociedades subdesenvolvidas isto não representou a conquista do estado de bem-estar, mas 

seria simplesmente  a conquista do estado da dignidade social, conforme assinalou Fábio 

Konder.42

                                                                                                                                                                                     
39. Folha de Goiaz. 27-09-1981 p. 2. “PMDB contesta guarida a grileiros na legenda”. 

40. Folha de Goiaz. 10-12-1982. Caderno 2. “Direitos Humanos: A maior violação é a fome e o desemprego”.
41. Folha de Goiaz. 13-02-1980 p. 9. “Esquivel pregando luta pela liberdade”.

42. Cf. Comparato, Fábio Konder. “Direitos Humanos e Estado. In. COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ - SP.  Op. cit. 
p. 98.
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Este foi um parecer em que a Igreja e outras instituições de defesa dos direitos 

humanos estiveram de acordo. O conceito de desenvolvimento integral, defendido pela Igreja, 

coincidiu com as reivindicações distributivistas de políticos da oposição, de intelectuais e 

representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O processo de um desenvolvimento 

baseado na concentração de renda, juntamente com a burocracia,  foram vistos como os 

principais adversários dos direitos humanos no país, por Otaviano de Miranda, presidente da 

OAB-Go e o jurista Dalmo Dallari, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo,  quando 

participaram de um ciclo de debates sobre “A realidade Atual”, promovido pelo Diretório 

Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras, da Universidade Federal de Goiás.

O progresso compreendido mais como desenvolvimento econômico, traz 
infelicidade humana, porque com o crescimento  desordenado dos grandes 
centros (metrópoles e megalópolis) e com a ordem jurídica incapaz de controlar 
os abusos os direitos do homem, cria-se a figura do opressor, que às vezes o 
próprio  homem não sabe identificar, mas o vê na medida em que as populações 
urbana e rural tem os seus direitos achatados.43

Nisto, a Igreja, os políticos de oposição e  os intelectuais concordaram entre si. Um 

desenvolvimento econômico baseado em altíssimos custos sociais e que não redistribuiu os 

seus benefícios com a totalidade dos cidadãos foi a desgraça da Nação. A pacificação do 

campo e da cidade só aconteceria quando houvesse uma reforma agrária, que possibilitasse 

uma produção maior para o consumo interno, minorando os custos com alimentos e 

dispensando a importação de gêneros alimentícios. A reforma agrária fixaria o homem à terra, 

diminuindo assim o volume das migrações internas, e o êxodo campo-cidade; o que resultaria, 

também, em uma diminuição dos conflitos urbanos. 

                                                          

43. Folha de Goiaz. 04-04-1978 p. 16 - “Direitos Humanos em debate. A OAB aponta o Progresso e a 
Burocracia”.



162

Não se defendia que o Brasil chegasse a posições invejáveis na economia mundial, e

nem o uso de tecnologias tão altas, mas que o desenvolvimento levasse em consideração o 

estágio tecnológico da sociedade brasileira, aproveitando o máximo possível a mão-de-obra 

disponível, sem um endividamento tão alto e repartindo com todos os cidadãos os resultados.44

Em Goiânia,  o sociológo José de Souza Martins, assessor da CPT e da CNBB, chegou a 

comentar que o conflito Igreja/Estado “não vai se resolver na base da negociação, mas somente 

através de uma transformação social”.45

A defesa que a Arquidiocese procurou fazer da justiça e dos direitos humanos, durante 

o regime militar, assim como aconteceu com muitas Igrejas, em boa parte do país, foi uma 

tarefa marcada por contradições e que exigiu um nível de politização. Uma ação política que 

envolveu a luta dos movimentos populares na conquista da cidadania e do direito de se 

constituírem como sujeitos sociais. Como se conduziu este processo de politização em vista 

das eleições de 1982? Quais as expectativas que os movimentos populares tiveram acerca das 

eleições de 1982? Até que que ponto os eleitos, em 1982, conseguiram responder às 

expectativas do povo?

3.2. As Eleições de 1982: Expectativas e Decepções

As eleições de 1982 fizeram parte do processo de “abertura” do governo do Presidente 

João Batista Figueiredo. Este processo foi caracaterizado por algumas mudanças no sistema 

político, proporcionando certas liberalizações, tendo em vista a manutenção de uma 

                                                          
44. Cf. Folha de Goiaz. 16-11-1980 p. 9. “Reforma Agrária é debatida na Câmara”; 1º-05-1982 p.17. Caderno 2. 
“São os pequenos lavradores que produzem 70% do alimento”. 
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“democracia forte”.46 E a realização das eleições, em 1982, tornou-se, de fato,  a bandeira do

governo Figueiredo,47 sendo então propostas eleições diretas para governadores dos Estados, 

deputados federais e estaduais, um terço do senado, prefeitos e vereadores. As eleições de 

1982 deveriam ser o maior pleito eleitoral ocorrido, na América Latina, até então. Entretanto, 

para a oposição este evento não poderia ser interpretado como uma “dádiva” do governo, 

como o partido do governo queria fazer que se cresse. O Deputado Iram Saraiva do PMDB de 

Goiás foi categórico ao afirmar: “pleito livre e direto para os governadores dos estados não é 

uma dádiva do Palácio do Planalto - como está fazendo crer o PDS - mas um imperativo sócio-

político-econômico, vez que o regime ditatorial atingiu maioridade sem diminuir a situação de 

penúria que tomou conta do Brasil”.48 Para o deputado oposicionista de Goiás, isto seria não 

levar em conta as inabilidades dos governos militares em lidar com a conjuntura brasileira 

sócio-político-econômica, bem como a atuação da oposição e dos movimentos populares. 

Mas, a realização de eleições diretas em todas as instâncias da vida política brasileira, 

exceto para presidente da República, tinha também muitos céticos, que não acreditavam na 

realização das mesmas. Entre estes estava Dom Fernando que, em uma entrevista coletiva 

comentou: 

Eu ainda não acredito em eleições em 1982, embora veja algumas evidências 
nesse sentido. O que acontece é que não entra na minha cabeça que o Governo 
permita eleições se tiver certeza de que vai perder. Então, o que ele faz, ele 
arranja meios para não haver eleições, por exemplo, quando viu que estava 
perdendo terreno na área política, ele começou com os casuísmos. Os casuímos  

                                                                                                                                                                                     
45. Folha de Goiaz. 29-09-1981 p. 11. “Sociólogo analisa questão agrária”. 
46. Cf. ALVES, Mª Helena Moreira. Op. cit. p. 255. 

47. Cf. Folha de Goiaz. 05-10-1980 p. 5. “O Brasil tem um compromisso com a democracia pluralista”. 

48. Folha de Goiaz. 12-07-1981 p. 2. “Eleições não significam dádivas e sim conquista”. 
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são feitos para dificultar  a vitória das Oposições e para facilitar a vitória  do 
Governo. Mas acontece que o povo não suporta mais estes casuímos.49

De fato, não foram poucos os “casuímos” na vida política nacional, como Dom  

Fernando acabava de denunciar. O regime militar, no Brasil, diferentemente de seus 

congêneres na América Latina, sempre se preocupou em ter uma performance democrática. 

Embora, é claro, uma democracia estritamente controlada pelos donos do poder. Pelo Ato 

Institucional nº 2 (1965), foi criado o sistema bipartidário que deu origem à ARENA (partido 

do governo) e ao MDB (oposição controlada  pelo governo).

Com o tempo, porém, o MDB cresceu como partido de oposição e foi considerado 

perigoso pelos estrategistas políticos do Goveno Figueiredo que cuidaram em desestabilizá-lo, 

primeiramente, através da Lei Orgânica dos Partidos (1979), que extinguia o bipartidarismo e 

instituía o pluripartidarismo e o cancelamento das eleições para prefeitos e vereadores, em 

1980, que deveriam ser realizadas naquele ano, transferindo-as para 1982. Estas medidas 

tiveram como objetivo esvaziar a oposição. E a isto se somavam os atentados de setores 

militares da “linha dura”, que não concordavam com a política de “abertura” do Presidente 

Figueiredo, destacando o atentado à sede da OAB (Ordem dos advogados do Brasil), em 1980 

e o atentado ao Riocentro, em começos de 1981.50

Mas, para Dom Fernando os últimos conflitos envolvendo o Estado e Igreja, 

principalmente em torno da questão fundiária, seriam o pretexto para o Governo cancelar as 

elições de 1982.

(...) o Governo há de procurar  um pretexto  para justificar uma atitude mais 
enérgica. E o bode expiatório (...) é a Igreja. Um conflito sério do Governo  com 

                                                          
49. “Entrevista de Dom Fernando”. In. Revista da Arquidiocese . (9): 570. Setembro. 1981.
50. Cf. ALVES, Mª Helena Moreira. Op. cit. pp. 269-272; 278-279. Ver, ainda SKDMORE, Thomas. Op. cit. p. 
432.
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a Igreja fará com que o Governo tome suas precauções, dizendo que a Igreja é 
subversiva e está insuflando. Quer dizer, inventa e interpreta, à sua maneira os 
maiores absurdos contra a Igreja, para justificar amanhã, quem sabe, um golpe, 
que será contra-producente porque ele desconhece que a Igreja está realmente 
firme na sua ação  e até o povo simples está tomando consciência do seu valor e 
não está  mais disposto a ceder. Nós temos visto, em diversas ocasiões, essa 
demonstração  da vitalidade da consciência do povo.  E isso não tem nada a ver 
com a Igreja, mas tem muita coisa contra o Governo.51

Pelos tantos “casuímos” que os governos militares já tinham criado para se manterem 

no poder, o Arcebispo de Goiânia não conseguia entender esta “aventura” das eleições. Na 

realização de eleições em 1982, dado o nível de descontentamento e até de politização do 

povo, o partido governista não alcançaria a vitória. E, na história recente do Brasil, os donos 

do poder não admitiam a derrota. O álibi do governo para evitar a derrota nas urnas e, portanto,

cancelar as  eleições, seriam as atitudes “subversivas” da Igreja. De fato, a Igreja do Brasil, 

durante o regime militar, desempenhou uma função subsidiária, no processo de politização das 

massas, conforme admitiram os seus próprios teóricos.52

Com o asfixiamento da sociedade civil brasileira, a partir dos anos de 1968 e 1969, a 

Igreja manteve uma certa autonomia, justamente pelo fato de não ter uma proposta política 

concreta, o que propiciou aos “setores” que aí se expressavam uma possibilidade de criar e de 

experimentar. Neste contexto as Comunidades Eclesiais de Base, conforme Luiz Alberto 

Gómez de Souza, “assumiram uma posição hegemônica alternativa diante da hegemonia das 

classes dirigentes”.53 E mesmo, depois, com o ressurgimento dos movimentos populares que, 

                                                          

51. “Entrevista de Dom Fernando”. Revista da Arquidiocese (9): 570. Setembro/1981.

52. Cf.  BETTO, Frei. “Prática Pastoral e Prática Política”. In. Revista da Arquidiocese. (7). 437-460. Junho/1980; 
SOUZA, Luiz. A. G. “Movimento Popular, Igreja e Política”. In. Revista da Arquidiocese (3): 181-192. 
Marco/1981; CORCIONE, Domingos. “Pastoral da Juventude e Política”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 347-
348. Junho/1982.
53 . SOUZA, L. A. G. “Movimento Popular, Igreja e Política” In. Revista da Arquidiocese. (3): 184. Março/1981.
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muitas vezes, contavam com militantes que, também, tinham atuação nas CEBs, a Igreja 

continuou sendo uma força política, conquistando legitimidade pela sua própria prática. Mas, 

com o processo da “abertura”, outros sujeitos políticos, como a Imprensa, movimentos 

populares não vinculados à Igreja e os partidos políticos, também contribuíram  para o nível de 

politização do povo. Esta politização, na visão de Dom Fernando, é que se mostrava perigosa 

para a permanência de um Governo contrário aos interesses do povo.

A atuação das Comunidades Eclesiais de Base no campo político-partidário era uma 

questão que inquietava o Governo e a Imprensa. O Metropolita de Goiânia quis esclarecer:

Que as Comunidades Eclesiais atuem no sentido de formar a consciência cívica 
e política  de seus membros é certo. Digo mais, é um dos objetivos das CEBs, à 
luz do Evangelho. Que as Comunidades Eclesiais de Base, fiéis à orientação da 
Igreja se filiem ou atrelem neste ou naquele partido político, não é verdade. Ao 
contrário, seria rebelar-se contra a sua própria  razão de existir. Isto, porém, não 
impede, antes as obriga a conhecer cada partido e cada candidato para que cada 
um dos seus membros tenha condições de votar conscientemente e livremente, 
buscando o bem da comunidade maior que é o Estado.54

Havia uma nítida preocupação em alguns setores da Igreja - aqui, poderia se incluir 

Dom Fernando - de que a Igreja, como instituição, não recriasse um novo modelo de 

cristandade com o processo de redemocratização. Seria importante manter a autonomia dos 

dois “campos”: o religioso e o político. As CEBs e alguns dos movimentos populares que 

nasceram vinculados a trabalhos pastorais, sem dúvida, foram espaços que o povo usou para 

expressar os seus problemas cotidianos. Valores como justiça, fraternidade e convivência, 

tinham profundas raízes na religiosidade popular, não sendo, às vezes, encontrados em uma 

linguagem política e tecnocrática. Entretanto, era forçoso reconhecer que o discurso religioso 

                                                          

54 . “Igreja, Política e Partidos”. In. Revista da Arquidiocese. (10): 701. Outubro/1981.
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não podia substituir o discurso político. A necessidade da organização partidária, foi defendida 

por teóricos da Igreja  Popular. Para Frei Betto, era “(...) um imperativo  de organização e 

mobilização  da sociedade civil em função da mudança de poder na sociedade política”.55 O 

partido foi visto como o “conduto político” indispensável à conquista do Estado por parte dos 

movimentos populares.

Entretanto, havia um concenso de que as CEBs não poderiam se atrelar neste ou 

naquele partido, sob o risco de perder a sua identidade evangelizadora e até a sua própria 

sobrevivência, porque, assim, a evangelização seria um trampolim para a militância política e, 

então, já teria realizado o seu papel. Um outro perigo que o atrelamento político das CEBs 

poderia representar seria a obstacularização da caminhada do povo, como sujeito político. A 

contribuição que elas poderiam oferecer seria tão somente no nível dos critérios.

As “cartilhas políticas” foram vistas como meios eficazes para se chegar a este fim. 

Para Dom Fernando estas “cartilhas” ...

(...) quanto é do meu conhecimento, não passam de um esforço generoso  e 
inteligente de algumas dioceses, no sentido de colaborar na formação cívica dos 
cidadãos. Não conheço todas elas, mas as que conheço não levam o povo  a 
votar contra ou a favor do partido oficial  ou de qualquer  outro partido. Até 
porque a preocupação maior é exatamente convidar o Povo a tomar consciência 
de suas responsabilidades, do valor do voto, de modo a convencer cada cidadão  
a votar em quem considerar merecedor de sua preferência.56

Nascidas das necessidades das bases, as “cartilhas políticas”, além de propriciar a 

reflexão sobre fé e política, traziam, também, em uma linguagem popular, o perfil dos partidos 

e informações diversas sobre os pacotes eleitorais. Havia uma preocupação de orientar o 

eleitor do ponto de vista jurídico, para que por falta das devidas informações, o eleitor não 

                                                          
55. BETTO, Frei. “Prática Pastoral e Prática Política”. In. Revista da Arquidiocese. (7): 449. julho/1980.
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visse o seu voto anulado. O critério fundamental para a escolha de um partido seria o seu 

comprometimento com as aspirações populares. Com isto, o PDS (Partido Democrático 

Social), o partido do Governo, já era preterido. O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) de Ivete 

Vargas, devido às suas posições ambíguas, também acabou não sendo alvo das preferências 

populares. Assim, os partidos que encontraram maiores simpatias nos meios populares, 

incluindo a Igreja, foram o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), o PDT 

(Partido Democrático Trabalhista) de Leonel Brizola e o PT (Partido dos Trabalhadores). Em 

Goiás, exceto o PTB, todos os demais partidos lançaram candidatos em todos os níveis.57 Mas, 

havia por parte da Imprensa e do Governo a desconfiança de uma predileção da Igreja em 

relação ao PT. Ao que Dom Fernando respondeu:

Posso assegurar que a Igreja não tem predileção ou preferência pelo PT ou 
qualquer outro partido. Cada cidadão procure conquistar a preferência dos 
eleitores, se deseja merecer os votos. Seria bom também que o PDS e outros 
partidos aprendessem a respeitar  a posição da Igreja e se abstivessem de 
acusações ridículas e infundidas contra  pessoas e setores da Igreja. Essas 
provocações geram atitudes que terminam criando equívocos ou insatisfação  no 
seio do eleitorado consciente, ou poderão forçar a Igreja a defender-se das 
acusações, dando lugar a interpretações de que é contrária ao partido do 
Governo.58

Uma das preocupações da Igreja que estava inserida nos meios populares era, enquanto 

instituição, não fazer aliança com nenhum partido. A opção partidária seria da competência 

                                                                                                                                                                                     
56. “Igreja, Política e Partidos”. In. Revista da Arquidiocese. (10): 700. Outubro/1981. 

57. A Arquidiocese de Goiânia não chegou a lançar uma única cartilha, como outras dioceses, mas lançou, através 
do SPAR, uma série de subsídios intitulados “Igreja e Participação na Sociedade”, com destaque para “A 
Caminhada da Igreja na História”, “Organizações Populares e Sindicatos”,  “Política e Partidos Políticos” e 
“Como Votar Nestas Eleições”. Além disto, a Revista da Arquidiocese publicou cartilhas de outras dioceses e até 
dos luteranos de Santa Catarina, sem falar de uma série de artigos com esta mesma temática. Cf. EVANGÉLICOS 
Luteranos de Santa Catarina. “Reflexão Sobre as Eleições”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 281-289. 
Maio/1982. No mesmo número. Diocese de Juazeiro. “Política a Luta de um Povo”. pp. 290-312; “Igreja e 
Política”. In. Revista da Arquidiocese (11): 728-734; SOUZA, L. A. G. “A Política Partidária nas CEBs” In. 
Revista da Arquidiocese. (2): 89-107. Fevereiro/1982; BOFF, Fr. Leonardo. “O que é Política”. In. Revista da 
Arquidiocese. (6): 343-347. Junho/1982.
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unicamente do povo. À Igreja, caberia, quando muito, facilitar o conhecimento dos partidos e 

dos candidatos, mas nunca se colocar a serviço de um partido ou manter o controle sobre um 

partido. Mas, na resposta que deu, na entrevista, Dom Fernando, não perdeu a ocasião para 

mandar um recado para o PDS do Senador Jarbas Passarinho (PDS-PA), por todas as afrontas  

que fez à Igreja, nos conflitos em torno da questão fundiária e da violência no campo.

Estas mesmas convicções, acerca da relação da Igreja com os partidos, foram 

partilhadas por Dom Pedro Casaldáliga. Em uma entrevista à Folha de Goiaz, ele defendeu o 

ponto de vista de que a Igreja....

(...) pode e deve  esclarecer o povo a optar por aquela política que realmente 
pretenda uma transformação disso que está aí e que favorece os legítimos 
interesses populares. A Igreja tem a obrigação de dar uma educação política ao 
povo.(...) a Igreja realmente está fazendo um trabalho de orientação política, 
mas a preferência partidária é do próprio povo que está cansado de perder terra, 
de perder emprego, de perder o poder aquisitivo, verificar que cada dia seu 
dinheiro compra menos alimento. Nestas circunstâncias, o povo instintivamente 
e com suficiente lucidez faz sua opção pela oposição. E pode ser que esse 
mesmo povo veja o PT como o que tem maiores possibilidades de atender as 
aspirações populares. Mas a Igreja, como tal, não tem preferência por esse ou 
aquele partido.59

Uma questão interessante foi tocada: embora Dom Pedro reafirmasse o caráter 

apartidário da Igreja, enquanto instituição, ele admitiu que nas atuais circuntâncias, podia ser 

que “o  povo instintivamente e com suficiente lucidez faça sua opção pela oposição”. Mais 

ainda: “pode ser que esse mesmo povo veja o PT como o que tem maiores possibilidades de  

atender as aspirações populares”. Em outras palavras, pode se entender que a Igreja, como 

instituição não se aliou ao PT (Partido dos Trabalhadores); a opção seria do povo. Mas, fica 

subtendido que, a partir dos critérios estabelecidos, da necessidade do partido ter compromisso 
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com as aspirações populares, a opção pelo PT (Partido dos Trabalhadores) se não foi 

amplamente encorajada, por parte da hierarquia,  foi vista,  pelo menos por parte de alguns 

setores hierárquicos, como uma das mais viáveis, mesmo porque dentre todos os partidos 

existentes à época, o PT (Partido dos Trabalhadores) tinha uma história especial, como no-lo 

atestam Mª Helena M. Alves e José Ivo Follmann.

O PT  nasceu em 1979, de uma aliança entre o movimento dos operários paulistas e os 

movimentos de base de origem rural e urbana, sendo que número expressivo destes militantes, 

também, tinham ligações próximas e profundas com as pastorais da Igreja e com as 

comunidades eclesiais de base. Em seu processo de organização, o PT guardou profundas 

semelhanças com as CEBs: as células organizadas ao nível da base, permitindo, com isto, um 

engajamento ativo das camadas populares, até então alijadas da participação de uma política 

formal. José Ivo Folmann citando e comentando Michel Löwy que deu especial destaque à 

participação de “gente da Igreja” no partido, e à “existência dessa cultura cristã contestatória, 

defendendo a auto-organização e a auto-emancipação dos pobres”, o que conferiu um caráter 

de novidade ao partido e, também, assegurou, com rapidez, uma expessão política do mesmo,  

em nível nacional.60

Folmann, comentando Löwy, fez questão de realçar a existência de uma “cultura 

cristã”, no partido e, ao mesmo tempo, a ausência, no mesmo, de um caráter confessional, com 

a total ausência de alguma orientação religiosa e de um caráter de partido a serviço dos 

interesses da instituição, tornando-o, portanto, diferente das “democracias cristãs”, vigentes no 

                                                                                                                                                                                     
59.  Folha de Goiaz. 29-09-1981. p. 2. “D. Casaldáliga diz que a Igreja errou”.
60. Cf. ALVES,   Mª Helena Moreira. Op. cit. pp. 276-277. FOLMANN, José Ivo. Religião Política e Identidade: 
Católicos no Partido dos Trabalhadores no Brasil. São Leopoldo. Universidade do Vale do Rio dos Sinos -
UNISINOS. Centro de Documentação e Pesquisa - CEDOPE. 1994. pp. 10-11. (Religiões e Sociedade). O artigo 
de Michel Löwy sobre o qual o autor se referiu foi  “Un parti de type nouveau: le parti des travailleurs au Brésil”, 
citado pela Rev. AMERIQUE LATINE, nº 24.1985, p. 23.
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período da nova-cristandade. Para Folmann, a influência da cultura cristã adveio da presença 

dos católicos, dentro do partido, animados pela perspectiva da busca de autenticidade entre a 

fé e sua prática concreta. Daí uma associação entre a “opção preferencial pelos pobres”, a 

pastoral popular e a política partidária e que resultou em uma afinidade entre pastoral popular 

e PT.61

Além da questão partidária, quando as evidências apontavam a possibilidade real de 

eleições em 1982, Dom Fernando fez uma denúncia muito forte, a partir da percepção que teve 

da interpretação que se faziam da  democracia. Segundo ele, para o governo...

democracia significa a perpetuidade no Poder nas mãos do atual regime e dos 
membros do Partido situacionista. Se isto não acontecer é sinal, segundo eles, 
de que não há democracia no País. Por outro lado, as oposições argumentam da 
mesma forma, mas em sentido contrário: se as oposições não ganharem, vão 
dizer,  igualmente, que não há democracia no País. Termina todo mundo 
concordando que democacia é isso mesmo: mera luta pela conquista do Poder.62

A realização das eleições foi vista como  uma luta pelo poder, enquanto capacidade de 

dominação. Governo e oposições entendiam democracia como a conquista do poder. Isto, na 

compreensão de Dom Fernando era um desgaste do conceito de democracia que é governo do 

povo, com o povo e para o povo. Para o Metropolita de Goiânia esta questão considerado 

como uma questão particularmente grave:

A razão principal é a seguinte: se a democracia é a mera luta pela conquista do 
poder, todos os meios são considerados  lícitos, ainda os mais iníquos. Ganha 
quem for mais forte, mais rico, mais poderoso, mais corrupto, mais 
irresponsável. modifica-se de maneira quase insensível o conceito de 
democracia. De mera luta pelo poder, transforma-se em luta violenta do mais 
forte contra o mais fraco, do lobo contra o cordeiro, da mentira, da hipocrisia, 
da falsidade, contra o valor e a dignidade do homem. Nessa hipótese, a grande 
vítima, o grande sacrificado é o povo. São as multidões famintas; os doentes, os 
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marginalizados, os velhos, as crianças, os carentes, os oprimidos os desprovidos  
de força, de dinheiro, de prestígio, de casa, de terra, de trabalho, que 
permanecem sem vez e sem voz.63

A atividade política deveria ser norteada pelos princípios éticos. Democracia entendida 

como conquista ou “perpetuidade” no poder era, de uma certa forma, um descaso para com o 

bem comum. A autoridade deixava de ter como objetivo o serviço ao povo, para ser uma 

dominação. Em outras palavras, esta era a realidade que o regime havia imposto sobre a 

população. E esta realidade é que se desejava ver alterada, em 1982. E, como parte da 

sociedade civil, a Igreja estava disposta a atuar, no processo eleitoral, em 1982. Para Dom 

Fernando, o significado da ação da Igreja poderia ser entendido como a “defesa das 

comunidades humanas”, no sentido de  “dar consciência e restaurar a dignidade do povo 

humilde e sofredor”. No seu ponto de vista “o verdadeiro protagonista da idade nova”. Daí, 

então, uma outra preocupação, para a Igreja, no campo da ação política: “As instituições e 

pessoas retas devem unir esforços no sentido de esclarecer os eleitores”, acerca do voto, em 

alguns pontos considerados fundamentais:

 Voto é questão de consciência; não se compra nem se vende.

 Os supostos “benefícios” que alguns dizem oferecer ao povo, em troca de 
votos, não passam de maneira de maneira disfarçada de pretender comprar a 
consciência dos incautos eleitores.

 O voto, consciente e livre, é secreto. Compete à Justiça Eleitoral examinar, 
classificar e tornar público o resultado das urnas.

 Receber favores não faz mal, mas votar é coisa sagrada - que nada tem a ver 
com os presentes recebidos. Não há maior compromisso do que ser fiel à 
própria consciência.

 Não se justifica que o cidadão consciente se abstenha de votar com 
dignidade, liberdade e responsabilidade.64
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A democracia, como forma de participação popular na escolha dos representantes do 

povo para as funções de governo, tem como principal instrumento o voto, que deve ser livre, 

consciente e secreto. Dom Fernando condenou as práticas corriqueiras de corrupção do voto, 

tais como: a idéia de comprar e vender o voto e a concessão de “benefícios” e “favores”. Mas, 

nas circunstâncias atuais, não condenou o recebimento de “favores”, apenas preveniu que o 

voto é uma questão de consciência e, portanto, sagrado. E sendo o voto um direito sagrado, um 

cidadão consciente não poderia se abster  de votar. Sobre esta mesma questão, voltou a insistir, 

por ocasião da festa de Corpus Christi, em junho de 1982, celebrada na Praça Boaventura. Na 

homilia, cujo tema foi “Eucaristia, Educação e Moradia”, ele advertiu os presentes: 

Meus irmãos, se tudo correr de acordo com as promessas, estaremos votando e 
escolhendo  os nossos próximos governantes: são as eleições. Espero que vocês 
tenham bom senso, coragem em votar naqueles que, pelo menos, dão esperança 
de não enganar o povo. Que o voto de vocês seja livre e consciente. O que 
dizem é que há todas as armadilhas para enganar o povo, fazendo-o votar nos 
candidatos da preferência desse ou daquele partido. Dizem que estão 
distribuindo dinheiro, alimento, favores, empregos e muita coisa mais. Meus 
irmãos,um conselho do mais velho: quem tiver fome e alguém oferece alimento, 
receba e coma, porque ninguém está recebendo favores. Mas, quando chega a 
hora de votar, não vendam seu voto nem por feijão, nem por arroz. Vocês 
votem de acordo com sua consciência porque vocês têm que dar conta de seu 
voto, não ao governo, nem a deputado, mas a Deus. Sejam firmes.65

O Metropolita de Goiânia continuou insistindo sobre a liberdade de consciência para o 

exercício do voto em um regime democrático. Que o povo ficasse precavido ante as 

“armadilhas” que os políticos lhe estavam preparando, para “comprar-lhe” os votos: alimentos, 

favores, empregos e outras coisas mais. Agora, pedir que o povo não aceitasse os “favores” 

seria demais, uma vez que muitos políticos só se lembram dos direitos do povo às vésperas de 

                                                          

65. “Corpus Christi. Eucaristia, Educação e Moradia. Homilia de Dom Fernando na Celebração de Corpus Chisti”. 
In. Revista da Arquidiocese. (7): 439. Julho/1982. 
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alguma eleição. Meses, depois, em uma entrevistas, alertou os diocesanos sobre os candidatos 

e suas propostas:

Todos os candidatos dizem que  estão  defendendo povo.  Na verdade, o 
contexto  mostra que eles estão interessados em seus objetivos pessoais. E o 
povo está entendendo. O povo não perdoará se eles continuarem a manipular o 
povo  para subir, com promessas falsas, enganando o povo. Eles se arriscam 
muito, porque  o povo pobre, no meu modo de ver, de baixo para cima, está 
ganhando uma consciência cívica muito mais aprofundada do que se imagina. 
Isso pode levar a consequências imprevisíveis.66

Transparece o populista que os candidatos assumiram para conquistar o eleitorado e os 

seus votos. Ary Valadão teve como álibi para conquistar o eleitorado goiano, a fim de que este 

votasse no candidato do PDS (Partido Democrático Social, o partido governista), Otávio Lages 

de Siqueira, o seu programa de desenvolvimento, como os programas de energia, transporte, 

agroindústria, armazenagem, pesquisa agrícola, telecomunicações etc67 e os programas sociais 

da 1ª Dama, Maria Valadão (Alimento da Solidariedade, Prodente etc.).68  O governador fez 

até a doação de títulos de terra para 53 posseiros de Cavalcate e Minaçu69, doou, também, a 

chácara do Governador, para assentamento de um grupo de invasores da Fazenda Caveira. Esta 

doação foi acompanhada, inclusive, do seguinte discurso: “o governador tem onde morar que é 

no Palácio das Esmeraldas, que é o Palácio do povo. Por isso, ofereço à primeira dama a 

                                                          

66. “Entrevista de Dom Fernando: A Igreja não está disposta a ter medo”. (8): 484. Agosto/1982.

67 . Cf. Folha de Goiaz. 15-01-1981. p. 2. “Um novo caminho do povo”; 16-07-1982. p. 5. “Sudeco: Os 
Convênios assinados”; 06-10-1982. p. 22. “Alvorada de Goiás: mais energia elétrica para o Médio Norte goiano”

68. Cf. Folha de Goiaz. 29-10-1982 p. 5. “Administração voltada para carentes”. 

69. Cf. Folha de Goiaz. 08-10-1982. p. 4. “Ary garante títulos de terras a 53 posseiros. Em Palácio eles vieram 
agradecer o apoio do governador”.
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chácara do governador para que ela faça a divisão e venda àqueles que realmente necessitam 

de um pedaço de chão para morar”.70

Já, Íris Rezende, o candidato do PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro),  o maior adversário do candidato governista,71 procurava cooptar o movimento 

popular,72 sendo criticado pelo Governador Ary Valadão como o candidato “que só quer subir 

nos ombros do povo para chegar ao poder.”73 Ary Valadão acusava os companheiros de chapa 

e parentes de Íris Rezende de especularem no setor imobiliário de Goiânia e instigarem o 

“povo a invadir propriedade privada que não a deles” para servir aos interesses da oposição.74

A 1ª Dama afirmava que os dois senadores da oposição, não estavam interessados na melhoria 

do povo e que garantiam suas eleições com o sofrimento deste mesmo povo.75

Dom Fernando alertou os candidatos de que o povo estava ganhando consciência cívica 

e não os perdoaria. De fato, militantes de movimentos populares, como os professores, que, 

por ocasião de  um “ato público”, ocorrido durante a greve de abril de 1982, gritaram as 

seguintes palavras de ordem: “Professor também vota”. “Aleluia, Aleluia, PDS prás 

                                                          
70. Folha de Goiaz. 31-07-1982 p. 9. “Ary oferece chácara do governo aos carentes. E promete resolver o 

problema da terra em Goiás”. 

71. De acordo com Mª Helena Moreira  Alves, com a Lei Orgânica dos Partidos, que criou o pluripartidarismo, o 
PMDB, implantou-se como o maior partido de oposição, porque herdou a maioria dos membros e dos bens do 
extinto MDB e, como no MDB, concentrava-se um grande leque de opositores do regime, com tendências 
ideológicas diversificadas, o novo PMDB reunia, sob a mesma bandeira, desde grupos capitalistas até 
camponeses e militantes do “novo movimento sindical”. E, por ocasião das eleições, o PMDB advertiu aos 
eleitores da oposição que realizasse o “voto útil”, isto é, que dessem seus votos ao partido e candidatos que 
pudessem fazer frente ao PDS e conquistar o poder.

72. Cf. Folha de Goiaz. 06-09-1981 p. 3. “Íris solidário: Greve sempre foi o instrumento de paz das minorias”. 

73. Cf. Folha de goiaz. 15-01-1981 p. 2. “Um novo caminho do povo”. 

74. Cf. Folha de Goiaz. 31-07-1982. p. 1.  “Ary condena políticos que espoliam o povo. Loteamento da chácara do 
Estado beneficiará o povo”,

75. Cf. Folha de Goiaz. 29-10-1982. p.5. “Administração voltada para carentes”.
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cucuias.”76 Um tanto semelhante foi o “Comunicado dos Moradores do Jardim Boa Vista”, 

quando a polícia assassinou o fotógrafo amador, Joel Marcelino de Oliveira,  que documentava 

a violência policial na invasão: “Esse ano é ano de eleição, e essas coisas vão mostrando o que 

é o governo do PDS”.77

A vitória do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) de Íris Rezende  

já era considerada certa antes mesmo que se realizassem as eleições. No comício de 

encerramento da campanha da chapa “Povo no poder”, realizado na Praça Joaquim Lúcio, 

diante de 200.000 pessoas, Íris afirmou: 

Esta vitória, o povo  já tem ao alcance da mão, o povo já está tocando nela, não 
havendo força  humana capaz de conter a decisão que a maioria  esmagadora 
dos goianos já tomou. Amanhã com a cédula na mão, este voto que o povo 
guardou durante dezoito anos vai nos libertar a todos.
(....) só quero que Deus me dê forças, sabedoria, muito amor e humildade para 
honrar e resgatar, um a um, os compromissos que assumimos com o altivo povo 
de meu Estado. E vamos resgatá-los. Amanhã, os homens e mulheres de nossa 
terra vão votar  no PMDB para virar a mesa em favor do povo e, ao ser  
escolhido seu governador, reafirmo mais uma vez “continuaremos caminhando 
juntos, sempre cada vez mais unidos”.
Do convívio diuturno com as multidões, englobando todas as camadas sociais, 
fiz compromissoas extraídos das necessidades reais do meu povo, 
principalmente dos humildes. E eu os honrarei, se Deus quiser, porque seremos 
o instrumento do povo - só do povo - no governo do meu Estado.78

O discurso de Íris Rezende tem algumas das características que Norberto Bobbio 

reconhe no populismo. O uso do vocábulo “povo” aparece como um termo de inspiração 

constante, e tem uma matriz mais literária, acompanhada de  manifestações poéticas do que 

uma mediação da Filosofia e da Política. O “povo” é mais um mito; obscuro e fascinante, ao 

                                                          

76. Folha de goiaz. 29.04-1982. p. 11. “Ato Público e passeata sem transtornos de manhã”. 

77. “Comunicado do Jardim Boa Vista _ nº 2”. In. Revista da Arquidiocese. (7): 443. Julho/1982. 

78. Folha de Goiaz. 14-11-1982. “Compromisso com o povo”.  
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mesmo tempo. Aparece como um agregado social homogêneo e exclusivo depositário de 

valores positivos, específicos e permanentes. É no “povo”, como tal que reside a virtude e a 

legitimidade. O populismo exclui a luta de classes, é conciliador e, raramente, revolucionário. 

Não leva em consideração a condição social ou profissional dos indivíduos integrantes do 

povo. No populismo dá se uma relação direta entre o povo e o líder carismático. Embora o 

populismo seja indiferente a uma ideologia religiosa; mas se a religiosidade é um componente 

cultural do povo, então é evocada, como o fez Íris Rezende.79

Neste clima, a realização das eleições de 1982 ocorreu em meio a muitas expectativas. 

Folha de Goiaz comentou: 

O jogo está feito e as cartas estão na mesa. E assim como garantiu as eleições, o 
Governo garantirá o cumprimento da vontade expressa nas urnas de novembro, 
seja ela qual for.
Há nisso tudo, um alento maior: o de que o País readquire sua personalidade 
política e marcha firme para o caminho da institucionalização definitiva, fruto 
da decisão do seu povo e não deste ou daquele grupo de poder.
(...)
De uma forma ou de outra, esse País amanheceu novembro com cheiro de voto, 
não voto permitido, mas o voto livre. Há muito afastado do centro das decisões, 
o povo volta a se manifestar soberanamente, escolhendo seus dirigentes.
(...) o resultado das urnas definirá o perfil da política que o povo deseja.80

A realização das eleições, assim como o Governo previu, estavam se dando. Um 

indício de que o País caminhava para o retorno da normalidade democrática, era a promessa do 

Governo de respeitar a vontade popular, expressa no voto.  Assim, “o resultado das urnas 

definirá o perfil da política que o povo deseja”. Ao Governo caberia garantir o cumprimento da

                                                          
79. BOBBIO, Norberto et. alli. “O Populismo”. In. Op. cit. pp. 980-986. 

80. Revista Nacional - Folha de Goiaz nº 207_ 14 a 20 de novembro de 1982  - “Ponto de vista: a volta do poder 
ao povo”. 
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vontade popular manifestada nas urnas. O povo voltava, assim, a se expressar como sujeito 

político, escolhendo livremente os seus governantes. 

Mas, as expectativas não se limitavam só ao aspecto político, estendiam-se, também, 

ao aspecto econômico e social: “A população acredita que as  eleições e a alternância  no 

poder, podem contribuir para o desenvolvimento econômico social. Sobretudo, pensa que só 

assim os políticos terão mais responsabilidade no trato com a população, conseguindo com 

isso desenvolver um trabalho mais voltado para seus anseios.”81 Ao lado de uma democracia 

dita “formal” que assegurava a manifestação de todos os cidadãos, através do voto, na escolha 

de seus representantes, que já era um passo relevante, porque assegurava a alternância do 

poder e, de certa forma, poderia afastar a dominação indefinida de grupos e possibilitar um 

maior controle, por parte do povo, dos processos de corrupção. Havia também anseios mais 

profundos, no sentido da redistribuição da renda nacional, como uma contribuição efetiva para 

o desenvolvimento social.

A confirmação, nas urnas, da vitória do PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro) de Íris Rezende com uma diferença de 493.165 votos sobre o PDS (Partido 

Democrático Social) de Otávio Lages,82 tornaram mais intensas estas expectativas, como se 

pode ver pela fala de Aldo Arantes, suplente de Deputado Federal pelo Bloco Popular do 

PMDB:

“(...) eu tenho consciência de que Íris Rezende  tem um grande compromisso 
com o povo goiano, com a democracia. Foi um homem  eleito com mais de 500 
mil votos e temos convicção de que irá fazer um Governo  de mobilização 
popular, porque se não for um  Governo austero, que coloque o seu plano de 

                                                          
81. Folha de Goiaz. 17-11-1982. Caderno 2. “Eleições: povo acredita em mudanças e na democracia”.  

82. Cf. Folha de Goiaz. 05-12-1982 p. 1  - “TRE termina apurações: PDS ganha uma cadeira”.
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trabalho fundamental baseado na valorização popular, nós não temos condições 
de fazer um Governo que atenda as aspirações do povo”.83

Aldo Arantes, acreditando no “compromisso do governo de Íris Rezende com o povo 

goiano e a democracia”, teve claro que, para cumprir tal compromisso e ser um Governo de 

mobilização popular, seria preciso que fosse um governo austero e que colocasse a máquina 

administrativa a serviço das aspirações populares. Isto é, que fomentasse um projeto de 

sociedade que correspondesse aos interesses reais do povo e que estivesse em concordância  

com a consciência do povo acerca de seu valor e de seus direitos.

Também a Igreja tinha as suas expectativas acerca do novo governo. Na Carta Pastoral 

ao Povo de Deus da Diocese de Ipameri, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira destacou alguns 

pontos:

Em nosso Estado e em grande parte dos municípios de nossa Diocese, ganhou a 
Oposição. Pôde-se ver, ouvir e sentir claramente que o povo quer mudar. Menos 
de siglas e de fachadas, mais de método, de ótica, de visão. Isto vai exigir de 
nós, eleitores e eleitos maior reflexão.
O povo quer ser ouvido. Mas precisa assumir mais. No trabalho, na união, na 
partilha. No sacrifício de todos, na colaboração, na organização intermediária, 
associações, sindicatos, cooperativas. Não esperar milagres. Não aguardar tudo 
dos governos. É preciso a soma de todos os valores da Comunidade.
(...) A fome de justiça é maior do que a fome de pão.84

A vitória da Oposição foi vista como o anseio de mudança, uma mudança muito mais 

profunda e radical do que a mera alternância de siglas partidárias na condução do governo. 

Para Dom Antônio a democracia estava começando a acontecer, e sua concretização iria exigir 

mais reflexão de “eleitores e eleitos”. No processo democrático que estava começando a ser 

construído, os instrumentos de luta do povo, como as “organizações intermediárias, 

                                                          
83. Folha de Goiaz. 09-12-1982 p. 3  - “Aldo diz que votação sua é conquista do povo”.  
84. Folha de Goiaz. 29-01-1983 p. 4. “Bispo adverte sobre política” 
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associações, sindicatos e cooperativas” não poderiam ser alijadas deste processo. Porque o 

verdadeiro artífice da democracia é o próprio povo e não as siglas partidárias e as vanguardas. 

A democracia estaria mais apta a sobreviver na medida em que propiciasse a participação de 

todos - “a soma de todos os valores da Comunidade”- na condução do processo, fomentando 

um modelo de sociedade que respondesse aos anseios populares, porque a “fome de justiça é 

maior do que a fome de pão”. 

Um outro trecho:

Eleitos para administrar os bens públicos, os senhores prefeitos e vereadores 
não são donos da coisa pública. São servidores das Comunidades. O povo quer 
mudar. não quer os métodos de perseguição  aos adversários e de vingança 
rasteira. Não quer ver a demissão em massa de humildes professores, de 
modestos trabalhadores braçais, ou de competentes e eficientes diretores e 
funcionários. O povo quer ver o trabalho valorizado, o trabalhador respeitado. O
povo deseja que os valores e recursos se somem para o bem de todos e não para 
o lucro de alguns. A votação maciça, quase plebiscitária, é uma exigência de 
respeito aos mais pobres. (...).85

Vereadores e prefeitos foram eleitos, pelo povo, para servir à Comunidade, isto é ao 

bem comum e não para usurpar ou dilapidar os bens públicos. Muito menos, ainda, para retirar 

do povo os poucos benefícios conquistados, como o emprego. A “perseguição aos adversários” 

e a “vingança rasteira” foram condenadas. A votação “quase plebiscitária é uma exigência de 

respeito aos mais pobres” e a expressão de que o povo quer mudanças, quer a transformação  

da sociedade brasileira em uma sociedade onde haja iguais oportunidades para todos e não o 

continuísmo dos privilégios. 

A reconstrução da sociedade, também, pressupunha a superação da concepção de 

desenvolvimento como crescimento econômico. Seria preciso satisfazer outros valores,  como 

o respeito ao direito, a busca da equidade e a justiça na partilha dos bens: “A reconstrução da 
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sociedade não pode continuar ter apenas uma visão econômica. O progresso verdadeiro supõe 

outros valores mais importantes qual a dignidade da pessoa humana, o respeito aos seus 

direitos, o apoio à busca de maior equidade e partilha dos bens materiais e espirituais.”86  

Dom Fernando, nada otimista, chegou a dizer que: “Pior do do que está não há mais 

jeito; o povo já está muito sacrificado”.87 De fato, especialmente para o funcionalismo público, 

em nível estadual e, sobretudo em Goiânia, a situação era caótica, nos fins de 1982 e começos 

de 1983: atrasos de pagamento, greves, confrontos entre grevistas e policias, falta de interesse 

do Governador em receber os grevistas.88  Isto, sem dizer do aumento da inflação e da 

diminuição do poder aquisitivo das pessoas.89 No campo, a questão fundiária só se agravava: a 

grilagem de terras e o assassinato de lavradores.90 Não obstante este quadro, Dom Fernando 

admitiu que a “renovação” poderia ser positiva. E na “Mensagem de Páscoa”, em 1983, 

chegou a fazer algumas advertências: 

Nessa fase de transição, quando saímos do fosso e atravessamos o túnel que nos 
conduzirá ao campo aberto, onde há luz e ar, ousamos suplicar aos que 
governam e aos que dirigem as instituições: 
(...)
 Tomem atitudes firmes, sem arrogância e sem espírito de dominação.

                                                                                                                                                                                     
85. Idem 

86. Idem 

87. Folha de Goiaz. 27-02-1983 p. 1. “Reunião de bispos não é política”. 
88. Cf. Folha de Goiaz. 30-12-1982 p. 1. “Greves param Saúde, Educação e coleta de lixo na cidade”; 06-01-1983 
p. 1. “Polícia reprime garis em greve”; 06-01-1983 p. 13. “Não saiu ontem a verba para os professores”;12-01-
1983 p. 1. “Governador não recebeu grevistas”; 12-01-1983 p.1 “Servidores da Osego também param”; 12-01-
1983 p. 1. “Os lixeiros ameaçam nova greve geral”; 13-01-1983 p. 1. “Quadros das greves já prenuncia um 
colapso”; 14-01-1983 p. 1. “Grevistas e Governo buscam diálogo, mas impasse permanece”; 15-01-1983 p.1 “Ary 
e gevistas não se entendem. O caos iminente”; 21-01-1983 p. 1. “Estado começa pagar dezembro, mas greve só 
vai parar com 13º”; 22-01-1983 p.1. “Pagamento não acabou e greves continuam”; 22-02-1983 p. 11. 
“professores decretam greve geral”; 22-02-1983 p. 11. “Servidores da Osego mantêm a paralisação”.

89. Cf. Folha de Goiaz. 31-12-1982 p. 1. “A inflação  disparou para 99,7%”; 19-01-1983 p. 11. “Carestia assusta o 
consumidor”; 23-02-1983 p. 7. “Aumento dos alimentos”. 

90. Cf. Folha de Goiaz. 04-02-1983 p. 13. “Denúncia contra paulistas”; 17-02-1983 p. 12. “CPT condena a falta de 
justiça”.  
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 Lembrem-se de que vieram, nas mãos do povo, não para escravizar o povo, 
mas para fazê-lo  crescer e progredir nos caminhos da verdade e da justiça.

 Não mintam, nem enganem.
 Não matem, nem maltratem.
 Não roubem, nem atrasem os salários.
 Não defraudem os cofres públicos.
 Não pratiquem dolo ou astúcia para extorquir o salário dos que trabalham.
 Respeitem e defendam a justiça e lutem pela derrogação da lei iníqua, que é 

a arma diabólica dos usurpadores e dos tiranos.
 (...) encontrem meios eficazes de conter os desmandos dos que se apossam 

de grandes áreas de terra, em detrimento dos que não dispõem de uma 
pequena gleba para sustento de sua família. (...).

 Jamais se iludam com a tentação do gigantismo das obras faraônicas ou com 
as fabulosas empresas que sugam as energias dos que trabalham (...).

 Não transformem a Educação - ponto mais alto e sensível das nobres 
aspirações da sociedade - em trampolim político-partidário, contrariando 
outras correntes de opinião. Seria uma atitude irreparável,  até sob o aspecto 
político partidário, capaz de anular qualquer esforço  no sentido de restaurar 
a dignidade da ação educativa. (...).

 Coloquem a Força Pública em defesa da ordem e da segurança de todos os 
cidadãos, (...). É uma iniquidade utilizar a Força, sob responsabilidade do 
Estado, a serviço dos exploradores dos pobres. É revoltante assistir a Polícia 
torturar um preso, mesmo criminoso, mas indefeso, ou espancar o 
“marginal” e o “invasor” que procuram apenas o direito de viver como gente.

 Lembrem-se enfim, de que a dignidade de um povo não se deve medir pelas 
reservas econômicas e financeiras.91

Tudo o que Dom Fernando sugeriu ao novo governo é que tivesse um procedimento 

diferente do governo anterior, que tivesse um governo norteado pela justiça, pela equidade e 

pelo respeito aos direitos humanos, sobretudo aos diretos dos pobres. Seria bom que Íris 

Rezende tivesse consciência que a vitória que obteve, nas eleições,  não foi tanto a simpatia do 

povo pela “oposição”, mas foi o repúdio, deste mesmo povo à “política anti-ética e anti-

humana, que aviltou o povo e levou o Estado à ruína”.92

                                                          
91. SANTOS, D. Fernando G. dos. “Mensagem de Páscoa” In. Revista da Arquidiocese. (4): 192-193. Abril/1983.

92. Idem. p. 192 
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Dom Pedro Casaldáliga compartilhava desta opinião e sua expectativa para o novo 

governo: “Espero que Íris se volte realmente à causa do povo”. Caso contrário, “sua 

credilidade junto ao povo goiano será certamente abalada”.93 Dom Pedro aguardava que o 

governo de Íris Rezende tomasse medidas urgentes para sanar os conflitos no campo. Estava 

ocorrendo, naquele momento, um recrudescimento da violência contra lavradores e posseiros 

no norte do Estado, especialmente na região do Bico do Papagaio.94 Policiais e jagunços 

estavam praticando violência contra posseiros, nos municípios de Araguaína, de São Sebastião 

do Tocantins e de Nazaré:  grilagem de terras, feitas por empresas agropecuárias, com a 

conivência do poder judiciário; despejo dos posseiros em outros locais; captura e assassinato 

de posseiros. Um quadro que, de fato, carecia de medidas urgentes e se esperava que Íris 

Rezende agisse levando em consideração “a causa do povo”.

Mas, as primeiras decepções com Íris Rezende e seu governo manifestaram-se, ainda 

em nível de “descontentamento”, antes mesmo de sua posse. E o estopim foi o campo, com o 

posicionamento favorável do governador eleito ao projeto JICA (Japan International 

Cooperation)95 e ainda uma entrevista sua dada à Revista Veja, em que Íris “disse que Goiás 

                                                          

93. Folha de Goiaz. 04-03-1983 “CPT denuncia conflitos”. 
94. Mário Aldighieri, em seu livro: Josimo: a Terra, a Vida, caracterizou a região do Bico do Papagaio. “Bico do 
Papagaio é o nome da microrregião geográfica classificada como Extremo Norte Goiano. Contorna-o ao Norte, a 
confluência dos rios Araguaia e Tocantins. Ali se forma uma figura que vista nos mapas, se assemelha ao bico de 
um papagaio.
Está situado entre os paralelos 5º e 7º  de latitude sul. Possui terras férteis, águas abundantes, e é rico em 
babaçuais. Faz parte da área pré-amazônica e da circunscrição administrativa da Amazônia Legal”.
Entre os anos de 1975 e 1980, a região esteve dividida “nos seguintes municípios, partindo do Norte para o Sul: 
São Sebastão do Tocantins, Araguatins, Axixá, Sítio Novo, Itaguatins, Tocantinópolis, Nazaré, Ananás, Xambioá, 
Araguaína, Babaçulândia e Filadélfia. Entre os anos de 1980 e 1985, surgiram os municípios de Augustinópolis, 
Wanderlândia e Nova Olinda”.  A população até 1920 “era inexpressiva e dispersa”. Cf. ALDIGUIERI, Mário. 
Josimo: a Terra, a Vida. Comissão Pastoral da Terra - São Paulo: Loyola. 1993. p. 40-41.

95. O Projeto JICA, como ficou conhecido, foi um projeto de desenvolvimento do cerrado brasileiro, elaborado 
pela Japan International Cooperation Agency, ficando, por isto, conhecido como Projeto JICA. Este projeto que 
incluía um conjunto de sugestões de medidas e diretrizes para o governo implantar ativamente uma moderna 
agricultura no cerrado, com produtos agrícolas (grãos) para a exportação e envolvia uma área de 500.000Km2, 
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não precisava de uma reforma agrária”. Com isto, a CPT questionou o slogan de Íris (“Povo no 

Poder”). Em seu governo “os trabalhadores vão estar no poder como dizia o slogan da 

campanha (...), ou serão os japoneses, os grupos estrangeiros e os latifundiários”.96

As decepções com o governo de Íris Rezende continuaram,  e até se intensificaram, 

dando mostras da agudização da questão social. Ainda em abril de 1983, os bispos do 

Regional-Centro, em Itaici, solicitaram a Dom Fernando que liderasse uma Comissão para 

conversar com o Governador sobre “as interferências políticas  que estavam ocorrendo, no 

interior do Estado, junto às escolas, com demissões e nomeações arbitrárias de diretores e 

professores”.97 E a questão da terra, na região do Bico do Papagaio continuava causando 

morte, sequestro e despejo de posseiros.98

Também, em Goiânia, Nion Albernaz, prefeito nomeado pelo novo Governador já 

começava a entrar em conflito com os posseiros do Jardim Botânico.99 Os posseiros do Jardim 

Botânico e de outras ocupações da cidade, em uma passeata da Praça do Trabalhador à Praça 

Cívica, gritavam palavras de ordem como: “Íris ganhou nossa casa derrubou”; “Como poderei 

viver noite e dia, dia e noite, com a barriga vazia”; “Pedimos para o Íris que nos deixe em 

                                                                                                                                                                                     
englobando o Triângulo Mineiro, o Sul de Goiás, a região de Pirapora, no curso superior do São Francisco e mais 
o Estado do Espírito Santo. O Porto de Vitória seria o escoadouro dos produtos oriundos do Projeto. Estudos 
feitos pela CNBB a pedido dos Bispos das regiões atingidas condenou este Projeto, porque ele favoreceria o 
acesso das multinacionas à terra, no Brasil; a concentração fundiária e forçaria o êxodo rural, transformando 
lavradores em bóias-frias e em desempregados, nos centros urbanos. Cf. “JICA” Um Projeto Desumano” In. 
Revista da Arquidiocese (10): 651-661. Outubro/1980 e “Carajás, JICA e Hidrelétricas Preocupam Episcopado 
Brasileiro”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 284-292. Maio/1983.

96. Folha de Goiaz. 17-02-1983 p. 12. “CPT descontente com Íris”. 

97. “Arcebispo Visita Autoridades Civis”. In. Revista da Arquidiocese. (5): 315. Maio/1983. 

98. “No Bico do Papagaio Polícia Prende, Espanca e Mata”; “Nota À Opinião Pública”; “Solidariedade Protesto”; 
“Solidariedade da Pastoral da Juventude a Dom Aloísio Hilário Pinho”; “Carta ao Ministro da Justiça Ibrahim 
Abi-Ackel”. In. Revista da Arquidiocese (4): 251-255. Abril/1983. 

99. Cf. Folha de Goiaz 06-04-1983 p. 6. “Invasores não ficam no Botânico”; 19-04-1983 p.1. “prefeito salva o 
Jardim Botânico”; 20-04-1983 p. 1. “Barracos são reconstruídos na invasão”.
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paz”; “A terra é do povo, não é do tubarão. O povo que trabalha tem direito a esse chão”; 

“Tudo mudou mas o carrasco e o chicote é o mesmo (sic).100  O governo “popular” de Íris 

Rezende, desde o seu começo, mostrou os seus limites: os interesses populares ficaram 

postergados. Para o povo, mudou-se apenas a “chapa” do ocupante do Palácio das Esmeraldas, 

mas como no governo precedente, o povo continuaria sob o chicote de um carrasco.

Na homilia da Festa de Corpus Christi, no dia 2 de junho, Dom Fernando falou ao 

povo, reunido na Praça Boaventura:

Houve as eleições, vieram os resultados, estamos hoje com novo governo, 
novos legisladores, vereadores etc... Espalharam pelos quatro cantos do mundo 
que era uma “era nova”. Houve até quem dissesse que era “um caminho novo”. 
(...) já se foram três meses e a coisa não melhorou. O Governo continua 
devendo  o salário  indispensável para a manutenção das famílias dos seus 
servidores, não obstante as promessas de que todo o dinheiro que chegasse seria 
imediatamente empregado para pagar o que deviam. Será mesmo que esse 
dinheiro não chega de jeito nenhum ou não chega para isso? 
(...)além do problema da fome que está invadindo a casa dos pobres, continua a 
amargura, a tristeza e a vergonha dos crimes que se cometem no Estado de 
Goiás por causa das questões da terra (...)
A situação política é cada vez mais confusa porque aqueles que foram 
escolhdios pelo próprio povo para  orientá-lo e abrir horizontes novos, estão se 
engolindo uns aos outros, buscando apenas seus interesses pessoais ou grupais 
sem olhar o bem comum.101

As expectativas que o governo de Íris Rezende despertou, tornaram-se decepções. 

Aquilo que se propôs a ser novo estava corroído pelos vícios antigos: a briga pelo poder entre 

facções rivais, o apego aos interesses de pessoas e de grupos e sobretudo o descaso com o bem 

comum. Os frutos eram tão amargos como aqueles do governo anterior: o atraso do pagamento 

dos servidores; os professores, por exemplo, em maio, ainda não haviam recebido o salário do 

                                                          

100. Folha de Goiaz. 23-04-1984 p. 9. “Terra sim, violência não”.  
101. “Sem Violência e Sem Medo: A mensagem do Arcebispo Na Festa de Corpus Christi. Homilia de Dom 
Fernando”. In. Revista da Arqudiocese (7): 458;460. Julho/1983. 
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mês de fevereiro.102  Completava o quadro, a fome, o desemprego e  a expulsão de “posseiros 

para dar ganho de causa a grileiros”, como se deu em Montes Claros de Goiás.103

Para Dom Fernando o que ocorreu foi uma mera substituição do PDS (Partido 

Democrático Social) pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), com um 

acréscimo da perseguição política que recaiu sobre os trabalhadores. Inclusive, considerou que 

o slogan “o Povo no Poder” foi bastante “infeliz”; o que deveria realçar a “participação do 

povo” na gerência da coisa pública, foi apenas o trampolim para aqueles “que se consideram 

povo” manipular o governo, de acordo com os seus “caprichos”.104

Assim, continuaram os conflitos na cidade e no campo. A Revista da Arquidiocese

denunciou a violência contra os posseiros do Jardim Botânico, ocorrida em agosto de 1983, 

nestes termos:

Cenas como esta ocorreram com muita frequência nos quatro anos do governo 
Ary Valadão, particularmente no tempo em que Índio Artiaga foi prefeito de 
Goiânia. Derrotado o PDS nas Urnas, os moradores de invasão sonhavam, se 
não com a doação dos lotes por eles pleiteada, pelo menos com o respeito a seus 
direitos mínimos, de modo a poderem continuar sob um teto, ainda que não 
legalizado. 
Mas a violência contra invasores não acabou a 15 de março de 1983. A cena (...)
aconteceu dia 26 de agosto último, na invasão do Jardim Botânico, em Goiânia, 
sendo prefeito o sr. Nion Albernaz e governador do Estado, o sr. Íris Rezende. 
O primeiro nomeado pelo segundo. Mas, este eleito  pelo voto direto do povo 
goiano, que lhe conferiu por esmagadora maioria a legitimidade que os três 
últimos governadores não tinham.105

                                                          

102. Cf. Folha de Goiaz. 04-05-1983 p. 9. “Professores fazem protesto hoje”; 02-06-1983 p. 9. “Professores 
exigem a atualização do salário”.

103. Cf. “Justiça para os Posseiros”. In. Revista da Arquidiocese (7): 451-453. julho/1983 e Folha de Goiaz 05-06-
1983 p. 9. “CPT acusa despejo de posseiros”. 
104. Cf. “A Esperança se Ofuscou (Entrevista de Dom Fernando)”. In. Revista da Arquidiocese. (7): 461-465. 
Julho/1983.  

105. “Violência Contra  Posseiros Urbanos” In. Revista da Arquidiocese (9): 598. Setembro/1983.
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A violência perpetrada contra pessoas indefesas por si só já causa indignação. Os 

posseiros formaram um cordão humano e convenceram os trabalhadores braçais da Prefeitura a 

não aceitarem a ordem de demolir os barracos, mas, foram atacados pela polícia com socos, 

potapés, golpes de fuzis e de coronhas de revólver. Mas, uma indignação maior foi o fato de 

tudo isto estar se dando em um governo escolhido pelo povo e que em nada estava se 

diferenciando dos governos indicados pelos militares. 

Na Reunião Mensal da Pastoral, os participantes, depois de fazerem um estudo do 

Apocalipse de São João, escreveram uma carta para os posseiros do Jardim Botânico:

Aos Anjos da Igreja do Jardim Botânico.
Assim diz aquele que garante a vitória final: Jesus Cristo.
Sei o que vocês têm feito, conheço a perseverança de vocês, apesar de toda a 
dificuldade, de toda a luta para sobreviver. Sei quanto sacrifício custou a 
construção dos barracos que vocês fizeram. Sei que veio um monstro do céu, 
soprando como um dragão, ajudado  pelos seguidores da grande besta, todos 
tinham uma marca “PM”. E agiram com violência e contra a lei.
Vocês não desanimaram e com coragem e perseverança reconstruíram seus 
barracos com apoio de outras comunidades: Éfeso, Esmirna, Urias Magalhães, 
Nova Esperança, Capuava, Aparecida, Finsocial, João Vaz, Estrada de Ferro 
etc.
Sabemos que nossa força está em nossa união em torno do Cordeiro Imaculado.
Felizes os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, os que 
foram espancados, os que foram presos, os que tiveram suas casas destruídas.
Ao vencedor darei a coroa da vida e a certeza da vitória final.106

Depois de fazerem um estudo sobre o Apocalipse de São João107 os participantes da 

Reunião Mensal de Pastoral, a exemplo de João, animaram os posseiros do Jardim Botânico na 

certeza da vitória de Jesus Cristo e de sua justiça. Notar como os participantes da Reunião de 

Pastoral associaram as Comunidades do Jardim Botânico, Urias Magalhães, Nova Esperança, 

                                                          
106. “Carta aos Posseiros” In. Revista da Arquidiocese (10): 654. Outubro/1983. 

107. Apocalipse, do grego apokalysis  =  revelação, o último livro da bíblia atribuído a São João Evangelista, 
escrito em uma linguagem acessível somente aos iniciados, o autor encorajou às diversas Igrejas, diante da 
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Capuava, Aparecida, Finsocial, João Vaz, Estrada de Ferro, ao mesmo destino da Igreja 

Primitiva, (representada pelas Comunidades de Éfeso e Esmirna) quanto à repressão e quanto à 

certeza da fidelidade de Deus ao seu povo. E a fidelidade de Deus é traduzida no cotidiano 

como o “apoio de outras comunidades”. A par disto, a “grande besta” - outrora o Império 

Romano e no momento atual os novos donos do poder -  e o dragão - as forças diabólicas -

continuam suas atividades  e  de cunho destruidor contra o povo e contra a vida.

A continuidade do autoritarismo era sentida em todas as instâncias governamentais e 

contra isto o Metropolita de Goiânia se posicionou de forma veemente:

Seria o regime do predomínio do mais forte, do mais arrogante... ou dos 
ditadores mirins que proliferam em Goiânia. Estes, com a simples vitória nas 
eleições de diretórios das escolas ou dos bairros transformam -se, com incrível 
atrevimento, em demolidores das instituições públicas ou particulares. Ao 
assumirem cargos de direção, pretendem  usar os métodos mais radicais do 
totalitarismo ultrapassado e desumano, por eles mesmos condenados, antes de 
serem eleitos.
Onde o compromisso com a Verdade que liberta? A defesa da Justiça que 
impede os excessos? Onde o amor à lei que aponta o caminho, à Autoridade que
sustenta a unidade, ao Direito que preserva da corrupção, não só cidadãos, 
como o corpo social?108

O atraso do pagamento dos professores vinha se arrastando desde o começo do ano, e 

se agravando mais, a partir do começo do segundo semestre de 1983.109 Na mensagem dirigida 

às autoridades e aos professores, Dom Fernando condenou o atraso dos salários, e a 

interferência político-partidária, dentro das escolas, que havia se tornado uma espécie de 

                                                                                                                                                                                     
repressão desenacadeada pelo Império Romano, a “besta-fera”. Cf. “Apocalipse, Mensagem de Esperança” In. 
Revista da Arquidiocese. (10). 652-653. Outubro/1983.
108. SANTOS, Dom Fernando G. dos. “A Luta dos Professores”. In. Revista da Arquidiocese (10): 648. Outubro 
1983. 

109. Cf. Folha de Goiaz. 22-06-1983 p. 8. “Professores estaduais em vigília”; 02-08-1983 p. 9. “Professores vão à 
greve dia 12”; 11-08-1983 p.1. “Professores entram em greve geral”; 12-08-1983 p. 9. “Professores param por 24 
horas”; 17-09-1983 p. 1. “Professores da Capital  param”; 04-10-1983 p. 9. “Professores vão manter a greve”; 06-
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“degola” daqueles que tinham laços com outros partidos, situações estas que geravam fome e 

desemprego. O Arcebispo de Goiânia  viu nesta prática a ausência de democracia,  a negativa 

de conviver com o diferente e com a oposição, um prejuízo para a educação e um desacato ao 

Direito e à Justiça. O novo governo, a quem chamou de “ditadores-mirins” estava usando “os 

métodos mais radicais do totalitarismo ultrapassado e desumano”, não ficando em nada a 

dever ao governo anterior. Era a falta de “compromisso com a Verdade”, com a “defesa da 

Justiça”, o desacato “à Lei” e “ao Direito”. Em suma, era o desacato ao bem comum.

Se a situação continuava tensa nos centros urbanos, especialmente em Goiânia, não era 

melhor a realidade, no campo, os conflitos em torno da questão da terra aumentaram, 

especialmente na região do Bico do Papagaio e no Médio Norte Goiano. A conivência do 

Secretário da Justiça do Governo de Íris Rezende, o deputado José Freire, com a violência 

perpetrada contra posseiros foi amplamente denunciada pela CPT e pelos Bispos da Região.110

                                                                                                                                                                                     
10-1983 p. 9. “360 professores voltam às aulas”; 09-10-1983 p. 12. “Dom Fernando defende professores”; 15-10-
1983 p. 1. “Greve acabou”.
110. Cf. Folha de Goiaz. 05-06-1983 p. 9. “CPT acusa despejo de posseiros”; 03-07-1983  “Posseiros do Araguaia 
sob pressão”; 11-08-1983 p. 24. “José Freire chama padre de leviano”; 12-08-1983 p. 8. “Posseiros denunciam 
violência”; 09-10-1983 p. 7. “Invasão é pura invenção”; 30-12-1983 p. 24. “Posseiros sob nova ameaça de 
pistoleiros”; 29-05-1984 p. 6. “Posseiros recebem ameaças de morte”; “CPT Questiona Reforma Agrária do 
Governo”; “Violência Contra Trabalhadores e Bispos na Transamazônica”; “Justiça para os Posseiros de Montes 
Claros”. In. Revista da Arquidiocese (7): 434-450; 451-456; “Esquivel Solidário com Posseiros” in. Revista da 
Arquidiocese (8); 501. Agosto/1983; “CPT Responde ao General Venturini”. In. Revista da Arquidiocese (9): 
588-593. Setembro/1983; “Reforma Agrária: Lançada a Campanha”; “Nota à Imprensa”; “Os Trabalhalhadores  
conquistarão  a Terra”; “Lavradores Resistem a Violências”; “Fazenda São João: as Autoridades sem Poder”; 
“Pela Reforma Agrária e pela Extinção do Getat”. In. Revista da Arquidiocese (12): 844-853. Dezembro/1983; 
“A Coléra de Deus Contra os Opressores”; “Carta de Dom Celso Pereira”; “Anátemas à Cidade de Natividade”; 
“Ai de ti Frenova! Ai de ti Piraguassu!” In. Revista da Arquidiocese (2): 100-108. Fevereiro/1984; “Porto 
Nacional: Vitória dos Posseiros” In. Revista da Arquidiocese (5): 350-354. Maio/1984; “Porto Nacional - Bispo 
Denuncia Arbitrariedades” In. Revista da Arquidiocese (6): 421-422. Junho/1984; “Romaria da Terra”; “Pastoral 
da Terra”; Terra em Conflito” In. Revista da Arquidiocese (7): 469-503. Julho/1983; “A besta-fera contra os 
posseiros na Região do Araguaia-Tocantins”, “Carta dos Bispos ao Governador”; “Governador Responde aos 
Bispos”; “Comissão Articula Denúncias”; “Dom Aloísio Convida para Visita”; “Bispos Solidários aos Posseiros”; 
“Imprensa Confirma as Denúncias (Reportagens da Jornalista Conceição Freitas em O Popular)” In. Revista da 
Arquidiocese (12): 808-824. Dezembro/1984; “Bispos Cobram Promessa do Governador”; “Igreja Destina Coleta 
aos Posseiros” In. Revista da Arquidiocese (3): 143-160. Março/1985. 
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Além disto, assassinatos de líderes camponeses e indígenas ocorreram em Goiás e em outros 

pontos do país, sendo condenados pela Igreja.111

Na última “Mensagem de Natal” que escreveu, o Metropolita de Goiânia continuou 

denunciando a exploração dos pobres.

Vivemos no reino do “faz-de-conta” - como se fosse possível esconder a 
evidência da exploração dos mais pobres, da fome, da miséria, da 
marginalização  de multidões dos filhos de Deus e nossos irmãos.
(...)
A fome do pão material é o fruto amargo da injustiça (grifo no original), da 
riqueza mal distribuída, da mentira institucionalizada, das fraudes, dos roubos, 
dos assaltos, dos assassinatos.
Como se tem roubado! Como se tem matado gente nesses últimos meses e até  
nesses últimos dias, aqui mesmo em Goiás!
Todos esses crimes, com requintes de perversidade, continuam impunes, como 
se nada acontecesse de anormal. Enquanto isso acontece, multiplicam-se os 
planos faraônicos de obras desnecessárias ou inoportunas quer de pessoas ou 
grupos, quer do governo. Alguma delas podem ser consideradas oportunas e 
benéficas. Mas são aparentemente exagerados os gastos por ocasião das 
chamadas “inaugurações”, a ponto  de darem a impressão  de que o governo faz 
mais um “favor” ao povo (...). São expedientes que deseducam e exploram  a 
gente simples e humilde, muitas vezes sem condições de discernir os direitos 
adquiridos à custa de suor e sangue.112

É verdade que Dom Fernando, pessoalmente, não havia acalentado muitas esperanças 

com relação ao governo de Íris Rezende, talvez pela sua larga experiência em acompanhar o 

processo político brasileiro. Apenas fez algumas advertências ao novo governador. E nesta 

“Mensagem de Natal”, quando o governo de Íris Rezende quase completava dois anos, 

denunciou mais uma vez o descomprometimento do governo com a justiça e o direito, causa 

da exploração dos pobres e de todas as formas de violência que se abatiam sobre o povo. 

                                                          

111. “Sindicalista Rural é Assassinada”. In. Revista da Arquidiocese (9): 594-595. Setembro/1983; “O 
Assassinato de Marçal”. In. Revista da Arquidiocese (12): 842-843. Dezembro/1983; “Tião da Paz, Mártir da 
Terra”; “Tião da Paz Assasinado”. In.: Revista da Arquidiocese (11): 742. Novembro/1984.
112. SANTOS, Dom Fernando G. dos. “Mensagem de Natal. Pão Para Quem Tem Fome: Jesus Cristo é o Pão da 
Vida”. In. Revista da Arquidiocese (12): 805-806. Dezembro/1984.



191

Condenou, também, a continuidade da política econômica, baseada na concentração da riqueza 

e nos “planos faraônicos”, os projetos de desenvolvimento, como o JICA e o Carajás, que 

foram considerados, além de “desnecessários”, “inoportunos”.

Finalmente, criticou o populismo do novo governador e de sua equipe: “por ocasião 

das chamadas inaugurações”, a entrega de uma obra ao povo, construída com o dinheiro do 

povo, era sempre um culto ao líder carismático, o grande pai, como se fosse um “favor”. Esta 

prática foi considerada um mecanismo de deseducação política, em que o povo deixava de ser 

sujeito político para ser objeto de favores, isto sem dizer dos gastos vultosos de dinheiro 

público, desviando, portanto a finalidade do mesmo.

Será que ainda restava alguma esperança de construção de um projeto nacional? Que 

motivações poderiam, ainda, congregar as aspirações populares? Como a Igreja de Goiânia 

acompanhou este processo?

3.3. A Igreja  e o Povo no Ocaso do Regime Militar

Dom Fernando foi uma das pessoas que viveu a totalidade do período do regime 

militar. Como anticomunista, foi um dos que saudou euforicamente o regime e acreditou que 

as relações entre a Igreja e o Estado seriam amistosas e complementares, zelando pela ordem e 

a moral da sociedade, numa reprodução do ideal de neo-cristandade. Mas, aos poucos foi se 

confrontando com o regime, com o seu projeto desenvolvimentista e se decepcionando com 

suas arbitrariedades de maneira que, no ocaso do regime, chegou a afirmar: “A Lei de 

Segurança Nacional é um dos instrumentos que mais violentam a sociedade brasileira. (....) 
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Nesse caso, a lei corrompeu-se, corrompendo-se também a justiça”.113 Na compreensão 

tradicional, as leis são instrumentos jurídicos para ordenar a sociedade e possibilitar uma 

convivência harmônica entre as pessoas. O que esperar da aplicação de uma lei corrompida e 

corruptora? Somente a violência, o desrespeito e a desordem.

De acordo com  a conferência feita pelo Dr. Hélio Bicudo, na Universidade Católica, a 

Lei de Segurança Nacional era o instrumento usado pelo Conselho de Segurança Nacional para 

implantar a Doutrina da Segurança Nacional e que, portanto, devia ser considerada 

inconstitucional, porque ela entrava em contradição com a própria Constituição, anulando a 

possibilidade da impetração do habeas corpus e porque atribuía ao Ministério da Justiça  

controle de atos da alçada da Administração. Uma confusão de poderes, coisa inadmissível em 

uma democracia.114

A reciprocidade entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário foi vista desde os 

iluministas como a melhor forma de defender os direitos naturais e civis dos cidadãos. Durante 

o regime militar, no Brasil, o expurgo do Congresso e o fechamento daquela instituição, várias 

vezes, dentro daquele lapso de tempo e mais a subordinação do Judiciário foram altamente 

nocivos para o respeito aos direitos humanos.

A atuação do Poder Judiciário é importante para garantir os direitos humanos, 

sobretudo através do habeas corpus, com a finalidade de garantir aos cidadãos o direito de ir e 

vir. Todavia, no Brasil, com o Ato Institucional nº 5, suprimiu-se o  habeas corpus e mesmo 

após o seu retorno, em 1978, o Poder Executivo garantiu a continuidade do arbítrio mediante 

as salvaguardas, que, em outras palavras, manteve a prática das detenções arbitrárias. As 

prisões para averiguação continuaram a acontecer de forma rotineira; um abuso de poder que 

                                                          
113. Folha de Goiaz. 27-04-1983 p. 9. “Dom Fernando exige o fim da LSN”. 
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dava margem a outros abusos, como a aplicação de tratamento desumano aos detentos. O fato 

do Poder Executivo, no caso brasileiro, ter se colocado acima dos demais Poderes e da própria 

sociedade, deu ocasião a todo tipo de arbitrariedade: no interior das cadeias, as torturas, 

execuções, desaparecimentos; fora dos cárceres, as atividades paralimitares do esquadrão da 

morte,  ações extremistas da direita e, também, da esquerda.

No caso específico de Goiás, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

seção de Goiás, Wanderley de Medeiros, queixou desse esvaziamento do Poder Judiciário. 

Afirmou que “a maior parte de denúncias com relação à violação dos direitos humanos vêm da 

área policial”, considerou que isso podia advir das condições de trabalho e de salário dos 

policiais ou de uma estrutura jurídica arcaica e deficiente. Todavia, pareceu-lhe que o fator 

predominante fosse mesmo, “o período do arbítrio que endeusou o poder armado e lhe deu 

relativa garantia de impunidade (...). Esse tipo de poder tem sido usado em todas as áreas, até 

mesmo para resolver questões exclusivamente cíveis. Ao invés de recorrer à justiça, é mais 

fácil recorrer a um policial amigo”.115 Tal irregularidade conduziu não só a sociedade política, 

mas também a sociedade civil a um estado de anomia, isto é, ao desprespeito às leis. As

relações sociais passaram a ser regidas pelo caos.

A eliminação da Lei de Segurança Nacional era algo necessário, para a superação do 

arbítrio e o retorno da democracia. Para Hélio Bicudo:

A luta pela revogação da LSN é, no momento, uma das lutas de maior 
significado para a ocupação de novos espaços que irão desaguar  numa 
democracia sem qualificativos, na qual todos os brasileiros sejam iguais perante 
a lei e possam, igualmente, exerecer os seus direitos, construindo uma 
sociedade nova, onde todos tenham vez e voz - onde, enfim, haja Justiça e 
Paz.116

                                                                                                                                                                                     
114. Cf. “Conferência de Hélio Bicudo”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 360-361. Junho/1983.
115. Folha de Goiaz. 10-12-1982. Caderno 2. “Justiça estimula violência policial”. 
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O regime militar justificou a implantação da Lei de Segurança Nacional, como defesa 

da “chamada democracia forte”, prevenindo-se, assim, dos inimigos internos e externos. Para 

Bicudo esta era uma questão injustificável, primeiramente porque o Brasil não vivia uma 

democracia e, depois, os mecanismos de defesa do Estado estavam na própria carta 

constitucional. Para Hélio Bicudo e as entidades de defesa dos direitos humanos, inclusive a 

Igreja, a revogação da Lei de Segurança Nacional era essencial para o retorno da democracia e 

das garantias constitucionais. Entretanto, no Congresso Nacional no final de 1983, com os 

votos contrários do PT (Partido dos Trabalhadores) foi aprovado um novo texto para a Lei de 

Segurança Nacional, o que significou não a sua revogação, mas a sua permanência de forma 

branda. 

A esta derrota se somava o agravamento da crise econômica e social e as esperanças do 

povo foram carreadas para uma reivindicação política: a campanha por eleições diretas para 

presidente da República  capitalizou todo o descontentamento e todos os anseios da população. 

A política de “abertura” do Presidente João Batista Figueiredo havia acenado para um 

processo de redemocratização, mas as eleições de 1982 foram uma derrota para o partido do 

Governo. O PDS (Partido Democrático Social) perdeu a maioria na Câmara dos Deputados e 

governos de Estados importantes, na  federação, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Além disto, a posição de Figueiredo se mostrava frágil devido à diminuição dos 

poderes arbitrários acessíveis aos seus antecessores e o seu próprio estado de saúde inspirava 

cuidados. Figueiredo sofreu um enfarte, em 1981, e, em 1983, foi submetido a uma cirurgia 

para colocação de ponte-safena, nos Estados Unidos.

                                                                                                                                                                                     
116. “Conferência de Hélio Bicudo”. In. Revista da Arquidiocese. (6): 386. Junho/1983. 
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Ao Presidente ainda restava o apoio da maioria dos militares e a permanência do 

dispositivo que assegurava a realização de eleições indiretas para presidente da República. 

Entretanto, a legitimidade da eleição indireta passou a ser questionada com uma proposta de 

emenda constitucional, apresentada pelo deputado Dante de Oliveria (PMDB-MT) que 

pleiteava a realização de eleições diretas para presidente da República, em 1985. Como esta 

idéia ganhasse o respaldo popular, em um comício realizado em Goiânia, em junho de 1983, o 

PMDB (Partido do Movimento Democrático) lançou uma campanha pelas “Diretas”,  em nível 

nacional.117 O Senador Henrique Santillo, do PMDB de Goiás, defendeu as eleições diretas 

para presidente da República e a candidatura de Ulisses Guimarães, nos seguintes termos:

O governo federal se esqueceu que existe povo. Mas o PMDB não pode 
esquecê-lo. 90% da população brasileira desejam eleição direta para presidente. 
E o povo sabe o que quer. Sabe que é preciso ter um governo legítimo para 
elaborar um plano de emergência com apoio de toda a nação. 
(...) o povo compreende melhor do que os partidos políticos, do que as 
lideranças políticas. E sabe que para um novo pacto social com credibilidade é 
preciso que o governo seja eleito por via direta. Afirmam que as eleições 
indiretas podem ser tão legítimas quanto as diretas. Concordo. Mas não é esse o 
caso do Brasil. Bobo é quem pensa que o povo é bobo.118

Na fala de Santillo, um dos maiores defensores da realização de eleições diretas, está 

implícita a presença de um sentimento de interrupção do processo de redemocratização. Pela 

Política de “abertura”, o Estado demonstrou um esforço para superar a distância que o 

separava da Nação. Contudo, a Nação - “o povo”, os “90% da população brasileira” - estava 

disposta a se mobilizar, inclusive se distanciando do Estado, para garantir o seu objetivo: o 

exercício de um direito fundamental da cidadania, que é o voto. A eleição direta para 

presidente daria a todos a experiência da condição de cidadãos e daria ao presidente eleito o 

                                                          
117. Cf. SKIDMORE, Thomás. Op. cit. p. 466-467. 
118. Folha de Goiaz. 23-12-1983. p.3. “ Santillo vê Ulisses como candidato natural”.
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respaldo popular, para a elaboração de um plano de emergência e a realização de um novo 

pacto social.

Entre novembro de 1983 e abril de 1984, o movimento pelas “Diretas-Já” cresceu 

muito. No comício pelas Diretas, na Praça da Sé, em São Paulo, o Governador de Goiás, Íris 

Rezende, discursando para uma multidão calculada em 200 mil pessoas, falou:

Nunca o povo brasileiro esteve tão consciente, mobilizado e cioso dos seus 
direitos cívicos, como agora. Aqui, nesta praça e em outras praças deste Brasil 
imenso, o povo quer exercer o seu direito sagrado de eleger o seu presidente, 
porque esse é um direito legítimo deste mesmo povo: escrever a sua própria 
história e abrir o seu próprio caminho.
Esta nação  passa hoje por problemas gravíssimos e é preciso que seja 
restabelecida a justiça social, porque o povo está desempregado e faltam-lhe 
moradia e escola. Mas essa justiça social e a solução para os nossos problemas 
começa pela eleição livre, direta e soberana do presidente da República.119

A presença do povo na praça era uma realidade corpórea, palpável e concreta, “200 mil 

pessoas”. As praças se tornavam de novo o espaço do povo. E o povo batia à porta do poder 

exigindo mudanças políticas, exigindo os seus direitos cívicos e o reordenamento da 

sociedade, através da “justiça social”. Isto causou uma surpresa para os organizadores do 

movimento e um impacto para a opinião pública. Ademais, questionava a “apatia do povo 

brasileiro”, nos processos políticos e ainda  exigia uma releitura de “Povo” enquanto categoria 

política. O lema republicano - “Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido” -

tornava-se prenhe de sentido.

No Editorial da Revista da Arquidiocese de fevereiro de 1984, pode se ler:

Como água que não pode mais ser represada, está ganhando as ruas, em todos 
os quadrantes do País, a campanha pelo restabelecimento de eleições livres e 
diretas para a Presidência da República. (...)

                                                          

119. Folha de Goiáz. 26-01-1984. p. 3. “Íris reafirma que o povo quer as diretas” 
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Multidões se concentram nas praças das cidades, em alegres jornadas cívicas, 
gritando em coro retumbante: “Diretas! Diretas! Diretas!”(...) nem mesmo os 
artífices da antidemocracia e atuais detentores do poder conseguem disfarçar, 
por trás de uma desconfortável  indiferença o quanto lhes dói nos ouvidos - e na 
consciência!? - este clamor popular.
Os cristãos, como cidadãos responsáveis, têm participado desta campanha 
democrática. Presentes às manifestações que inundam as ruas, discutindo, 
animados, como reforçar esta luta, todos se sentem  satisfeitos de acrescentar a 
sua gota à massa d’agua que está formando a enchente para lavar o País.120

A linguagem poética - operando com imagens simbólicas, comparando o movimento 

com “água que não pode mais ser represada”, “manifestações que inundam as ruas”, “massa 

d’agua que está formando a enchente para lavar o País”- dá idéia que o movimento se tornou o 

símbolo da urgênçia das mudanças necessárias para que se realizassem os anseios da Nação.  

A Nação deseja acelerar a normalização do processo democrático, com receio do aceleramento 

da deteriorização das condições de vida. “Os cristãos como cidadãos responsáveis”, parte da 

Nação,  não poderiam se eximir de participarem  desta “luta”, num esforço de passar o país a 

limpo. O movimento pelas “Diretas-já” atingiu tamanha magnitude que não pôde passar 

desapercebido nem pelos “artífices da antidemocracia”. Entre os “artífices da antidemocracia” 

estavam emissoras de televisão como a TV Globo que, no começo, criou uma barreira de 

silêncio acerca do movimento; mas, principalmente o governo poderia ser incluído entre os 

“artífices da antidemocracia”. 

O presidente Figueiredo se opôs às eleições diretas instruindo os presidenciáveis do 

PDS  para não incentivar as diretas e evitar a aprovação da emenda Dante de Oliveira e 

criando instrumentos (edição do Estado de Emergência e barreiras das Forças Armadas nas 

estradas) para deter a marcha popular sobre Brasília, no dia da votação daquela emenda. A 

estas medidas do Planalto, o Senador Henrique Santillo respondeu:
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O povo brasileiro  não aceita mais este tipo de provocação; não aceita ameaça 
nem qualquer tipo de processo intimidatório. Combato a anarquia, mas defendo 
o direito do povo de exercer a pressão sobre o Congresso, para que ele se curve 
à vontade da Nação inteira.
A mobilização partidária hoje já é praticamente desnecessária, porque a 
campanha  pelas diretas se faria pela ação do próprio povo. Ela já é do povo. 
Está na boca de todo mundo. Está acima dos interesses partidários.121

Na fala de Santillo havia uma preocupação em assegurar a legitimidade do movimento. 

O Senador que afirmou combater a “anarquia”, defendeu  o movimento como “o direito do 

povo em exercer a pressão sobre o Congresso, para que ele se curve à vontade da Nação 

inteira”. Havia, portanto, o interesse em defender o caráter inofensivo do movimento, ele não 

era formado por  subversivos, anarquistas e baderneiros o que poderia provocar uma reação 

dos setores militares. Um outro dado presente na fala do Senador era o fato de que o 

movimento já havia avançado para além da “mobilização partidária”. Era um movimento que 

pertencia ao povo e este reinvidicava o direito de exercer pressão sobre seus representantes 

legais no Congresso, para que se desse ouvido “à vontade da Nação inteira”.

As medidas do Governo para impedir a “marcha sobre Brasília” encontrou diferentes 

posicionamentos por parte dos integrantes do maior partido de oposição, em Goiás, o PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Enquanto, “O governador [Íris Rezende] 

entende que a marcha não é melhor caminho para se chegar às eleições diretas para Presidente 

da República”, o Senador Henrique Santillo defendeu a presença de 60 mil goianos na Praça 

dos Três Poderes.122 E o suplente de deputado federal, Aldo Arantes  (PMDB-Go) afirmou: 

                                                                                                                                                                                     
120. “Diretas e Diálogo”. In. Revista da Arquidiocese (2): 73. Fevereiro/1984. 
121. Folha de Goiaz. 16-02-1984 p. 3. “Santillo não aceita ameaça contra marcha a Brasília”.  
122. Folha de Goiaz. 18-02-1984 p. 1. “Íris não aprova a “marcha”.  
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“Neste momento, é indispensável que a oposição tenha firmeza e determinação na emenda das 

eleições diretas”.123

Ainda em fevereiro, o deputado João Divino Dorneles (PMDB-Go) fez uma 

caminhada, a pé, com pouco mais de uma dúzia de pessoas, saindo da frente do Palácio das 

Esmeraldas, em Goiânia, indo até o Congresso Nacional, onde seriam recebidos pelo Senador 

Henrique Santillo. Em Anápolis, Dorneles “criticou o pouco apoio dos políticos” e justificou a 

pequena participação popular, naquela caminhada, pelo fato do “povo brasileiro passar fome, 

desemprego e desestímulo”. Considerou o povo “castrado pelo regime de repressão  que por 

tanto tempo imperou e extirpou desse mesmo povo as iniciativas em defesa própria”.124 Os 

integrantes da caminhada liderada pelo deputado João Divino Dorneles  foram recepcionados 

pelo Senador Henrique Santillo e outros parlamentares no Congresso. Santillo os considerou 

“heróis”125

A falta de unidade do PMDB, acerca das “Diretas-já” não aconteceu somente em 

Goiás. Em março, Ulisses Guimarães, o presidente do partido, e os Governadores Wilson 

Martins (PMDB-MS), Tancredo Neves (PMDB-MG), José Richa (PMDB-Paraná) e Íris 

Rezende (PMDB-Go) admitiram o lançamento de um candidato à presidência pelo PMDB, por 

via indireta. Este posicionamento, naturalmente, causou polêmica dentro do partido.126 Como a 

fala do povo não aparece, de certa forma “as cartas já haviam sido colocadas”. Alguém falaria 

pelo povo e negociaria, em seu nome, com o regime. De acordo com “as regras do jogo”, 

Tancredo Neves seria o escolhido no Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985.

                                                          
123. Folha de Goiaz. 19-02-1984 p. 1. “Aldo condena idéia de não fazer marcha”.

124. Folha de Goiaz 25-02-1984  p.1. “Caminhada pelas diretas”.

125. Folha de Goiaz. 01-03-1984 p. 3. “Para Santillo os integrantes da marcha são heróis” 
126. Folha de Goiaz. 28-03-1984 p. 1. “Sucessão: PMDB já admite disputa indireta”.  
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Mas, enquanto o presidente João Figueiredo insistia em manter as eleições indiretas, 

dizendo inclusive que: “Cumpre ao Governo definir posição sobre a forma da escolha do 

futuro presidente da República. A eleição direta é inoportuna no momento, muito embora seja 

aconselhável restabelecê-la  no futuro”.127 O aniversário da morte do estudante Édson Luís, 28 

de março, marcou o retorno do movimento de rua pelas “Diretas-já”, em Goiânia.

Universitários e Secundaristas saíram em passeata da Praça Universitária, depois 

tomaram a Avenida Anhanguera; na Praça do Bandeirante foram feitos vários 

pronunciamentos e realizaram, lá, também, uma “missa de corpo presente pela alma do 

Congresso Nacional, que deixou como viúvas: Paulo Salin Maluf, Mário Andreaza e 

Figueiredo. O enterro símbólico do Congresso Nacional foi realizado na Praça Cívica”. Na 

Catedral Metropolitana, participaram de uma Missa pelos 16 anos da morte do secundarista 

Édson Luís. Voltando, à Praça Universitária realizaram um show.128

Notar como as manifestações conseguiam misturar a política, o humor, a religiosidade 

e a festa. Para Marcos Francisco Napolitano de Eugênio, esse procedimento longe de ser uma 

contradição, expressava uma reconquista dos espaços públicos (ruas, praças e avenidas) 

despolitizados  pela ação do regime militar. O caráter festivo ainda foi analisado por Eugênio,                              

como uma desmoralização do discurso do regime militar, para quem o protesto popular era o 

prenúncio da “baderna” e do “caos”, o caráter festivo inviabilizava a repressão. 129

                                                          

127. Folha de Goiaz. 01-04-1984 p. 4. “Figueiredo mantêm eleições indiretas”. Conferir, ainda. Folha de Goiaz. 
08-03-1984 p. 4. “Governo rejeita diretas, e não aceita pressão”; 16-03-1984 p. 4. “Figueredo diz que eleição é 
indireta”. 

128. Cf. Folha de Goiaz. 29-03-1984 p. 6. “Estudantes saem às ruas pelas diretas” 
129. Cf. EUGÊNIO, Marcos Francisco Napolitano de. “Representações Políticas no Movimento de Diretas-Já”. In. 
Revista Brasileira de História - Representações.  (29): 213. São Paulo. ANPUH com Editora Contexto. 1995.
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Enquanto Goiânia era mobilizada para o comício das “Diretas-já”, no Editorial de 

Folha de Goiaz Batista Custódio fez uma reflexão sobre o evento:

Os comícios pelas eleições diretas para presidente da República servem, em 
última análise, como plantio de uma semente para dar frutos na sucessão do 
sucessor do presidente Figueiredo, ou, então para tornar mais democrática a 
eleição indireta do próximo chefe da Nação. O certo é que a descida espontânea 
do Brasil às suas praças públicas, liderada não pelo carisma pessoal de 
ninguém, e sim pela idéia de sua vocação democrática, é o povo desfraldando a 
bandeira que nunca deveria ter sido arriada do mastro das liberdades públicas. 
O povo brasileiro convive com a ideologia da liberdade. Não aceita nenhuma 
espécie de ditadura, seja ela da direita ou da esquerda, civil ou militar.130

No texto do jornalista Batista Custódio podem ser detectados alguns pontos: 

primeiramente, ele compara os “comícios pelas diretas” “como o plantio de uma semente”. 

Esperava-se que esta semente já conseguisse dar frutos na sucessão do presidente João 

Figueiredo, com eleições diretas, ou ao menos que as eleições, mesmo indiretas, fossem mais 

democráticas, que os representantes do povo, elegessem um presidente que tivesse o respaldo 

popular. Depois, Batista Custódio chama atenção para o fato de que o que leva o povo às 

praças não é o carisma pessoal de algum político e sim uma idéia-força, a idéia de liberdade. 

Aquele momento provocou uma ruptura na história política do Brasil: “O povo brasileiro 

convive com a ideologia da liberdade”. 

O Comício pelas diretas, realizado em Goiânia, no dia 12 de abril, foi considerado “a 

maior concentração pública da história política de Goiás”. A Praça cívica foi tomada por “uma 

massa humana”, incluindo prefeitos “da Capital e do interior”, seis governadores, dezenas de 

deputados federais de outros Estados, presidentes dos partidos de oposição, artistas e a 

                                                          

130. Folha de Goiaz. 12-04-1984 p. 1. “Editorial - Diretas Sempre”
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bancada estadual e federal de Goiás.131 Ao entusiasmo do povo, o regime reagiu de forma 

grotesca. Na véspera da votação da emenda Dante de Oliveira, políticos goianos foram 

barrados no Distrito Federal e em Goiás, foram montadas barreiras nas estradas. Em Goiânia, a 

cidade foi ocupada pela polícia, o Parthenon Center, onde está situada a Câmara dos  

Vereadores, foi cercado e o interior da Câmara foi tomado por 40 policiais da Cia. de Choque 

da PM, com o objetivo de proibir a vigília democrática, naquele recinto.132

Para ser aprovada, a emenda Dante de Oliveria precisava de 320 votos na Câmara dos 

Deputados e de 46, no Senado.133 Os resultados da votação, na Câmara dos Deputados 

apresentou o seguinte resultado:

Sim 298 - 62%
Não   65 - 13,6%
Abstenção     3 -   0,6%
Ausência 113 - 23,6%
Total 479 - 100,0 %.134

Levando em consideração, o total dos deputados (479), constituiu um número 

expressivo os que votaram a favor da emenda (298). Mais da metade do total. Somando os 

votos em contrário, as abstenções e as ausências (181), um número bem inferior, mas que foi 

responsável pela derrota da vontade popular. A bem da verdade, seria ilusão pensar que as 

“diretas-já” resolvessem todos os problemas nacionais. O que esteve em jogo, assim, foi o 

dilema entre a continuidade  do processo que podia acelerar a redemocratização e o 

                                                          
131. Cf. Folha de Goiaz. 13-04-1984 p. 1. “Goiânia faz sua maior concentração”.  

132. Cf. Folha de Goiaz. 24-04-1984 p. 1. “Políticos são barrados no DF”; 25-04-1984 p. 1. ‘Tropas ocupam ruas, 
praças e até Câmara”; 26-04-1984 p. 3. “Ivan Ornelas preso incomunicável no DPF”; 26-04-1984 p.4. “Prisões e 
violência fora do Congresso”. 

133. Cf. Folha de Goiaz. 25-04-1984. p. 1. Votação vai até a Madrugada”.

134. Folha de Goiaz.  “Diretas Rejeitadas” - Manchete. Informações. 
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continuísmo de um regime calcado no arbítrio. A  derrota da votação das “diretas-já” foi 

entendida como a derrota da opção popular pelo fim do continuísmo. E isto causou indignação 

geral, como se pode ver pela fala do presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Max Lânio 

Gonzaga Jaime:

O Brasil amanheceu de luto. Uma festa popular esperada por todo o popular, 
esperada por todo o povo brasileiro foi frustrada por um grupo de traidores; de 
“judas”que venderam sua consciência por trinta dinheiros”. Esses homens que 
se puseram contra a vontade popular serão banidos pela opinião pública por 
esse ato. Ficou demonstrado que o povo e os políticos da oposição lutavam 
pacífica e democraticamente por um anseio manifestado em praça pública, de 
forma ordeira e sem badernas. O clima de intranquilidade e agitação surgiu  
com a decretação das medidas de emergência. Foi um verdadeiro clima de terror 
onde foram pisoteados a Constituição Brasileira e os direitos dos cidadãos de 
livre trânsito.135

A vontade popular foi vencida pelos casuísmos do Congresso. Isto causou indignação. 

Aqueles que votaram contra foram tidos como “Judas”, ou seja, como vis traidores. Com isto 

pode-se, inclusive, levantar uma hipótese de que o expressivo número de ausentes (113) foi 

uma forma de votar contra a emenda sem se “queimar” com a opinião pública. Mas, além da 

decepção com uma parte do Congresso, causou  indignação  “o clima de terror” manifestado 

contra aqueles que “lutavam pacífica e democraticamente”, o povo e os políticos de oposição. 

A Revista da Arquidiocese, partilhando desses sentimentos, comentou:

A aparente derrota de milhões de brasileiros que saíram às ruas exigindo diretas 
já, foi, na verdade, a derrota e a sepultura de dois poderes que estão afastados 
do povo:  um Executivo ditatorial, que se compraz em assistir à morte lenta do 
povo (por quem não foi eleito), rindo da desgraça nacional; e um Legislativo 
falido, composto, em sua maioria, por oportunistas desvinculado dos interesses 
da maioria empobrecida, desempregada e faminta, de brasileiros. (...).
(...) nossa esperança está muito além da madrugada de 26 de abril - para as 
etapas seguintes nesta caminhada de recuperação da consciência. Se somos um 
povo curtido pela quaresma da desnutrição crônica, somos, também, um povo 

                                                          
135. Folha de Goiaz. 27-04-1984 p.4. “Frustração geral pela rejeição da emenda”. 
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alvoroçado pela chegada da páscoa, com a consciência acesa pela mesma fome 
que deveria embotar as mentes.136

O autor do Editorial da Revista da Arquidiocese interpretou a derrota da emenda pelas 

“Diretas-já”, no Congresso, não como a derrota do povo, que saiu às ruas, lotou as praças, 

numa mostra crescente de politização e de crescimento de sua consciência de povo e de sujeito 

político, no processo de transformação nacional. A derrota foi do Executivo, que, além de não 

ser eleito pelo povo e, portanto, não gozar de legitimidade, ainda, fez uma opção de se manter 

longe das aspirações do povo e respondê-las por métodos violentos. Derrotado, também, foi o 

poder Legislativo, “oportunistas desvinculados dos interesses da maioria empobrecida”, os 

deputados que votaram contra, os que se abstiveram  e os ausentes. E, mesmo entre aqueles 

que votaram a favor da emenda, muitos não o fizeram por convicão, mas simplesmente, 

preocupados com a reeleição. 

A esperança foi depositada no povo e na “recuperação de sua consciência”. As 

condições adversas, o desemprego, a fome e a desnutrição, que já causava preocupação até nas 

Forças Armadas,137 não alienaram e nem tornaram demente a consciência popular. Estas 

mesmas condições adversas foram vistas  como alimentadoras da consciência do povo. O povo 

nas ruas, irmanado na busca de alternativas para a sua sobrevivência, continuaria sendo a 

esperança de libertação e de reconstrução da Nação. A Primeira Romaria da Terra foi saudada 

assim:

Hoje, o povo voltou às ruas. Irmanado (...) na tragédia contínua, aparentemente 
sem fim, do País endividado e espoliado, do povo empobrecido e faminto. Do 

                                                          
136. “Editorial - Diretas, Já? Esperança, Sempre!” In. Revista da Arquidiocese (5): 297. Maio/1984.

137. Cf. ALVES, Mª Helena. Op. cit p. 293.
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genocídio nordestino. Do desemprego como um câncer espalhado pelo corpo do 
Brasil. Da terra cada vez mais concentrada.
Sem as amarras do medo, cresce, agora a solidariedade cimentada na esperança. 
Esperança em eleições diretas - não como solução da crise, mas como passagem  
para uma solução; esperança na Reforma Agrária, que vai devolver a terra aos 
que dela foram expulsos; esperança em um País novo, justo, fraterno, que todos 
construiremos - e pelo qual nós cristãos mais do que ninguém, temos obrigação 
de lutar (não carregássemos nós o nome do Filho de Deus Libertador).138

O povo apostou nas eleições diretas, como “uma passagem para uma solução”, solução 

para a crise econômica e social que assolava o país, sendo que a questão agrária, foi vista 

como um dos maiores agravantes desta crise. A Reforma Agrária foi vista como uma solução 

possível para a crise e nesta campanha os cristãos deveriam se empenhar, até mesmo pelo 

dever do nome que trazem pelo compromisso de Cristo com o processo de libertação. A I 

Romaria da Terra, realizada na cidade santuário de Trindade (Go), próxima a Goiânia, reuniu 

10 mil trabalhadores rurais, vindos de todos os municípios goianos, no dia do Trabalhador 

Rural, 25 de julho.  

De forma significativa, os símbolos religiosos e da arte popular tomaram conotação 

política. A cruz da Romaria foi feita com dois paus queimados das casas dos posseiros de São 

João d’Aliança. E, enquanto caminhava, o povo rezava a Ladainha dos Mártires: “Somos 

romeiros. Somos um povo em caminhada para a terra prometida. Junto com Raimundo 

Ferreira Lima, o Gringo, mártir da luta pela terra, que deu a vida por seu povo, continuamos 

nossa caminhada dizendo”: E todos respondiam: “Lutamos pela terra, Senhor”. A caminhada 

prosseguiu invocando outros lavradores, índios e líderes sindicais que morreram na luta pela 

terra. Eles foram considerados como mártires nesta causa. Também foram trazidos punhados 

de terra, de várias regiões de Goiás e até de outros países em que seus povos estavam 

                                                          
138. “Editorial - Como um Incêndio a Romaria da Terra”. In. Revista da Arquidiocese. (7): 441. Julho/1984. 
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empenhados em processos de libertação. Estas porções de terra foram, depois, misturadas entre 

si e misturadas às cinzas das casas dos posseiros do município de São João d’Aliança. E, 

durante o dia, os depoimentos dos participantes foram intercalados com  folias, cantorias, 

teatro e  poesias.139

É de se notar como os símbolos e as práticas religiosas, assim com a arte popular e o 

folclore continuam sendo usados pelo povo como forma de resistência ao regime militar e 

expressão de seus anseios políticos. A religião, neste caso, deixa de ser “o ópio do povo”, 

como foi classificada por Marx, quando analisou a Igreja alemã sua contemporânea, para ser 

“a expressão  da angústia real e o protesto contra esta angústia real”, conforme o mesmo Marx 

admitiu.140 A religião, neste caso, aparece, como nos dizeres de Gramsci, mais como “a 

gigantesca utopia” capaz de fermentar entre os homens “as idéias de igualdade, liberdade e 

fraternidade”.141

À inoperância dos canais políticos oficiais - no caso, o Congresso Nacional - para 

resolver os anseios populares somava a contínua deterioração da condições sócio-econômicas. 

No final de agosto de 1984, o Conselho Permanente da CNBB emitiu um documento 

convidando todas as comunidades cristãs para um grande jejum nacional a ser realizado na 

véspera da festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O jejum ficou marcado para 

                                                          
139. “Romaria da Terra. Uma caminhada da Fé, na Luta pela Reforma Agrária”. In. Revista da Arquidiocese. (8): 
506-511. Agosto/1984. 

140. Apud. LÖWY, Michel. In. Teologia da Libertação e Marxismo. S. Paulo. Cortez: Autores Associados. 1991. 
p. 11. Marx, Karl. “Toward the Critique of Hegel’s Philosophy of Right”(1844). In. Louis. S. Feuer (ed.). Marx 
and Engels. Basic Writings on Politiques and Philosophy. Londres, Collins/Fontana. 1969. 304.  

141. Apud. STACCONE, Giuseppe. Filosofia da Religião. O pensamento do Homem Ocidental e o Problema de 
Deus. 2. ed. Petrópolis. Vozes. 1991 p. 198. Gramsci, Antônio. Concepção Dialética da História. 4. ed. Rio de 
Janeiro. Civilização Brasileira. pp. 115-116.
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o dia 11 de outubro e o dia 12 seria consagrado à celebrações pela restauração da dignidade 

nacional. No Documento os bispos falaram:

Preocupa-nos, antes de mais nada, a situação geral do povo, sobretudo dos mais 
pobres. A grave crise econômica continua corroendo os salários, gerando o 
desemprego, destruindo a riqueza nacional  e colocando sobre os ombros da 
população um fardo muito superior  à sua capacidade. A falta de condições e de 
perspectiva de vida digna atinge a todos (...).142

De acordo com informações oferecidas em uma palestra feita pelo Pe. Fernando Bastos 

de Ávila, na 22ª Assembléia Geral Ordinária da CNBB, em maio de 1984, naquele ano, o 

Brasil entrava no quarto ano de recessão econômica. No seu ponto de vista, aquele fenômeno 

deveu-se mais a uma decisão política interna do que à conjuntura internacional. O governo 

optou para atender os reclamos dos credores e aliviar os encargos  imediatos da dívida externa 

e reduzir as taxas de inflação. Embora correspondendo às exigências do FMI (Fundo 

Monetário Internacional), isto trouxe severas implicações para a economia interna. Foram 

negociados 6,5 bilhões de dólares, que estavam sendo liberados parceladamente, mas que 

fizeram a dívida externa brasileira subir para 103 bilhões de dólares. Para se conseguir este 

empréstimo, os negociadores brasileiros concordaram com as severas pressões dos banqueiros 

internacionais, que exigiram a geração de superávits mensais da balança comercial, a 

diminuição das importações e a orientação da produção para o mercado externo.

Por conta disto, alguns efeitos já estavam se fazendo sentir: a diminuição da produção 

para o consumo interno e a elevação do custo de vida; a desativação do parque industrial e 

aumento do desemprego, agravado com a inexistência de um seguro desemprego. E, enquanto, 

o governo esteve preocupado em negociar a dívida externa, cresceu a dívida interna entre 

janeiro de 1983 e janeiro de 1984 em 169%, obrigando o governo a captar a poupança interna 
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e reduzir os investimentos produtivos e os gastos sociais. Os juros altos foram os atrativos para 

a captação da poupança interna e como estímulo para a exportação, a política financeira 

recorreu à desvalorização cambial, só entre maio de 1983 e maio de 1984, o cruzeiro se 

desvalorizou em 219%. Estes efeitos geraram outros, como a falência de pequenas e médias 

empresas, o crescimento da economia informal, desamparada da legislação trabalhista, 

previdenciária e fiscal. Mas, o  mais sinistro de todos estes efeitos era a “situação de fome”, 

sendo as maiores vítimas, as crianças e os nascituros. Apesar de tudo isto, a inflação não 

baixou.143

Ao convocar as comunidades para o dia de jejum penitencial pela Pátria, os bispos o 

fizeram, na expectativa de um resgate dos “valores éticos”, porque...

Só uma decidida volta a valores éticos pode devolver a dignidade ao país isso 
exige, entre outras coisas, deslocar, sem mais, o poder político do 
favorecimento a grupos e colocá-lo decididamente a serviço do bem comum. 
Exige, igualmente, reintegrar o povo, como participante ativo, no processo 
político, seja pela devolução imediata  de seu direito de escolha e decisão, seja 
pela convocação de uma assembléia Constituinte realmente representativa ou 
pela adoção de outro mecanismo legal igualmente eficaz que possibilite a 
reconciliação da Nação com suas classes dirigentes.144

Antiético, para os bispos, foi o comportamento de uma minoria política que frustrou a 

“aspiração nacional”, através do “tráfico de influências” e marginalizando a Nação. Antiético, 

também, era o uso do poder político a serviço de “grupos” e não do “bem comum”. Antiético, 

ainda, era a convivência cotidiana com a inflação: a remarcação de preços, baseada em taxas 

imaginárias, a sonegação de impostos e salários etc. O pecado sobre o qual a comunidade 

deveria se penitenciar era um pecado difuso nas estruturas políticas, sociais e econômicas. Um 

                                                                                                                                                                                     
142. CNBB. “Oração pela Pátria e Jejum. O Documento”. In. Revista da Arquidiocese. (9): 575. Setembro/1984.
143.Cf. “A CNBB em Itaici. A situação sócio-econômica e política do Brasil”. In. Revista da Arquidiocese (6): 
366-368.
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pecado que penetrava a vida cotidiana de todos e massacrava todo o povo, mas sobretudo os 

pobres, poderia ser denominado de injustiça, como se pode ver pela homilia de Dom Fernando,

na festa de Nossa Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro de 1984:

Jesus foi com sua mãe e os apóstolos. De repente, falta vinho, no melhor da 
festa. (...) Qual a lição que Jesus nos quer dar hoje, agora, em Goiânia, no 
Brasil, nas circunstâncias em que estamos? (...) Está faltando vinho; vinho, no 
caso, significa justiça. Está faltando justiça neste País.
Justiça, meus irmãos, segundo o Evangelho, significa realizar o Plano de Deus a 
respeito de cada um de nós e todos nós. A maior parte não está cumprindo a lei 
de Deus. (...)
A opção preferencial que a Igreja fez pelos pobres, que uns interpretaram como 
luta de classe - sacudir pobres contra ricos e ricos contra pobres - esta opção 
significa  praticar a justiça. (....)
A opção preferencial pelos pobres é contra a miséria , que é fruto da injustiça. O 
que se quer é acabar com a injustiça. Por que há tantos marginais em nossa 
cidade, inclusive ao redor da Catedral? São bêbados, são pessoas 
marginalizadas, de todos os tipos. Foram elas que escolheram  a 
marginalização?  Foram elas que escolheram a prostituição  e a roubalheira, 
para não morrer de fome? Não! Elas caíram na marginalização  por causa da 
injustiça  dos homens, por causa da má administração dos bens (grifos no 
original).145

De uma forma coloquial, até mesmo dialogando com os seus diocesanos, na Catedral 

Metropolitana, na qualidade de pastor, Dom Fernando procurou interpretar o Evangelho da 

Missa,   a partir da realidade de seus ouvintes. No momento atual,  a “falta do vinho na festa” 

significou a falta de justiça, situação sentida por todos. E, a exemplo, dos profetas 

veterotestamentários,  a justiça foi tomada como sinônimo do cumprimento da “Lei de Deus”, 

da Aliança. E, dentro deste contexto, a tão polêmica “opção preferencial pelos pobres” que a 

Igreja Latino-americana fez em Puebla (1979), era a opção pelos injustiçados, por aqueles que 

                                                                                                                                                                                     

144. CNBB. “Oração Pela Pátria e Jejum”. Revista da Arquidiocese (9): 576. Setembro/1984.  
145. “É a Hora da Fé de da Coragem”. In. Revista da Arquidiocese (11): 739-740. Novembro/1984 
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foram “em-pobre-cidos”, ou seja que se tornaram pobres, em decorrência da exploração 

econômica e das políticas oficiais. 

Na homilia da missa que celebrou em sufrágio da alma do Presidente Tancredo Neves, 

a homilia da última celebração pública de Dom Fernando, feita no dia 24 de abril de 1985, ele  

voltou a insistir na situação em que o país se encontrava e da necessidade de mudanças.

Ninguém desconhece a situação difícil pela qual estamos passando. Uma 
confusão muito grande, problemas aparentemente sem solução. (...) nunca se 
viu, na História do Brasil, um fenômeno  como esse: o povo, multidões de todos 
os estados, em praça pública, rezando; primeiro, pela sua [de Tancredo Neves] 
saúde e, finalmente, sabendo-se da notícia da morte, rezando por seu descanso 
eterno.
(...) há poucos dias mudou o governo. Mas não foi só o governo que mudou, 
mudou o sistema político que perdurou durante 21 anos. Está mudando a 
sociedade. Compete a nós seguir esse exemplo e aproveitar desta oportunidade, 
esta comoção que abraçou o País inteiro e não perdermos a oportunidade.
(...) Não podemos nos conformar com este estado de miséria em que se encontra 
a nação inteira, pela corrupção, pela perversidade, pela desmoralização de nossa 
moeda, pela insegurança que atinge a todos nós - e os próprios governantes não 
sabem o que fazer. 
(...) Vamos fazer uma revisão em todos os setores para que se inicie uma época 
nova. A chamada nova República que não seja um nome vazio. É preciso 
recomeçar.146

Na fala do Arcebispo, aquele momento foi caracterizado pela “dificuldade” e pela 

“confusão”: “problemas aparentemente sem solução”. Mas, novamente,  o povo estava “em 

praça pública”, “rezando pela saúde” do primeiro presidente civil, depois de 21 anos de 

ditadura militar. Mesmo depois da morte de Tancredo Neves o povo continuou, nas praças e 

ruas. Será que o povo rezava apenas pela saúde e, depois, pelo “descanso eterno” de Tancredo 

Neves? Não estaria o povo rezando por si mesmo, pela sua própria sobrevivência? Não estaria 

o povo rezando, também, pela mudança do país? O momento foi de mudança. Mudou-se o 

governo, mudou-se o sistema político. Mas, na visão de Dom Fernando, a mudança deveria 
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atingir a todos, assim, como um processo de conversão, como um propósito da prática da 

justiça. 

A realidade caótica - marcada pela miséria, pela corrupção, pela perversidade, pela 

desmoralização da moeda, pela insegurança - exigia mudanças. A construção da Nova 

República só se daria através do esforço conjunto de governantes e governados. Dependeria 

tanto da seriedade de decisões políticas assim como da gestação de um novo “ethos”, marcado 

pela participação e pela  prática da justiça. Não sendo isto levado em consideração, a Nova 

República correria o riso de se tornar “um nome vazio”, sendo um continuísmo das políticas 

do regime militar, não alterando, assim, a condição de vida do povo.

Apenas um mês e 10 depois da morte do presidente Tancredo Neves, Dom Fernando 

veio a falecer, vítima de um câncer.147 Entre as tantas homenagens que lhe foram prestadas, 

destaca-se, por sua objetividade, a do jornalista Armando Acioli, no jornal “O Popular” e 

transcrita na Revista da Arquidiocese.

Patrono dos oprimidos e injustiçados, jamais se calou ante os governos 
prepotentes e autoritários.  Seu verbo sempre repeliu a exploração do trabalho e 
do trabalhador, jamais tolerando a ofensa aos direitos humanos. Por tudo isso é 
que, na Arquidiocese de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos foi um 
verdadeiro apóstolo da questão social.148

“Os homens fazem sua própria história, mas não o fazem sob  circunstâncias de sua sua 

escolha e sim sob aquelas com que que se defronta (...)”149 já dizia Marx.  A construção de um 

                                                                                                                                                                                     
146. “Dom Fernando e Tancredo Neves”. In. Revista da Arquidiocese (5): 272-273. Maio de 1985. 
147. “O Apoio do Presbitério”; “Vocês São  o Báculo do Bispo”. In. Revista da Arquidiocese. (4): 205-207. 
Abril/1985. Embora tenha falecido com 75 anos, mesmo tendo solicitado,  Dom Fernando não conseguiu que à 
Cúria Romana lhe desse um Arcebispo Coadjutor com direito à sucessão, uma forma de assegurar a continuidade 
do projeto de pastoral da Arquidiocese.

148. ACIOLI, Armando. “Um Apóstolo da Questão Social” In. Revista da Arquidiocese (6-7): 472. Junho-
Julho/1985.
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processo histórico aparece como a interação entre o homem, enquanto ser individual e a 

sociedade. Parece impossível pensar a relação entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime 

militar sem pensar em seu Arcebispo. Parece igualmente impossível pensar a relação entre 

Dom Fernado e o regime militar sem pensar a Arquidiocese de Goiânia. Tem-se a sensação 

que entre a Arquidiocese e seu titular pôde se perceber uma certa reciprocidade. 

Da interação entre o Arcebispo e a Arquidiocese foi tomando formas um modelo de 

Igreja inserido nos meios populares, empenhado na defesa  dos direitos humanos e que, diante 

do Regime Militar, optou pela resistência “sem violência e sem medo.”150 Diante do fim do 

regime militar e do falecimento do Arcebispo, a Arquidiocese de Goiânia  se viu diante de 

vários desafios: Que caminhos seguir? Quê contribuições oferecer a este novo momento 

político? Qual o papel da Igreja e do povo no processo de estruturação da Nova República?

Também para a pesquisa, foram colocados alguns desafios, pois no processo de  

reconstituição e na análise da História  que envolveu as relações entre a Arquidiocese de 

Goiânia e o regime militar, de 1968 a 1985, novos problemas vieram à tona, de maneira que 

parece-nos oportuno apontar alguns tópicos para posteriores aprofundamentos, tais como: 

 a dinâmica interna da Igreja:

     - a busca de consenso entre os integrantes da Igreja oficial: bispos, clero, religiosos e 

movimentos leigos;

        - conflitos patentes e latentes;

        - questões polêmicas na condução dos negócios internos da instituição eclesial;

                                                                                                                                                                                     
149. MARX, K. O 18 de Brumário (1852) Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1969 p. 17. 
150. Sem violência e sem medo é uma parte do slogan que Dom Fernando gostava de repetir nas suas homilias e 
nos seus escritos: “Unidos a Jesus Cristo e aos irmãos sem violência e sem medo”. Cf. “Lançamento do Livro: 
Sem Violência e Sem Medo”. In. Revista da Arquidiocese (11): 615. Novembro/1982.
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         - relação: arcebispo, clero secular e regular - congregações religiosas femininas - CEBs -

Universidade Católica - Colégios Católicos etc.

 reflexões sobre a liderança dentro da Igreja (escolha, desempenho, cooptação etc).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É provável que o fechamento dos canais de expressão da sociedade civil, no Brasil, 

como Diretórios Acadêmicos,  Imprensa, Sindicatos, oposição política autêntica, tenha 

sugerido à Igreja, como uma instituição da sociedade civil, a abertura de espaços aos setores 

populares, como aconteceu na Arquidiocese de Goiânia. Este processo coincidiu, também, 

com a preocupação - colocada pelo Concílio Vaticano II e uma série de documentos 

pontifícios - da instituição eclesial se inserir no mundo moderno e travar um diálogo com os 

homens de nosso tempo.

Nas condições peculiares da vida brasileira,  sobretudo a partir de 1968, caracterizada 

pelo desrespeito aos direitos humanos, mais do que abrir espaços a Igreja passou a exercer uma 

função tribunícia em favor do povo, através de pronunciamentos, criação de organismos que 

dessem eficácia à luta pela justiça e à defesa dos direitos humanos, como as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), a Comissão Justiça e Paz e a participação nos movimentos populares, 

principalmente, a partir de 1979.

Ao colocar em evidência a análise da participação política da Arquidiocese de Goiânia, 

sob a ótica principalmente de Dom Fernando, a intenção não foi  a de enaltecer um dirigente 

da Igreja. Foi uma decorrência das fontes encontradas. Os discursos do Arcebispo e seu projeto 

eclesial ficaram consignados em documentos de fácil acesso e de possível análise e 
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interpretação. Isto não exclui a existência de outros projetos no período, projetos, entretanto, 

que não puderam se concretizar e nem subsistiram nos documentos.

Os discursos e o projeto eclesial do Arcebispo de Goiânia são falas e projetos da Igreja. 

Dentro da sociedade, a Igreja é considerada uma instância ideológica e, por se organizar em 

aparato institucional, dispõe de aparelhos ideológicos. Como tal, a participação que confere às 

lutas políticas é uma participação ideológica, por meio de uma linguagem simbólica  e de 

cunho ético, realizada através de suas práticas significantes (discurso, liturgia), isto é da prática

“pastoral”. A importância da incidência do ideológico no político está na crítica que a 

ideologia pode fazer às práticas políticas. Mas, o peso político de uma prática ideológica 

depende do contexto social.

Poder-se-ia dizer que a religião, neste caso, deixou de ter uma função opiácea - como 

Marx denunciou - para se tornar um protesto e - de acordo com as observações de Gramsci -

passou a agir como uma ideologia orgânica e necessária, tendo uma função transformadora, 

no seio da sociedade, através da criação de uma nova hegemonia e da proposta de 

transformação do bloco histórico, mediante as lutas populares, o desenvolvimento da virtude 

moral de comunhão social e da atividade política, contrapoderes eficazes para coibirem os 

abusos e salvaguardarem o respeito aos direitos humanos.

Todavia, o que confere autoridade para a missão social da Igreja, ainda que seja a luta 

pela justiça e a defesa dos direitos humanos, é o fato dela ser uma instituição social. Qualquer 

outra instituição poderia ter empunhado esta bandeira, simplesmente por uma questão de 

solidariedade humana. Os direitos que assistem à Igreja de se imiscuir em questões políticas, 

sociais e econômicas são os mesmos direitos naturais que assistem a todo homem e a todo 

cidadão de se rebelar contra a injustiça. O Evangelho apenas radicaliza esta motivação, 
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conferindo-lhe um forte conteúdo utópico - no sentido em que a utopia foi tomada por 

Mannheim1 -  a construção de um projeto de sociedade que priorizasse o respeito aos direitos 

humanos e o respeito à justiça, enquanto direito dos oprimidos, isto é daqueles que têm seus 

direitos apropriados por outrem de forma indevida.

Não foi exclusividade da Igreja e nem da Arquidiocese de Goiânia a convicção de que 

o reencontro da sociedade brasileira com a justiça, a ordem e a paz só aconteceria mediante a 

eliminação da Lei de Segurança Nacional e o fim do regime militar com o retorno das 

garantias constitucionais e da ordem democrática, bem como o estabelecimento de um novo 

modelo econômico capaz de redistribuir, de forma eqüitativa, a renda nacional, a fim de 

garantir direitos individuais e coletivos. Cumpre notar que outras instituições, movimentos 

populares e partidos políticos, sem a presença direta da Igreja, tiveram as mesmas convicções e 

reivindicações. Uma crítica ao Estado, fundada não só na fé, mas também na razão.

A fé religiosa pode radicalizar a ação política,  mas, a rigor, ela não lhe é necessária  e 

nem pode substituí-la. Assim, o fato dos direitos humanos serem, em última instância, direitos 

civis, sua referência é a existência de poderes públicos competentes que possam garanti-los e 

transformá-los em direitos civis. O poder é controlado pelo poder. O discurso religioso não 

pode substituir o discurso e os programas políticos. E nem se pode fazer política somente 

baseado no discurso religioso. A opção política carece de meios que a viabilize, como a 

mediação da análise científica da realidade e o debate teórico.

O processo político, como projeto concreto de organização da sociedade e do seu 

direcionamento ideológico, é autônomo em relação à Igreja, não cabe a ela controlá-lo, nem 

                                                          
1. Para Karl Mannheim, o que caracteriza um estado de espírito como utópico é a sua incongruência  com a 
realidade, dentro da qual ocorre,  e a sua disposição em transcender esta mesma realidade, mediante a 
transformação  total ou parcial da ordem  que prevalece no momento. Cf. MANNHEIM, Karl. Ideologia e 
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lhe indicar o caminho. O agente do processo político é o próprio povo e suas organizações.  A 

Igreja não pode substituir o povo e suas organizações e nem o Evangelho e a atividade pastoral 

podem ser tomados como trampolim para o exercício político. Cabe ao povo, como sujeito 

político, escolher os instrumentos que lhe são mais apropriados para a luta política: o 

movimento popular, o sindicato, o partido político.

O processo de redemocratização colocou algumas questões acerca da relação 

Igreja/movimentos populares, Igreja/Estado, Igreja/política partidária. Congressos de agentes 

de pastoral e Pastoralistas analisaram a questão, chamando atenção sobre os perigos e os 

desafios, buscando, assim, especificar o que competia a cada qual, dentro do novo contexto 

histórico.

Considerou-se que o povo busca a Igreja, como um “Sacramento divino”, mas, este 

mesmo povo, “expressa seus problemas onde sente que tem clima para fazê-lo”2.  Assim, o 

espaço religioso e a pastoral desempenharam uma função política subsidiária, em razão de 

situações históricas ou locais, para impedir a frustração aos anseios e esperanças populares. 

Fazer da exceção uma regra seria o mesmo que provocar equívocos e se tornar vulnerável a 

certos riscos. Seria, no mínimo, cair na velha tentação de algum modelo de cristandade e 

obstacularização da caminhada do povo como sujeito político. Seria, também, colocar em risco 

a própria sobrevivência da evangelização e da pastoral, porque estas teriam sido um passo útil 

para alcançar a prática política, seguindo uma tendência de militância exclusivamente política 

no lugar de uma militância exclusivamente pastoral.

                                                                                                                                                                                     
Utopia. 4. ed. Rio de Janeiro. Guanabara. 1986. p. 216. Ao falar de ideologia, também estamos trabalhando na 
perspectiva proposta por Mannheim. Cf. MANNHEIM, Karl. Op. cit. p. 218.
2. SOUZA, Luís A. Gómez. “Movimento Popular, Igreja e Política”. In. Revista da Arquidiocese (3): 190. Marco 
de 1981.
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Nos anos de autoritarismo, a Igreja foi uma voz politicamente importante, no seio da 

sociedade civil. A prática política dos cristãos, inclusive, pode ter contribuído para questionar 

o  reducionismo, o centralismo e a burocratização dos partidos e a presença da religiosidade  

nos movimentos populares pode ter levantado um questionamento acerca do papel que a 

religião pode desempenhar nos processos de resistência e  libertação. 

Mas, além das contribuições, dos perigos e dos questionamentos, ficaram também os 

desafios. À Igreja, o maior desafio que lhe adveio com o processo de normalização 

democrática seria - para usar uma expressão de Frei Betto - “subsistir (...)como compromisso 

desinteressado  de serviço libertador”3 e permitir que o povo tivesse seus espaços  e 

instrumentos de conscientização, união e mobilização. Isso não impediria que os cristãos, 

enquanto cidadãos, tomassem parte nos projetos e nas atividades políticas, mas a instituição 

eclesial não deveria fazer alianças com partidos políticos e nem com os detentores do poder.

                                                          
3. BETTO, Frei. “Oração, Uma Exigência (Também) Política”. In. Revista da Arquidiocese (9): 644. 
Setembro/1984. 
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