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ROSA 

 

“Essa terra grande 

Que nem a vista alcança 

Eu tenho a esperança 

De vê-la dividida como uma flor 

Se ela fosse vermelha de sangue e centelha 

É uma rosa impávida 

Que o povo plantou. 

Rosa eu sei do seu pranto 

Mas és o acalanto 

Da minha dor.” 

 

Pedro de Joana 
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RESUMO 

 

Objetivamos a partir deste trabalho discutir as diferentes utilizações da imagem de Sebastião 

Rosa da Paz - fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, assassinado em 

1984 à mando de políticos e latifundiários desta região – pelos movimentos sociais do campo. 

Tomando por base as posturas adquiridas pelas Dioceses da Cidade de Uruaçu, da Cidade de 

Goiás e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) com relação a seu assassinato, realizaremos um 

estudo sobre a construção das memórias deste indivíduo enquanto mártir da terra. Para tanto, 

analisaremos alguns dos arquivos disponibilizados pela CPT em seu Centro de 

Documentação, Cartilhas de Formação e Cartas trocadas entre os bispos das dioceses acima 

mencionadas, no intuito de compreender as relações entre história e memória presentes neste 

assassinato, reflexo dos graves conflitos agrários que vem à tona no Norte do Estado neste 

período. Problematizando alguns dos sentidos que perpassam a vida e a morte de “Tião da 

Paz”, observaremos os elementos responsáveis por mitifica-lo. 

 

Palavras-Chave: História – Memória – Movimentos Sociais – Religião - CPT 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to discuss how different uses of the image of Sebastião Rosa da Paz - 

founder of the Rural Workers Union of Uruaçu, assassinated in 1984 from politicians and 

landowners of this region - by the rural social movements. Command based on postures 

acquired by the Dioceses of the City of Uruaçu, Goiás and the Pastoral Land Commission 

(CPT) regarding his killer, conducting a study on the construction of memories of this 

individual as a martyr of the earth. To this end, analyze some of the archives made available 

by CPT in its Documentation Center, Formation Booklets and Letters exchanged between the 

bishops of the above mentioned dioceses, without understanding how the relations between 

history and memory present in this murder, a reflection of the tombs. , now surfaced in the 

north of the state during this period. In discussing some of the senses that permeate the life 

and death of “Tião da Paz”, note the elements provided by mitigating. 

 

Keywords:  History - Memory - Social Movements - Religion - CPT 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 As relações entre História e memórias na construção de Sebastião Rosa da Paz como 

herói e “mártir da terra”, operada por movimentos sociais e religiosos brasileiros, são o tema 

central deste trabalho. Como veremos melhor adiante, “Tião da Paz”, como era conhecido por 

seus amigos, foi um trabalhador rural e sindicalista da cidade de Uruaçu-Goiás, assassinado 

em 1984, quando realizava a mediação de conflitos agrários. 

Como se sabe, esse não foi um caso isolado, pois a tensão no campo deita raízes 

profundas na história do Brasil. Desde o período colonial, os latifúndios influenciam 

diretamente na formação da sociedade. Até os dias atuais, encontram-se em evidência 

problemas que são decorrentes da estrutura agrária do país que privilegia a concentração 

fundiária. 

 A insatisfação popular faz-se presente a partir do desenvolvimento da consciência de 

classe pelos trabalhadores rurais e da percepção da desigualdade social existente no âmbito 

rural. O resultado disso é justamente a formação de movimentos sociais no campo que trazem 

consigo sujeitos, que partindo de suas experiências cotidianas se tornam agentes políticos de 

seu tempo. 

De acordo com Edward Palmer Thompson (1981), estas pessoas devem ser 

consideradas em suas dimensões históricas – com os elementos constituintes de sua prática 

social – e, além disso, devem ser pensados também como sujeitos que experimentaram 

situações e relações produtivas determinadas: 

 

 

Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo – não 

como sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas como pessoas que experimentam 

suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses 

como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e sua 

cultura (as duas outras expressões excluídas pela prática teórica) das mais complexas 

maneiras (sim, “relativamente autônomas”) e em seguida (muitas vezes, mas nem 

sempre, através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua 

situação determinada. (THOMPSON, 1981, p. 187) 

 
  

 Portanto, os movimentos sociais não brotam naturalmente do seio da sociedade, ou 

seja, não são decorrentes mecanicamente de mudanças produtivas ou da desigualdade social, 

mas sim, da ação dos trabalhadores, desenvolvidas a partir de suas consciências. Por isso, 
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entende-se que são os trabalhadores rurais – como Sebastião Rosa da Paz – os sujeitos de suas 

histórias e dos movimentos aqui estudados, embora não tenha-se podido explorar diretamente 

suas vozes e perspectivas de vida, mediados por outras instâncias, produtoras das fontes de 

pesquisa. 

A elaboração deste trabalho surgiu do interesse em analisar os altos índices de 

violência dentro dos conflitos agrários no interior do estado de Goiás, e, especificamente, 

discutir as circunstâncias da morte de Sebastião Rosa da Paz, fundador do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Uruaçu. 

Mas, afinal, quem era ele? Partindo de arquivos da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), nas informações contidas em suas cartilhas, bem como nos relatos das Romarias dos 

Mártires da Terra,
1
 podemos elencar alguns dados biográficos de Sebastião Rosa da Paz.  

Em sua formação sociopolítica, atuou de diversas formas em busca da chamada 

justiça social.
2
 Nascido no município de Catalão, sul do Estado de Goiás, em 1937, ainda na 

década de 1940 se mudou para a colônia agrícola de Goiás e em 1961 se casou com Izaura 

Souza da Paz, em Quebra Coco, povoado pertencente à Ipiranga de Goiás, no Vale do São 

Patrício (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009).  

Residindo em Bom Jesus de Goiás, aproximou-se de atividades políticas ligadas à 

Igreja, tornando-se um dos principais líderes de Comunidades Eclesiais de Base da Diocese 

de Goiás. Tais comunidades ocupavam-se de promover reuniões voltadas às classes 

populares, nas quais as pessoas leem a bíblia e a articulam com os problemas da vida. Neste 

contexto, participou dos chamados “grupos do evangelho”.  

Tião da Paz, como era chamado, era fortemente marcado pela “Teologia da 

Libertação”. Teologia esta, constituída do conceito de que por meio da fé, eram construídos os 

ideais de libertação
3
.  

                                                           
1
 Mártir da terra é o nome dado ao indivíduo que morre em nome de seus princípios de justiça na luta pelo direito 

à terra. Nas Romarias pelos Mártires da Terra, estes indivíduos são apresentados como exemplos a serem 

seguidos, nestas através de cartilhas, cânticos, peças teatrais e momentos específicos, suas histórias são contadas 

e sua memória é celebrada, como exemplificado no site da CPT Nordeste II: As lutas pela terra e pela vida, 

‘custaram’ sofrimento e dor. Em cada morte antecipada e trágica, em cada assassinato, em cada corpo caído no 

chão sagrado e em cada gota de sangue que encharca a terra, CPT também morre. Morre para renascer na luta. 

Por isso, evocar os/as mártires da terra traz pra nós a força para continuar e seguir lutando pelos que virão. Na 

nossa linguagem mística, falamos dos/as mártires como se fossem ‘sementes’ que os mártires plantaram. Cada 

mártir vive no coração doa/as que lutam por liberdade. (CANOVA, 2018, não p.) 
2
 O conceito de justiça social geralmente é apresentado com base em princípios fundamentados na ideia de 

igualdade. Sendo  um conceito altamente debatido e muito amplo, que oferece espaço para diferentes reflexões e 

discussões a respeito de mudanças sociais progressistas. (GAMARNIKOW, 2013, p. 189) 
3
 “A Teologia da Libertação é um movimento sócio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 

1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade social, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na 

luta por direitos. Contudo, ao proceder assim, seus adeptos chocaram-se contra o Estado, interesses econômicos 

e até mesmo a hierarquia da instituição Católica”. (CAMILO, 2011, p.1) 
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Em sua trajetória, “Tião da Paz” como era chamado, passou a interessar-se não só 

pelas atividades de leigo
4
 na Igreja Católica, mas também pelo trabalho sindical. Graças a sua 

ligação com a Igreja e a preocupação com os problemas da sociedade, tornou-se uma 

importante liderança local. Para os que o conheceram, ele comumente era descrito como 

alguém que poderia transformar aquele povo em uma equipe e conduzi-los a melhores 

condições de trabalho.  

Portanto, na década de 1980, já migrado para Uruaçu, no médio norte de Goiás
5
, 

onde levava uma vida modesta, iniciou seus trabalhos na formação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais daquela localidade, fazendo parte de sua fundação no ano de 1982 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE URUAÇU, 1982, p.1). 

Posteriormente, ligou-se a diversos organismos e forças de construção da organização da 

classe trabalhadora, como criação e participação em sindicatos, associações, partidos 

políticos, etc (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009).  

Assim, esteve presente em grande parte dos momentos de luta pela articulação do 

movimento sindical do Estado de Goiás como: ENCLATS (Encontro Nacional da Classe 

Trabalhadora)
6
, CECLAT (Congresso Estadual da Classe Trabalhadora)

7
 e também no 

congresso de fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores)
8
 (CENTRO DE 

DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA VERGUEIRO, 1984, p.02)  

Tião da Paz foi assassinado em 1984, a mando de políticos e latifundiários da região, 

após contrariar os seus interesses, assumindo a defesa de um lavrador envolvido em um 

processo trabalhista. Como consta no processo (AUTOS nº 35, 1985), no dia 28 de agosto de 

1984, dois pistoleiros o abordaram em sua casa, por volta das 20:00h e depois de se 

certificarem que estavam frente ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Uruaçu, o alvejaram com dois tiros. A morosidade na realização do inquérito e da ação do 

promotor de justiça e do judiciário conduziram o processo para o arquivamento. (AUTOS 

nº35, 1985) 

                                                           
4 

No catolicismo, aqueles que não são ordenados (ou seja, não exercem nenhum ministério eclesiástico) são 

chamados de leigos ou fiéis, pessoas batizadas. (MADUREIRA, 2018, p. 162) 
5
 É importante ressaltar que ao nos referir à região Norte de Goiás, estamos tratando do território correspondente 

à atual divisão do Estado, ou seja, posteriormente à divisão entre Goiás e Tocantins. 
6 

O ENCLATS (Encontro Nacional da Classe Trabalhadora), que se dá como encontro de dimensões nacionais 

com intuito de unir os trabalhadores. 
7 

O CECLAT (Congresso Estadual da Classe Trabalhadora) ocorre em dimensão estadual dos trabalhadores. 
8
A CUT (Central Única dos Trabalhadores), de acordo com informação contida em seu site oficial, é um a 

organização sindical brasileira de massas, em nível máximo de caráter classista, atonômo e democrático, cujo 

compromisso é a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Sua fundação ocorreu 

durante o Primeiro CONCLAT (Congresso Nacional da Classe Trabalhadora) no dia 28 de Agosto de 1983. 

(CUT, [20--], não p.) 
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 A morte de Sebastião Rosa da Paz, inserida no processo de modernização do campo 

(ESTEVE, 2016), é resultado da atuação do capitalismo na zona rural, em um modelo que 

beneficia a exploração agrícola em latifúndios. O que se encontra em jogo é a expansão deste 

em um espaço em que os imperativos do capital atuam sobre a ausência de maior influência 

do Estado, que pouco atua na proteção de trabalhadores, pequenos produtores rurais e sem-

terra. É neste contexto que, a partir de um acontecimento particular, permite-se analisar 

alguns dos mecanismos de dominação e sublimação do poder oligárquico sobre o camponês e 

a propriedade fundiária. 

Os primeiros passos desta pesquisa foram dados durante a graduação, na elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em História, na Universidade Estadual de 

Goiás, Campus de Uruaçu, intitulado Tião da Paz: Usos da Memória e Esquecimento no 

Norte-Goiano. Este trabalho, inicialmente, propunha-se em lidar especificamente com a 

biografia sociopolítica de Sebastião Rosa da Paz e inseri-la dentro de seu contexto histórico.  

Durante o período de levantamento de dados, mais especificamente em uma visita à 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), em Goiânia, nos deparamos com posições muito 

discrepantes em relação à imagem deste líder sindical. Enquanto na Cidade de Uruaçu pouco 

ou nada encontrava-se em relação a este sujeito - pois o máximo encontrado junto ao 

Sindicato dos trabalhadores rurais de Uruaçu são registros de seu nome na ata de fundação e, 

como presidente da entidade, em listas de presença - na Diocese (da cidade) de Goiás e na 

CPT- Regional Goiânia encontramos pinturas e dossiês com uma grande quantidade de 

materiais referentes a sua pessoa. 

Mesmo conhecendo uma expressiva quantidade de trabalhos relativos aos mártires da 

terra, encontramos uma quantidade irrisória de informações em relação à figura de Sebastião 

Rosa da Paz, de maneira específica. Geralmente, ele é citado de forma bastante superficial em 

trabalhos relacionados à questão agrária e a CPT de Goiás. Isso, nos motivou a desenvolver o 

presente estudo, para dar maior visibilidade e realizar um estudo mais aprofundado sobre seu 

caso.  

O silenciamento da trajetória de Tião da Paz na cidade de Uruaçu é sintomático e 

revela mais do que aspectos gerais sobre sua história pessoal. É um retrato de como os 

conflitos pela terra ainda são marcantes, estão vivos no tempo presente e de quais relações de 

poder são predominantes na região. 

Analisando algumas produções bibliográficas que tem como referência a cidade de 

Uruaçu, nenhuma menção é feita a Sebastião Rosa da Paz. No mais elaborado dos livros, 

Cidade-beira, Cidade-Fronteira (1910-1960), a autora Gercinair Silvério Gandara (2004), 
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trabalhando com História Ambiental, relaciona a bacia hidrográfica da região até os anos 

1960 (ou seja, uma abordagem anterior a este recorte) à formação da cidade. Ou seja, a obra 

em questão não problematiza os enfrentamentos agrários da região. 

Em relação aos dois historiadores (autodidatas) mais proeminentes da cidade,  José 

Fernandes Sobrinho (1997), autor de Vivências no Agreste e Cristovam Francisco de Ávila 

(2005), que escreveu o livro A família Fernandes e a fundação de Uruaçu: reminiscências, 

observa-se, mais uma vez, que os conflitos agrários da região não são discutidos. 

Ezecson Fernandes de Sá, escritor e poeta local, propõe- se a apresentar a história de 

Uruaçu, por meio de seus poemas e contos, tendo como temática principal as diversas 

experiências dos sujeitos que ali habitam. Sá, no entanto, também ignora em sua obra os 

conflitos agrários na região e até mesmo o emblemático caso de Tião da Paz. 

Em contrapartida, encontramos um movimento muito intenso de rememoração da 

trajetória de vida e morte de Sebastião Rosa da Paz, promovido por entidades como a 

Comissão Pastoral da Terra, dioceses católicas ligadas à Teologia da Libertação, movimentos 

de luta pela terra e reforma agrária, como sindicatos de trabalhadores rurais e a Central Única 

dos Trabalhadores. Em tais meios, o sindicalista de Uruaçu nunca foi esquecido e recordações 

remissivas a ele são constantemente reiteradas.  

Tais elementos mostraram que existe um grave problema em torno das memórias 

sobre Sebastião Rosa da Paz. Enquanto algumas forças sociais trabalham para que ele seja 

lembrado, outras preferem o silêncio como um caminho provável ao esquecimento.  

Diante dessas questões, definimos nossa problemática de estudo como a busca pela 

análise das relações entre História e Memória – realizada com base em aportes da história 

social – presentes na construção de imagens e recordações da trajetória de vida e de morte de 

Sebastião Rosa da Paz, empreendidas com o objetivo de torná-lo e reafirmá-lo como “mártir 

da terra”.
9
  

Tal processo é desenvolvido por movimentos sociais de luta pela terra, principalmente 

pela Comissão Pastoral da Terra e por setores da Igreja Católica ligados à Teologia da 

Libertação, integrantes daquela comissão e, principalmente, da diocese da cidade de Goiás.  

Além disso, ao longo desta dissertação, problematiza-se os sentidos da mitificação e 

da heroicização – conceitos que serão devidamente tratados nos próximos capítulos – que esse 

movimento nas memórias enseja, bem como questiona-se as funções dessas memórias para os 

movimentos sociais e correntes religiosas que deles tomam parte. 

                                                           
9 

Este conceito, caro à CPT e à Teologia da Libertação, será devidamente problematizado ao longo do trabalho. 
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Nossa hipótese – que será melhor desenvolvida ao longo de todo o trabalho e melhor 

sistematizada nas considerações finais – é de que a construção de memórias sobre “Tião da 

Paz” e seu assassinato – inclusive sua construção como mártir –, realizada pela Comissão 

Pastoral da Terra, Diocese da cidade de Goiás e demais entidades e movimentos sociais 

engajados na luta pela reforma agrária, responde a necessidades ou aspirações desses 

movimentos. Ademais, ajuda a ressignificar a morte, a dissipar o medo e a tratá-la como um 

impulso para continuar na luta pela terra, ao invés de deixar que a violência demova a 

militância de seus ideais.  

O período posterior à década de 1980, serve como inspiração para as novas gerações 

militantes, auxiliando na construção da identidade dos movimentos que promovem a 

rememoração de sua trajetória. De maneira semelhante, a ausência de referências a ele em 

locais como a Diocese de Uruaçu, constituintes de um “silêncio” que visa o esquecimento, 

decorrem também de razões sociopolíticas.  

As memórias estariam nesta análise, presentes como parte de algo construído, que tem 

sua organização em função de preocupações pessoais e políticas do momento, sendo 

elaboradas em meio a disputas, com base nas relações sociais. 

 Tanto a trajetória sociopolítica de Sebastião Rosa da Paz, quanto a repercussão de sua 

morte, mostram sua relevância para os movimentos de luta por reforma agrária. Portanto, não 

é de se espantar que essa relevância também seja verificada nas memórias que dizem respeito 

ao sindicalista de Uruaçu. O grande conjunto de ações desenvolvidas por entidades como a 

CPT, em torno dessas lembranças, revelam muito sobre a posição que este – e as 

reminiscências construídas sobre ele – ocupa (ou pode chegar a ocupar) dentro de seu grupo.  

 Neste sentido, o intuito aqui é, analisar este caso emblemático para que possam ser 

compreendidas as relações existentes entre história, memória e experiência social. As 

memórias de Sebastião Rosa da Paz, aqui, são tomadas como uma possibilidade de análise, no 

sentido conferido por Portelli
10

 ao termo (1996): 

 

 

[...] a palavra-chave aqui é possibilidade. No plano textual a representatividade das 

fontes orais e das memórias se mede pela capacidade de abrir e delinear o campo das 

possibilidades expressivas. No plano dos conteúdos, mede-se não tanto pela 

                                                           
10 

Neste trabalho, entendemos que autores como Portelli e Pollak, que se tornaram notórios por trabalhar com 

história oral, se constituem em mais que meras metodologias para analisar tal tipo de fonte, se constituindo em 

referenciais importantes para pensar as relações entre história e memória. É por essa razão que, embora não 

tenhamos narrativas orais entre nosso conjunto documental, faremos amplo uso dos trabalhos desses 

pesquisadores. 
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reconstrução da experiência concreta, mas pelo delinear da esfera subjetiva da 

experiência imaginável: não tanto o que acontece materialmente com as pessoas, 

mas o que as pessoas sabem ou imaginam que possa suceder. E é o complexo 

horizonte das possibilidades o que constrói o âmbito de uma subjetividade 

socialmente compartilhada. (PORTELLI, 1996, p.70) 

 

 

 O autor tece essas considerações ao confrontar a biografia de Frederick Douglass – 

liberto que se engajou na campanha abolicionista estadunidense, no século XIX – com 

narrativas orais, na busca por respostas ao questionamento sobre a possibilidade de se buscar 

alguma representatividade em estudos sobre memórias, haja vista a subjetividade que as 

cerca.  

 Para Portelli, os estudos que não se baseiam no quantitativo podem sim trabalhar com 

casos específicos e, nem por isso, deixar de serem representativos. A representatividade 

estaria no campo das possibilidades, portanto, um indivíduo não seria representativo por ser a 

média de um período, mas por ter a capacidade de expressar, por meio de suas narrativas ou 

trajetória, um conjunto maior de relações sociais e elementos culturais do lugar ou do tempo 

em que viveu.  

Sendo assim, o caso aqui estudado, de Sebastião Rosa da Paz, é representantivo, pois 

nos ajuda a compreender como os movimentos sociais e religiosos de que ele tomou parte em 

sua vida lidam com a morte e o assassinato de seus militantes e como fazem isso com base no 

campo das memórias. Além disso, a situação deslinda uma intrincada rede de relações sociais, 

matizadas por conflitos no campo, violência e brutalidade, mas também por lutas por justiça e 

reforma agrária, denúncias de omissão do Estado e impunidade, conforme veremos ao longo 

deste trabalho. 

Com base em todas essas questões, escolhe-se como recorte temporal inicial da 

pesquisa, o ano de 1984, quando ocorre o assassinato de Sebastião Rosa da Paz e o começo da 

construção de memórias que o tratam como “mártir da terra”. Como data-limite, escolhemos o 

ano de 2015, quando foi realizado o IV Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra, 

em Porto Velho, Rondônia, tendo como um dos pontos altos das celebrações, uma 

apresentação teatral sobre o “martírio” do sindicalista de Uruaçu (COMISSÃO PASTORAL 

DA TERRA, 2015a, não p.), mostrando que suas memórias ainda estavam vivas nos trabalhos 

desenvolvidos pela entidade para heroicizar seus militantes vítimas da violência política. 

Como recorte espacial, focamos no estado de Goiás, mas não deixamos de trabalhar 

o tema em uma perspectiva de Brasil, haja vista a repercussão do assassinato em nível 

nacional. Em virtude disso, nosso quadro de fontes revelou toda uma rede de comunicações 
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(DARNTON, 2001),
11

 envolvendo entidades de representação dos trabalhadores rurais, 

imprensa alternativa e até mesmo a grande imprensa, localizadas em diferentes centros do 

país. Os posicionamentos – inclusive a solidariedade – no caso, foi expressa por órgãos e 

meios de comunicação das diferentes regiões do país. 

Entretanto, é preciso considerar que não pesquisamos diretamente as hemerotecas 

desses jornais, e sim trabalhamos com o dossiê “Sebastião Rosa da Paz”, constante do acervo 

“Conflitos no campo”, fundo “Casos emblemáticos – Goiás”, do Centro de Documentação 

Dom Tomás Balduíno, da Comissão Pastoral da Terra (CEDOC-CPT), com sede em Goiânia-

GO.  

Esse órgão selecionou documentos, principalmente recortes de jornais, para compor 

a pasta. Com essa bricolagem de recortes de notícias, a CPT criou uma espécie de narrativa 

sobre o caso, cuja construção, em termos de produção de memórias, também será considerada 

nesta análise. 

Vale lembrar que tivemos acesso a parte desse material, pela primeira vez, em 

meados de 2011, em uma visita à sede da Comissão Pastoral da Terra em Goiânia. Já outra 

parte, bastante considerável, foi disponibilizada por esta comissão através da página na 

internet de seu centro de documentação
12

.  

Ao lado de Sebastião Rosa da Paz constam nomes como os de Vilmar de Castro, 

Padre Francisco Cavazzutti e Nativo da Natividade de Oliveira, que também foram vítimas da 

violência no campo e cujas memórias, alguns setores da Igreja Católica trabalham para 

realimentar. 

A essas fontes, acrescentou-se outras tipologias documentais, coletadas em outros 

acervos, que se constituem em: cartilhas de formação, pinturas e murais, livros de poemas, 

cartilhas de formação da CPT e folhetos das Romarias dos Mártires da Terra. Para cada tipo 

                                                           
11

Por meio do conceito “redes de comunicação”, Darnton (2001) discute como diferentes suportes de informação 

se comunicam entre si, articulando-se ainda com a oralidade e a literatura, para então formar a “opinião pública”. 

Trata-se um conceito complexo, que abarca até mesmo práticas de leitura, algo que nossa pesquisa não dá conta, 

entretanto, usamos o conceito como forma de evidenciar uma dinâmica comunicativa que envolve diversas 

entidades, empresas jornalísticas e movimentos sociais, no caso estudado. 
12

De acordo com o site da CPT, em 1985 foi criado um setor de Documentação para colher informações sobre as 

violações aos direitos humanos no campo e sintetizá-las. Esses dados eram publicados em um relatório 

denominado Conflitos no Campo Brasil, que era também conhecido como caderno de conflitos. Desde este 

período a CPT publica anualmente este relatório que se encontra disponível no site desde 2011. A partir de 2013, 

o setor passou a ser chamado Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno e atua em cumprimento às normas 

e procedimentos estabelecidos para o tratamento e organização de documentos. Citando as regras de 

arquivologia e o nome dado ao conjunto de documentos que possuem todos a mesma proveniência, o conjunto 

de documentos do Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno é aqui chamado “Fundo Comissão Pastoral 

da Terra”, sendo dividido em três subfundos: Subfundo conflitos no campo, Subfundo temático e Subfundo 

institucional. Disponível no repositório Google Drive, a utilização destes documentos é livre, desde que sejam 

feitas as devidas referências.  (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2015b, não p.)  
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de fonte, procurou-se dar um trato metodológico específico e, mais do que isso, optou-se por 

explicitar ao leitor, em detalhes, os autores basilares utilizados na análise e interpretação da 

documentação, bem como a metodologia empregada. Entretanto, nossa escolha não foi por 

fazer essa discussão nesta apresentação, mas sim ao longo dos capítulos, para que os 

enunciados dos métodos utilizados não estivessem distantes de sua aplicação concreta no 

escopo documental levantado na pesquisa.  

Por ora, o foco é a explicitação dos princípios básicos que guiaram a análise dos mais 

diversos documentos, independentemente de suas particularidades. Cabe frisar que, como 

elemento comum de análise, entende-se todos esses materiais como “linguagens”, no sentido 

conferido por Vieira, Peixoto e Khoury (2007): 

 

 

[...] em vez de estar preocupado em adotar esta ou aquela técnica “própria” para 

desvendar esta ou aquela linguagem, [o pesquisador] deve estar criando 

procedimentos que dêem conta de desvendar o lugar social onde foi produzida, 

procurando responder à questão por que as coisas estão representadas de uma 

determinada maneira, antes de se preocupar em responder o que está representado 

(VIEIRA; PEIXOTO e KHOURY, 2007. p. 22. grifos das autoras). 

 

 

As autoras não negam a importância de se criar um cabedal metodológico específico 

para analisar cada fonte, entretanto, criticam o desejo de alguns pesquisadores em elaborar 

sofisticadas técnicas de análise, esquecendo-se de que todas as fontes requerem, como ponto 

de partida para sua interpretação, elementos comuns que compõem o dia a dia do trabalho do 

historiador. Deste modo, sugerem como primeiro passo para uma análise documental, situar o 

lugar social da fonte histórica, pensando em quem a produziu, em qual lugar e época, com 

quais finalidades, a quem tal material se destinava, qual relações de poder permearam sua 

produção e preservação, dentre outros elementos. Conforme frisam, a reflexão sobre as fontes 

não pode limitar- se ao conteúdo de cada material.  

Levando em consideração essas questões, o primeiro passo da análise foi pensar na 

“monumentalização” sofrida pelos documentos desta pesquisa, no processo entre sua 

produção até sua chegada a estes pesquisadores. Sobre este conceito, Le Goff (1990) destaca 

que: 

 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, 

mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 

esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
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documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 

evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados 

desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta 

do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 

involuntariamente – determinada imagem de si próprias. (LE GOFF, 1990, p. 547-

548) 
 

Tal fator tornou-se central na análise, uma vez que as fontes de pesquisa não chegaram 

até os pesquisadores de maneira inocente, outrossim, foram escolhidas para compor acervos, 

principalmente aquelas oriundas do dossiê “Sebastião Rosa da Paz”, do CEDOC-CPT. Houve 

um conjunto de critérios para a escolha desses materiais, em detrimento de outros materiais, 

que não foram considerados adequados de figurar nos acervos. O mesmo vale para o conjunto 

de pinturas presente na Catedral de Sant’Ana da cidade de Goiás, que escolheu um projeto de 

artes plásticas para figurar em seu espaço.  

Nesse caso, não basta fazer a análise crítica de cada tipologia documental, mas é 

preciso pensar em sua “monumentalização”, nos termos de Le Goff, no processo histórico 

responsável por trazer essas fontes até nosso tempo – 25 anos depois do assassinato do 

sindicalista de Uruaçu – e aplicar o método proposto pelo historiador francês, de “desmontar, 

demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos 

documentos-monumentos” (LE GOFF, 1990, p. 548), para que seja possível fazer a análise 

crítica desses materiais.  

Isso levou a pensar-se em como o CEDOC-CPT e a própria catedral diocesana da 

cidade de Goiás se configuraram em “lugares de memória”, conceito por meio do qual Pierre 

Nora (1993), explica a prática contemporânea e ocidental de constituir espaços devotados ao 

passado, tais como museus, arquivos, cemitérios, coleções, festas, aniversários, monumentos, 

santuários, associações, etc. Esses lugares, de acordo com o autor,  surgem da sensação de que 

a memória espontânea, viva na cultura popular, não é capaz de se sustentar e, portanto é 

preciso institucionalizar a memória, com o hábito de criar arquivos, manter datas 

comemorativas como aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, 

notariar atas, dentre outros.  

Em lógica semelhante, entidades como a CPT, a Diocese da cidade de Goiás e outros 

movimentos sociais dos quais Sebastião Rosa da Paz participou em vida, entenderam que as 

memórias remissivas ao sindicalista corriam risco de se perder, seja pelo esquecimento, seja 

pelo descaso ou omissão que cercaram o caso, até hoje impune. Contra essa possibilidade, 

insurgiram-se, realimentando constantemente as recordações sobre a trajetória de vida e morte 
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de Tião da Paz, algo comum ao esforço rememorativo que cerca todos os considerados 

“mártires da terra”. 

Por outro lado, como se vê ao longo deste trabalho, tais aspectos foram feitos para 

atender as demandas do momento em que Tião da Paz foi assassinado. Suas memórias foram 

construídas e reiteradas como forma de luta contra a impunidade dos criminosos que o 

vitimaram e como recurso para ressignificar a violência sofrida por ele, dissipando o clima de 

medo e seu potencial desmobilizador, para torná-lo uma inspiração para prosseguir com a luta 

pela reforma agrária.  

Foram memórias construídas em meio a um clima tensão e de intensas disputas 

sociais, para as quais, as reflexões de Khoury (2004) nos auxiliam a problematizar. 

 

 

Ao lidarmos com a memória como campo de disputas e instrumento de poder, ao 

explorarmos modos como memória e história se cruzam e interagem nas 

problemáticas sociais sobre as quais nos debruçamos, vamos observando como 

memórias se instituem e circulam, como são apropriadas e se transformam na 

experiência social vivida (KHOURY, 2004, p. 118). 

  

 

Khoury analisa a dimensão política do ato de rememorar, sobre como as memórias e 

versões do passado interagem com as relações sociais – que lhes dão base – e de poder, 

constituindo-se em um campo de disputas. Mais do que testemunhos inocentes de um passado 

nostálgico, já findo e acabado, as memórias estão ativas no presente, se instituem e circulam 

pelo social, sendo vivas na experiência social de quem as produz e lembra. Não são o que 

restou de tempos pretéritos remotos, mas algo construído e reconstruído no presente, que 

atende às demandas do contexto que se rememora. 

Como afirmou-se anteriormente, no caso específico de Sebastião Rosa da Paz, a 

construção de memórias remissivas ao seu assassinato foi uma resposta dos movimentos 

sociais de luta pela terra, do qual ele fazia parte. Para evitar que o caso fosse esquecido – o 

que colaboraria com a impunidade dos criminosos – e/ou resultasse na desarticulação dos 

movimentos em prol da reforma agrária em Uruaçu e em Goiás. Esses movimentos possuíam 

consciência daquilo que destacado pelo Grupo Memória Popular (2004, p. 287), de que “(...) 

toda atividade política é intrinsecamente um processo de argumentação e de definição 

histórica, que todos os programas políticos envolvem tanto alguma construção do passado 

quanto do futuro” e que, portanto, “Dominação política envolve definição histórica. (...) A 

relação entre história e política, como a relação entre passado e presente é, portanto, 
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instrínseca: trata-se de políticas da histórica e de dimensões históricas da política (...)” 

(GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004, p. 287).  

É por isso que os movimentos sociais aqui estudados investiram na construção de suas 

próprias narrativas e memórias, como forma de dar visibilidade a sua interpretação dos fatos. 

Assim, criaram aquilo que o Grupo Memória Popular (2004) chama de “memória pública”, do 

sindicalista. De acordo com os autores: 

 

 

É útil distinguir as principais maneiras pelas quais se produzem os sentidos do 

passado: por meio de representações públicas e por meio da memória privada (que, 

no entanto, também pode ser coletiva e compartilhada). A primeira maneira envolve 

um ‘teatro’ público de história (...). Este termo [memória dominante] aponta para o 

poder e a universalidade das representações históricas, suas conexões com 

instituições dominantes e o papel que desempenham na obtenção de consenso e na 

construção de alianças nos processos de políticas formais (GRUPO MEMÓRIA 

POPULAR, 2004, P. 283-284).  

 

 

 O Grupo Memória Popular entende que existem dois níveis de memória. Um deles é 

composto pelas memórias privadas, aquelas que são correntes na vida cotidiana e, outro, o das 

memórias públicas, em que se produzem recordações do passado de maneira planejada, sendo 

elas difundidas por meios de comunicação, sistemas educacionais, dentre outros recursos, 

tendo como base instituições, muitas delas criadas para esse fim.  

 Nesse segundo nível estariam as memórias dominantes, resultado de processos de 

construção de “hegemonia” (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004), que buscam 

universalizar determinadas versões para todo o conjunto da sociedade. Realizam, portanto, um 

trabalho político, de construção de alianças e consensos entre setores sociais e grupos 

políticos diversos. Entretanto, os autores alertam que, as memórias públicas não se resumem 

às memórias dominantes, pois “nem todas as representações que alcançam domínio público 

são ‘dominantes’. O campo está impregnado de construções do passado que muitas vezes 

estão em guerra entre si” (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004, p. 284).  

 Dessa maneira, entende-se que as memórias aqui analisadas se assemelham ao proposto 

pelo Grupo Memória Popular, no tocante às memórias públicas, como aquelas que são 

elaboradas intencionalmente, contam com aportes institucionais e difundem-se em meios de 

comunicação, com o desejo – mesmo que muitas vezes não realizados – de se universalizar 

para o maior número de pessoas. Entretanto, não se trata de um conjunto de memórias 
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dominantes, mas de versões do passado construídas por forças políticas progressistas, em 

diálogo com movimentos sociais e trabalhadores rurais. Trata-se daquelas memórias contra-

hegemônicas que conseguem alcançar projeção no espaço público, circulando em meios mais 

amplos que a informalidade do cotidiano. 

 Contudo, mais do que dicotomizar público e privado, para então solucionar tal problema 

com um “estudo relacional” (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004), como proposto pelos 

autores, algo que consistiria na confrontação entre ambos níveis de memória, nesta pesquisa, 

dadas as contingências da pesquisa, foi impossível alcançar essas memórias que o Grupo 

chama de “privadas”.  

 Por outro lado, é inegável o fato de tratar-se de um processo complexo e assaz 

interessante, de memórias públicas criadas por movimentos sociais e religiosos que, se por um 

lado não podem ser confundidas com as lembranças pessoais dos trabalhadores rurais, por 

outro, estão intimamente conectadas com suas lutas e, longe de se configurarem em 

instrumento de dominação, pretendem-se tornar um meio para sua libertação.  

 É por isso que, nesta dissertação, seguiu-se o caminho já trilhado por Langaro (2019), 

focando-se em realizar um estudo mais aprofundado sobre memórias públicas, tendo as 

reflexões do Grupo Memória Popular como uma inspiração (e não propriamente um modelo 

teórico pronto a ser aplicado na pesquisa). 

No entanto, as referências elencadas acima não são as únicas no trato da memória 

social, mas indicam o rumo que seguiu-se, o das discussões relativas às motivações políticas e 

sociais do ato de recordar e construir versões sobre o passado, bem como sua tendência a 

intervir sobre a realidade, analisando as circunstâncias que envolvem estes processos, no 

sentido apontado por Pollak (1992): 

 

 

A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A 

memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é 

articulada, em que ela está sendo expressa. (...) Todos sabem que até as datas oficiais 

são fortemente estruturadas do ponto de vista político. (...) A memória 

organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa 

importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e que 

acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo. (POLLAK, 1992, P. 

204). 

 

 

 Embora não estejamos trabalhando com uma memória oficial, esse elemento da 

memória, a sua organização em função das preocupações pessoais e políticas do momento, 
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mostra que esta é socialmente construída. Orientando essas construções, estão os interesses 

políticos e sociais, que tomam as visões do passado como arena de luta, no sentido de 

construir projetos para futuros possíveis. Houve atenção ao tipo específico de memórias com 

que lidamos nesta pesquisa, que não constituem-se em lembranças pessoais, acessadas a partir 

da metodologia da história oral, mas referem-se mais aos “pontos de referência que 

estruturam nossa memória”, (Pollak, 1989).  

 Conforme afirma Michel Pollak, ao estudar a obra clássica de Maurice Halbwachs: 

 

 

Em sua análise da memória coletiva, Maurice Halbwachs enfatiza a força dos 

diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que a inserem na 

memória da coletividade a que pertencemos. Entre eles incluem-se evidentemente os 

monumentos, esses lugares da memória analisados por Pierre Nora, o patrimônio 

arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por toda a nossa vida, as paisagens, 

as datas e personagens históricas de cuja importância somos incessantemente 

relembrados, as tradições e costumes, certas regras de interação, o folclore e a 

música, e, por que não, as tradições culinárias (POLLAK, 1989, p. 3). 

 

 

Essa memória coletiva, segundo Pollak (1989), não é vista por Halbwachs como 

apenas uma imposição ou uma forma específica de dominação ou violência simbólica, mas 

carrega consigo funções positivas desempenhadas pela memória comum, para reforçar a 

coesão social, não pela coerção, mas pelo que ele chama de adesão afetiva do grupo: “Em 

vários momentos, Maurice Halbwachs insinua não apenas a seletividade de toda memória, 

mas também um processo de ‘negociação’ para conciliar memória coletiva e memórias 

individuais” (POLLAK, 1989, p.4).  

É por isso que, embora conscientes do fato das memórias públicas construídas sobre 

Sebastião Rosa da Paz não serem simplesmente uma projeção das memórias dos trabalhadores 

rurais de Uruaçu projetadas no espaço público, não abordamos o trabalho de construção 

dessas versões do passado, feita pelos movimentos sociais e religiosos do qual o sindicalista 

participava, como uma forma alternativa de dominação. A dimensão política do recordar é 

mais complexa que isso e, como apontado aqui, existe a necessidade de que nossa memória se 

beneficie da experiência dos outros.  

Nessa perspectiva, ainda sobre a memória, Henry Rousso (1998) afirma que ela 

possui relação com as identidades: 

 

 



28 
 

“(...) seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir resistir 

à alteridade, ao ‘tempo que muda’, as rupturas que são o destino de toda vida 

humana; em suma, ela constitui – eis uma banalidade – um elemento essencial da 

identidade, da percepção de si e dos outros” (ROUSSO, 1998, p.94-95). 

  

 

 Pensando nas memórias de Sebastião Rosa da Paz, é importante ter em mente como 

sua mitificação serve para a construção das identidades militantes, no interior dos movimentos 

de luta pela terra que dialogam com religiões. Ademais, essa é uma das funções do panteão de 

“mártires da terra”, assim, as mortes servem de referência identitária aos vivos e continuam 

tendo papel importante na luta.  

Tais questões requerem a necessidade de se pensar as relações entre história e religião, 

a qual é pensada aqui como dimensão da vida humana, como parte da cultura e do imaginário 

de uma sociedade. Por cultura, entende-se aquilo que Raymond Williams (1979) entendeu 

como processos desenvolvidos no seio da sociedade, produtores de “modos de vida”. Trata-se, 

portanto, de um sentido antropológico de cultura, não limitada às artes e à literatura. Porém, 

vale lembrar que a cultura, para o autor, não se produz em um campo separado das disputas 

políticas, mas integra processos hegemônicos, entendidos por Williams (1979) como 

compostos por tendências dominantes, que defrontam-se com outras residuais e emergentes 

(que podem ser alternativas ou até mesmo contra-hegemônicas).  

A hegemonia está sempre em movimento e procura universalizar para o conjunto da 

sociedade os valores dos grupos dominantes, que sofrem contestações constantes. Neste 

trabalho, entende-se que o imaginário social é resultado dessas disputas por hegemonia, 

conceito que Baczko (1985) define como o conjunto de valores, sentidos e referências 

correntes em um determinado tempo e sociedade, a partir dos quais as pessoas usualmente 

observam a realidade. Longe de ser unânime ou homogêneo, ele se constitui em meio a 

disputas e conflitos, pois nem todos os grupos sociais e indivíduos pensam da mesma forma. 

É a partir dessas chaves de leitura que encontramos, nesta pesquisa, o entendimento de 

religião. Sendo abordada por Manoel (2007), como uma produção humana, situada na esfera 

da cultura, ela seria histórica e estabeleceria um conceito e uma filosofia desta história. 

Tratando das múltiplas conceituações existentes sobre religião e religiosidade e a 

compreensão de que ela procura fazer a aproximação entre o sagrado e o homem, propõe-se a 

pensar nela de forma mais ampla.  

Portanto, embora o foco esteja nas práticas religiosas institucionalizadas, não 

esquecemos as considerações de Bellotti (2004, p.99), acerca de que, ao historiador, é 
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necessário pensar em religião de modo mais amplo, que possibilite o estudo das diferentes 

tradições e manifestações religiosas sem que se projete sobre elas os símbolos e discursos da 

tradição judaico-cristã. Dentro dessa perspectiva, é essencial pensar a religião como um 

sistema de crenças e práticas, envoltas em relações de poder que definem o que é correto e o 

que é errado dentro de uma tradição, tendo em si não só as teologias oficiais, mas também as 

práticas não institucionalizadas conhecidas como religiosidades. 

Utilizando de amplo diálogo com a bibliografia já produzida, devidamente trabalhada 

ao longo dos capítulos, explorando obras de autores como Hughes Portelli (1984), Mitidiero 

Júnior (2008) e Pietrafesa (2015), buscou-se compreender melhor a  maneira como se forma a 

CPT, bem como sua relação com a Reforma Agrária e a Igreja Católica, com a construção de 

princípios, como os expressos por Boff & Boff (1985, p. 42): “(...) na raiz do método da 

Teologia da Libertação se encontra o laço com a prática concreta (...) A Teologia é sempre um 

ato segundo, sendo primeiro a ‘fé que opera pela caridade’”.  

Também observamos a ligação entre a Diocese da cidade de Goiás e a Comissão 

Pastoral da Terra, a qual deixa bem claro seus ideais em um texto elaborado no ano de 1998, 

durante o I Congresso da Comissão Pastoral da Terra e presente em sua página oficial na 

internet: 

 

 
Convocada pela memória subversiva do evangelho da vida e da esperança, fiel ao 

Deus dos pobres, à terra de Deus e aos pobres da terra, ouvindo o clamor que vem 

dos campos e florestas, seguindo a prática de Jesus. A CPT quer ser uma presença 

solidária, profética, ecumênica, fraterna e afetiva, que presta um serviço educativo e 

transformador junto aos povos da terra e das águas, para estimular e reforçar seu 

protagonismo. A CPT reafirma seu caráter pastoral e retoma, com novo vigor, o 

trabalho de base junto aos povos da terra e das águas, como convivência, promoção, 

apoio, acompanhamento e assessoria: 

1. nos seus processos coletivos: de conquista dos direitos e da terra, de resistência na 

terra, de produção sustentável (familiar, ecológica, apropriada às diversidades 

regionais); 

2. nos seus processos de formação integral e permanente: a partir das experiências e 

no esforço de sistematizá-las; com forte acento nas motivações e valores, na mística 

e espiritualidade; 3. na divulgação de suas vitórias e no combate das injustiças; 

sempre contribuindo para articular as iniciativas dos povos da terra e das águas e 

buscando envolver toda a comunidade cristã e a sociedade, na luta pela terra e na 

terra; no rumo da “terra sem males”. 

(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2010a, não p.)  

 

 

 Nesse texto, pode se ver uma versão atualizada da missão que se outorga a Comissão 

Pastoral da Terra. Primeiramente, deparou-se com a forma como a comissão encara a Bíblia, 

buscando nela uma mensagem subversiva. Esse é o mote para a defesa, pela CPT, de que seu 

trabalho tem um princípio eminentemente religioso, deixando claro não se tratar de apenas 
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militância política de esquerda, acusações que a Teologia da Libertação responde no interior 

da Igreja Católica.  

Corroboram com tais sentidos, a opção pelos chamados “pobres” e “excluídos”, entendida 

como feita não no tempo presente, mas na Antiguidade, ainda por Jesus Cristo. Em sua versão 

mais atual, estes são chamados de “povos da terra e das águas”, ou seja, trabalhadores rurais, 

posseiros, rendeiros, meeiros, populações ribeirinhas, habitantes das florestas, trabalhadores 

do extrativismo, dentre outros. 

O trabalho desenvolvido com essas populações é entendido não como o exercício de um 

protagonismo que é impossível aos próprios trabalhadores exercer, mas uma “assessoria” e 

engajamento junto com suas lutas. A comissão, portanto, não nega as fronteiras existentes 

entre a CPT e os trabalhadores, mas entende que sua função é engajar-se nas lutas dos 

trabalhadores, contribuir para sua organização, lutar por direitos e combater as injustiças. 

Entretanto, a espiritualidade não é esquecida pela entidade, pelo contrário, a comissão entende 

que a promoção da fé e dos valores cristãos é parte de sua missão, junto às populações que 

apoia. 

Por fim, o caráter religioso, presente em seu projeto, serve como ponto de conexão entre 

os grupos de trabalhadores e o conjunto da sociedade. A missão da CPT seria levar aos 

demais membros da sociedade – em especial, os demais cristãos – as questões e problemas 

que povoam a vida das populações com as quais lida. Assim, busca o engajamento de todos 

na empreitada espiritual e social, de resolver tais problemas e de construir um mundo melhor, 

a “terra sem males”, mito guarani que é apropriado pelo cristianismo, como meta de construir 

na terra uma sociedade que se assemelhasse ao máximo com o reino dos céus, sem conflitos, 

sem injustiças e sem desigualdade. Ao fim e ao cabo, essa concepção subjaz ao engajamento 

de todos nas lutas dos “povos da terra e das águas”, pois o resultado será a construção de um 

mundo que também será perfeito para todos. 

Tal trecho nos mostra um pouco de como a CPT articula a religião católica com os 

movimentos sociais de cunho popular e progressista, buscando uma coerência com ambas as 

dimensões que, como é desvelado ao longo deste trabalho, nem sempre dialogam bem. Na 

visão da CPT, a religião não é um simples instrumento de dominação, mas uma chave de 

leitura com potencial subversivo. É nesse sentido que entende-se, na visão dos autores dessa 

pesquisa, a religião e a religiosidade como parte da experiência social dos sujeitos, cujo papel 

em suas vidas não é previamente definido, mas construído nas formas como historicamente 

constituem relações com a fé e a espiritualidade.  
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 Pensando de maneira cuidadosa no ofício do historiador como tratava Marc Bloch 

(2001) e nas dificuldades com as quais o mesmo se depara no caminho trilhado para chegar 

até uma análise contundente, dividiu-se esta dissertação em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado “Diálogos entre religião e as lutas pela terra no Brasil: 

A teologia da libertação e a CPT”, faz-se uma discussão baseada na bibliografia temática da 

pesquisa, acerca dos movimentos sociais e religiosos, que envolveram-se com a luta pela 

reforma agrária no Brasil e na América Latina. Tentou-se aqui realizar uma análise 

bibliográfica sobre a “Teologia da Libertação” e da relação desta com a Diocese de Goiás. 

Analisando a questão agrária e pensando na atuação dos camponeses enquanto organização 

política, trataremos do movimento de modernização da agricultura e o aumento da violência 

no campo. Observou-se também o movimento de ocupação da região norte de Goiás e as 

práticas de grilagem, bem como as relações estabelecidas entre religião e política.  

Por fim, realizou-se a análise de correspondências trocadas entre Dom José Chaves, 

bispo da Diocese de Uruaçu e Dom Tomás Balduíno, bispo de Goiás, com relação ao 

assassinato de Sebastião Rosa da Paz, realizando um contraponto entre o conteúdo das 

missivas e as posições políticas de cada diocese. Nossa intenção, ainda nesse capítulo, foi 

mostrar a posição de relativa centralidade que o estado de Goiás ocupa nas questões referentes 

ao campo, tanto em termos de conflitos agrários como de organização de movimentos sociais, 

sendo a cidade de Goiânia a sede nacional da CPT.  

No segundo capítulo, intitulado “Memórias do assassinato de Sebastião Rosa da Paz: 

Diálogos entre a imprensa e a Comissão Pastoral da Terra”, inicia-se um trabalho de análise e 

reflexão da repercussão do assassinato de Sebastião Rosa da Paz na imprensa brasileira – 

incluindo jornais alternativos –, em especial a goiana, tomando como fonte os recortes de 

jornal que constam do dossiê “Sebastião Rosa da Paz”, constante do acervo “Conflitos no 

campo”, fundo “Casos emblemáticos – Goiás”, do CEDOC-CPT. Nesta parte do trabalho, 

refletimos especificamente sobre a função de uma imprensa monumentalizada em um 

arquivo. Analisamos então os dados presentes nesses documentos como parte de um duplo 

movimento: primeiramente o da instituição de memórias pela imprensa, que não apenas visa 

informar a um público contemporâneo, mas aspira constituir-se na “verdade dos fatos” 

também para a posteridade; em segundo lugar, o da imprensa figurar, na forma de recortes de 

notícias, em um acervo, tornando-se lugar de memória. Todos esses conceitos, bem como a 

metodologia empregada, são discutidos em seção específica do capítulo. Nesta segunda parte 

do trabalho, nos ativemos à problematização dos sentidos do lembrar o fato em si, o 
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assassinato do sindicalista de Uruaçu, e o envolvimento de diferentes entidades na denúncia 

do crime, na morosidade da justiça e na impunidade dos responsáveis. 

No terceiro capítulo, intitulado “As memórias do assassinato de ‘Tião da Paz’ na 

construção do ‘mártir da terra’”, continuamos com o trabalho de análise da documentação 

constante do dossiê supracitado. Entretanto, não nos limitamos apenas aos recortes de jornais 

e passou-se a analisar outros tipos de fontes, tais como Cartilhas do Dia Nacional de 

Formação da CPT e pinturas. O objetivo desse capítulo é discutir como esses materiais, 

enquanto meios instituintes de memórias, atuaram, na década de 1980, no sentido não apenas 

de lembrar e denunciar a violência do assassinato de Sebastião Rosa da Paz, mas também 

trataram de mitificar as recordações referentes a ele, procurando heroicizá-lo. Em específico, 

a preocupação foi perceber como a CPT e a Teologia da Libertação atuaram no sentido de 

construir memórias que afirmam o sindicalista de Uruaçu, brutalmente assassinado, como um 

“mártir da terra”, ainda no período imediatamente posterior ao acontecido. Nessa terceira 

parte do trabalho, também realizamos a discussão dos conceitos centrais, cruzando fontes, 

bibliografia temática e teórico-metodológica, com vistas a entender qual o lugar dos “mártires 

da terra” no imaginário desses movimentos sociais e religiosos.  

No quarto e último capítulo, intitulado “Além do fato, depois do assassinato: Sebastião 

Rosa da Paz em memórias de martírio entre textos e imagens” consolidamos a discussão sobre 

os processos de construção de memórias de Sebastião Rosa da Paz, que buscam reafirmá-lo 

como “mártir da terra”. Nesse momento da escrita da dissertação, sem abrir mão de textos 

jornalísticos e notas de entidades envolvidas com os trabalhadores rurais e a luta por reforma 

agrária, ampliou-se o conjunto documental e passou-se a explorar materiais de formação de 

CPT, que, além de músicas e poesias – já explorados no capítulo anterior – incluem 

celebrações religiosas, orações, apresentações teatrais, dentre outras.  

Além disso, analisou-se um poema constante de um livro literário dedicado aos 

“mártires da terra” e as pinturas, realizadas na Catedral de Sant’Ana, da Diocese da cidade de 

Goiás,  criadas pelo artista Cerezo Barredo. Um dos painéis elaborados por Barredo faz 

referência direta ao assassinato de Sebastião Rosa da Paz e busca inseri-lo, memorial e 

imageticamente, no panteão dos “mártires da terra”. Todas essas fontes são devidamente 

problematizadas à luz de discussões teórico-metodológicas, que também constam do capítulo. 

O objetivo, no quarto e último momento do texto, foi explorar a dimensão sensível e 

estética das memórias da trajetória de vida e morte do sindicalista e problematizar os motivos 

pelos quais, para além da CPT, a Teologia da Libertação e a Igreja Católica promovem aquilo 

que designam como as memórias do martírio de “Tião da Paz”.  O diferencial desse último 
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capítulo, com relação ao anterior, é que os materiais em que concentramos as análises foram 

produzidos depois da década de 1980, se afastando, portanto, do contexto do assassinato e da 

campanha movida para que se fizesse justiça.  

As fontes analisadas são linguagens produzidas posteriormente, até o ano de 2015, e 

revelam memórias de Sebastião da Paz já consolidado como “mártir da terra”, pela CPT e 

Teologia da Libertação. Percebeu-se que as recordações remissivas ao sindicalista 

permanecem mobilizadoras, mas não estão mais circunscritas às necessidades do momento do 

crime, em mobilizador pessoas e entidades para que justiça seja feita e para que a luta em prol 

da reforma agrária não se dissipe ante aos ataques violentos daquele ano. Elas, junto com a 

lembrança de outros mártires, se constituem, agora, mais como exemplos e inspiração para as 

novas gerações, servindo para construir identidades para o movimento e seus militantes.  

Como pano de fundo e impulso motivador para a escrita deste trabalho, temos as 

divergentes práticas pastorais das dioceses da cidade de Goiás e de Uruaçu – a primeira ligada 

à Teologia da Libertação e a segunda de base conservadora –, que implicam no 

estabelecimento de diferentes relações com os trabalhadores rurais, seus movimentos e as 

questões sociopolíticas no campo. Esses elementos, que pontuam o primeiro capítulo, 

retornam na quarta parte e, embora este não seja um estudo comparativo, é impossível não 

observar o contraste entre ambas igrejas que, embora sejam do mesmo credo e afirmam querer 

salvar seus fiéis, agem de maneiras muito diversas. 
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CAPÍTULO 1 - DIÁLOGOS ENTRE RELIGIÃO E  A LUTA PELA TERRA NO 

BRASIL: A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E A CPT  

 

 

1.1 QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL E NO ESTADO DE GOIÁS: BREVE 

PANORAMA. 

 

 

Neste capítulo, tratamos as lutas na América Latina e no Brasil, em especial, aquelas 

por reforma agrária e de como estas influenciaram a formação de diversos líderes sindicais, 

inclusive de Sebastião Rosa da Paz. Discutindo a relação entre religião – cujo conceito já fora 

discutido na introdução desta dissertação – e  movimentos sociais do campo, o foco, agora, 

está na bibliografia pertinente para análise da CPT e da Teologia da Libertação, no intuito de 

entender melhor as Dioceses de Uruaçu e da Cidade de Goiás e a postura adquirida por cada 

uma delas frente às memórias de “Tião da Paz”. 

Para pensar nos movimentos sociais é necessário compreender seu contexto e as 

condições que propiciaram o florescimento de determinadas ideias. No intuito de analisar a 

questão agrária no país e a raiz dos problemas fundiários, faz-se necessário a retomada à 

colonização do Brasil. 

Diversos autores apontam a concentração da propriedade da terra como uma das 

principais fontes de injustiças sociais no Brasil. Para Alcântara Filho e Fontes (2009) as raízes 

dos problemas fundiários no Brasil estão na construção histórica da formação da propriedade 

da terra. De acordo com eles “[...] para analisar a concentração de terras, a produção e até 

mesmo a produtividade agrícola nos dias atuais, é preciso levar em consideração a perspectiva 

histórica da questão agrária no Brasil.” (ALCANTARA FILHO; FONTES, 2009, p.64).  

Sabe-se de muitas maneiras que a estrutura latifundiária e monocultural mantém-se e 

perpetua um ciclo em que a agricultura, as riquezas naturais e a política fundiária continuam 

nas mãos de uma minoria.  

Por se tratar de um país que tem, desde sua colonização, a agricultura em sua base 

econômica, pode-se dizer que as próprias raízes históricas do desenvolvimento nacional tem 
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em si, um traço rural. Deste modo, a propriedade fundiária tem sua centralidade dentro do 

cenário político brasileiro. Assim, diante das diferenças e da concentração de riquezas seria 

inevitável o surgimento de conflitos.  

As disputas por terras no Brasil, em caráter de pesquisa, evidenciam tanto a 

consolidação de tendências hegemônicas dominantes, quanto a possibilidade de rompimento 

destas. A questão agrária no Brasil está ligada aos latifúndios desde seu início, tanto que a 

primeira forma de distribuição de terras realizada no país foi o sistema de capitanias 

hereditárias, pelo qual a Coroa destinava grandes extensões de território a donatários.  

De acordo com Innocentini (2009), geralmente estes donatários pertenciam a nobreza, 

já que para receber os lotes de terra, eles mesmos deveriam arcar com os custos da 

colonização, exploração e proteção das mesmas. Eles tinham ainda, direito de repartir e 

distribuir partes de sua capitania, as sesmarias, para aqueles que se propusessem a explorá-las. 

Isso pode explicar e muito a caracterização da economia e da sociedade brasileira 

escravocrata e monocultural.  

No século XIX, depois da independência, a chamada “Lei das Terras” (BRASIL, 

1850) perpetua-se esse monopólio de uma minoria da população sobre a divisão de terras. Ela 

impunha a escravos libertos e estrangeiros enormes restrições para serem proprietários legais 

de alguma área, 

 

 
Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 

primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 

principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente, guardadas as regras seguintes: 
§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, comprehenderá, 

além do terreno aproveitado ou do necessario para pastagem dos animaes que tiver o 

posseiro, outrotanto mais de terreno devoluto que houver contiguo, comtanto que em 

nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura ou 

criação, igual ás ultimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha. 
§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acharem em 

sesmarias ou outras concessões do Governo, não incursas em commisso ou 

revalidadas por esta Lei, só darão direito á indemnização pelas bemfeitorias. 
Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da posse qualquer das 

seguintes hypotheses: 1ª, o ter sido declarada boa por sentença passada em julgado 

entre os sesmeiros ou concessionarios e os posseiros; 2ª, ter sido estabelecida antes 

da medição da sesmaria ou concessão, e não perturbada por cinco annos; 3ª, ter sido 

estabelecida depois da dita medição, e não perturbada por 10 annos. 
§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os posseiros gozarão do favor que 

lhes assegura o § 1°, competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario ficar 

com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou considerar-se 

tambem posseiro para entrar em rateio igual com elles. 
§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma ou mais freguezias, 

municipios ou comarcas serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e 

continuarão a prestar o mesmo uso, conforme a pratica actual, emquanto por Lei não 

se dispuzer o contrario. (BRASIL,1850) 
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De acordo com esta lei, as “terras devolutas” – que não tinham dono e não estavam 

sob os cuidados do Estado –, poderiam ser obtidas somente por meio da compra junto ao 

governo. Desta forma, a posse foi limitada à apenas quem possuía grandes quantias, o que 

garantiu por um longo tempo a concentração fundiária. 

Por mais que, em teoria, a existência da lei garantisse que os lavradores pobres 

tivessem acesso a terra (de forma limitada), o que se percebe é que esta foi estruturada de 

modo a manter os interesses da elite econômica. A transformação da terra em mercadoria, não 

teve sua origem nesta lei, mas pode-se dizer que teve nesta um momento fundamental, sendo 

um marco na história do latifúndio no Brasil. 

Dentre as muitas discussões sobre este episódio, destaca-se aquelas feitas por José 

Murilo de Carvalho (1981) que em “A modernização frustrada: a política de terras no 

Império”, afirma que o exame da política de terras permitia uma profunda análise das relações 

entre o governo imperial e os proprietários rurais. De acordo com ele, 

 

 
[...] tratava-se de uma medida que atingia de maneira profunda os interesses rurais, 

mas em torno da qual se alinhavam de maneira distinta os vários grupos de 

proprietários, e sobre qual se fazia sentir menos o poder da Coroa. Essas diferenças 

fariam com que o resultado das várias tentativas de alterar, ou simplesmente, regular 

a propriedade da terra, fosse distinto do das tentativas dos abolicionistas. A política 

de Terras no Império, muito pouco ou nada saíria do nível legislativo. (...) Basta 

recordar que há muito tempo se perdera a finalidade inicial do instituto da sesmaria, 

que era a cultura efetiva da terra. As exigências de medição e demarcação judicial 

também tinham deixado de ser cumpridas em muitos casos. (...) Mais ainda, o limite 

das doações que já era alto há muito fora ultrapassado. (CARVALHO, 1981, p.39) 

 

 

Vários fatores beneficiavam os senhores e possuidores de terras do período imperial, 

que dominavam o cenário político e econômico do período. Assim, por mais que nesse 

contexto tenham surgido alguns movimentos sociais para tentar ampliar o acesso a terra e 

melhorar as condições de vida das pessoas, nada foi feito em relação a uma distribuição 

fundiária menos desigual e a reforma agrária só começaria a ser discutida por volta do século 

XX. 

O maior empenho neste enfrentamento intensifica-se, no Brasil, entre as décadas de 

1930 e 1940, no período ditatorial implantado por Getúlio Vargas. Caio Prado Junior (1977) 

identifica neste contexto a necessidade de superar um modelo de desenvolvimento 

considerado atrasado e liderado pelo latifúndio através de ações estatais que possam romper 

com o isolamento dos camponeses, inserindo-os na economia nacional.  
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A política do Estado Novo não baseava-se, necessariamente, na reforma agrária, mas 

em um ideal de “colonização”, através do qual eram mandados agricultores para terras 

devolutas do Estado, em novas fronteiras agrícolas, como afirma Lenharo (1986). 

 

 
Através da criação das Colônias Agrícolas Nacionais, podemos avançar um pouco 

mais a nossa compreensão da política de trabalho e colonização que Vargas 

imprimiu durante o Estado Novo. Foi o bojo da proclamação da “Marcha para 

Oeste” que os trabalhadores foram convocados para conquistar o interior do país e 

contribuir com o seu quinhão para a edificação da nacionalidade. Os que 

responderam aos apelos para a criação da colônia em Goiás – informa um estudo 

recente – deixaram claros mais o desejo de conseguir terra do que de colaborar para 

a grande obra patriótica. De modo semelhante não seria nada fácil para o regime 

mobilizar a massa volátil de “baianos” escavadores da terra e construtores de 

cidades (LENHARO, 1986, p. 50).   

 

 

As colônias agrícolas nacionais tinham o intuito incentivar a população do sul, sudeste 

e nordeste a migrar para o Oeste do país. Os migrantes que vinham a estas terras consideradas 

como não povoadas – ignorando-se as populações indígenas e sertanejas que ali habitavam –, 

por sua vez eram movidos pelo interesse em adquirir uma propriedade rural. 

Compreende-se que, neste contexto, contraditoriamente, haviam terras produtivas que 

encontravam-se sem uso e com pouca força de trabalho. Isso reduzia a produção local e ao 

mesmo tempo aumentava o poder dos latifundiários. Levando tal quadro em consideração, o 

senador Luis Carlos Prestes havia proposto uma “reforma” no modo como a propriedade 

fundiária se dividia, tentando incorporar à Constituição de 1946 a ideia de que as terras 

improdutivas deveriam ser desapropriadas e voltar ao patrimônio do Estado, para que este 

fizesse uma redistribuição (STEDILE, 2013). Mesmo derrotada pelos conservadores, esta 

proposta ampliou em muito o debate em torno deste tema no cenário político, no período que 

se seguiu. 

Durante o governo de Juscelino Kubitischek (JK) (1956-1961) e seu projeto Social 

Nacional-Desenvolvimentista, instituiu-se um panorama político ruralista definido por Vânia 

Maria Losada Moreira (2003) como nitidamente conservador e autoritário. De acordo com 

esta autora, a equipe de JK teria constatado que um dos principais pontos que dificultavam o 

desenvolvimento industrial do país, era a falta de comunicação entre as regiões 

industrializadas do sudeste e as áreas agroprodutoras do interior. 

É neste momento que, em busca de uma maior integração nacional, se estabelecem 

prioridades para as áreas dos meios e vias de comunicação, como expõe Moreira (2003). 
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A “grande meta de integração nacional”, composta por Brasília e pelo cruzeiro 

rodoviário, funcionou, efetivamente, como um passo contundente no processo de 

integração territorial e do sistema produtivo nacional. Buscava senão romper, pelo 

menos aliviar um dos mais persistentes pontos de estrangulamento do 

desenvolvimento rural e urbano, representado pela carência de vias de comunicação 

que sufocava o crescimento global do país (MOREIRA, 2003, p. 177). 

 

 

 Estas modificações e operações, de acordo com Moreira (2003) darão aos 

representantes políticos ruralistas a dimensão de “Nova Marcha para o Oeste”, pelas 

possibilidades ofertadas ao setor agropecuário neste contexto, entre elas, construção de novas 

rodovias pavimentadas e frigoríficos, destinados a aumentar a capacidade de armazenamento 

de produtos oriundos da pecuária. No entanto, mesmo buscando uma maior integração 

nacional assim como Vargas, suas opções de organização fundiária e de ampliação do 

mercado interno foram radicalmente diferentes, apoiando uma parcela com maiores 

privilégios no meio rural, os latifundiários. 

Ainda segundo Moreira (2003), essa ampliação do mercado – via industrialização 

nacional para substituição de importações – seria realizada, portanto, aproveitando uma 

demanda já existente e não tendo como base a pequena propriedade. Dentro deste contexto, as 

populações já existentes no ambiente rural – ou moradoras de áreas urbanas, interessadas em 

migrar (ou voltar) para o campo – e que contavam com pouca assistência seriam afetadas pela 

ausência de políticas de colonização e não teriam acesso a aquisição de propriedades rurais: 

 

 
A expansão do modelo oligárquico de apropriação territorial nas fronteiras agrícolas 

era uma consequência do processo espontâneo de ocupação e aproveitamento 

econômico do solo nacional que, embora estivesse sendo claramente induzido pelo 

Estado, não era, no entanto, minimamente regulamentado. E, por isso mesmo, 

gerava inúmeras consequências nefastas: a especulação fundiária, a grilagem, a 

formação de novos latifúndios, o fortalecimento da grande propriedade e inúmeros 

conflitos étnicos, sociais e fundiários. (MOREIRA, 2003, p. 187) 

  

 

 No entanto, não se pode esquecer que, essas “consequências nefastas”, faziam parte da 

operação promovida pelo presidente JK e do processo de desenvolvimento defendido por ele.  

Para Moreira (2003), o projeto nacional-desenvolvimentista de JK buscava a articulação, 

preservação e ampliação dos grandes interesses rurais durante o processo de industrialização, 

ampliando o que havia de mais “arcaico” na sociedade, a grande propriedade rural e as classes 

ligadas a ela. 
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Este cenário político resultou no aumento dos índices de violência e confrontos 

políticos ocorridos nos anos posteriores e deu-se como resultado da expansão desenfreada do 

modelo oligárquico de apropriação territorial em curso. 

Para Martins (1981), em meados dos anos 1950 já era possível identificar a atuação de 

camponeses de várias regiões do Brasil em busca de organização política, que rebelando-se de 

vários modos, inclusive em movimentos populares, organizando-se, discutindo e lutando por 

seus direitos.  

O que temos na década seguinte, com a maioria da população vivendo na zona rural,
13

 

é uma onda de pressão para resolução dos problemas do campo, que em decorrência disso 

aumentam significativamente. Neste sentido, a discussão sobre a questão agrária no Brasil 

tendeu a intensificar-se e avançar sobre diversos aspectos.  

De acordo com Esteve (2016), entre o final da década de 1950 e o início de 1960 os 

governos estaduais brasileiros, no intuito de modernizar suas produções agrícolas, ao mesmo 

tempo em que buscavam atenuar os conflitos disseminados no campo, formularam projetos de 

reforma agrária. 

 

 
Traço marcante e em larga medida definidor do período, tais projetos assentavam-se 

tanto na preocupação em promover uma modernização planejada do agro, sem que 

para isso fosse preciso tocar na estrutura fundiária caracterizada pela grande 

propriedade, quanto na arregimentação colaborativa do trabalhador rural para as 

reformas estatais, visto que proliferavam nesse momento organizações coletivas de 

interesses camponeses e ações autônomas que tencionavam os limites dos projetos 

de reforma agrária estatais. (ESTEVE, 2016, p.108) 

 

 

Para este autor, a junção entre reforma agrária e planejamento estatal, no intuito de 

modernizar a agricultura, prevista em planos de desenvolvimento regional,  marcaram os 

estados de São Paulo, Pará e Goiás. 

As Ligas Camponesas inserem-se dentro desse contexto, como movimentos sociais 

rurais. O termo (ligas camponesas), utilizado para definir uma forma de organização do 

campesinato existente há muito mais tempo (JULIÃO, 1962), ganhando destaque em um 

Brasil com necessidade de organizar seus trabalhadores, contra as investidas dos grandes 

proprietários de terra. Mesmo tendo sido o Partido Comunista do Brasil (PCB) o responsável 

pela criação das primeiras ligas camponesas, nos anos 1940, elas só ganharão o cenário 

político-social ideal para sua expansão entre os anos 1950 e 1960 (ARAUJO, 2010). 

                                                           
13 

Segundo o IBGE, em 1960 a população rural era de 38.987.526 habitantes, contra 32.004.817 na zona Urbana. 

(Fonte: IBGE, Censo, 2010) 
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Para Montenegro (2009), as Ligas Camponesas se constituíram como uma alternativa 

aos sindicatos dos trabalhadores rurais que os latifundiários impediam de serem criados. Esta 

Associação Civil Rural, possuía grande força política e é apontada pelo autor como rival da 

Igreja Católica na disputa pela hegemonia na condução das lutas sociais.  

Tendo sido duramente reprimidas pela forte influência dos latifundiários no cenário 

político nacional, e tendo suas lideranças perseguidas e mortas, estas ligas se enfraqueceram e 

se desarticularam. Após o Golpe de 1964, tais entidades foram colocadas na clandestinidade. 

Nos anos 1960 e 1970, são alteradas as bases jurídicas legais para uso e posse da terra. 

Com a criação do Estatuto da Terra, em 1964, a proposta feita é a de estimular indicativos 

para realização de políticas de Projetos de Assentamentos Rurais, que teriam sido nomeados 

como Reforma Agrária. Pietrafesa (2016) afirma que, neste momento, ficou estabelecido um 

conjunto de metas para o desenvolvimento rural nacional, que no entanto, deu prioridade às 

formas de organização nas bases produtivas do latifúndio, ao financiamento e aquisição de 

instrumentos mecânicos intensificadores das atividades agropecuárias. 

Consecutivamente, em um estatuto que dispõe entre outras coisas “À propriedade 

privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-

estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta Lei.” (BRASIL, 1964), o 

que se percebe é que o governo, pressionado pelo capital agrário e com apoio do regime civil-

militar brasileiro, consolida uma modernização conservadora do latifúndio.  

Quem possuía mais terras, conseguia financiamentos maiores, o que vai gerar 

excedentes produtivos e abrir espaço para empresas rurais se expandirem. Esta expansão 

passa a “incorporar” áreas de camponeses e alterar seu uso e posse, não superando a ideia de 

terra como mercadoria, como contida na Lei de Terras nº 601 de 1850. 

 

 
Esse processo gerou grandes excedentes produtivos para os setores de grãos e carnes 

(bovinos principalmente), abrindo espaços para, além dos latifúndios tradicionais, 

empresas rurais se expandirem em grandes extensões de solos com lavouras de 

monoculturas, incorporando (compra) terras anteriormente pertencentes a 

camponeses ou assentados de reforma agrária, alterando o uso e a posse das áreas 

adquiridas. Nesse período, a economia brasileira cresceu e o país se urbanizou 

velozmente, expulsando da posse e do uso da terra milhões de camponeses, 

consolidando a concentração fundiária. O projeto de reforma agrária foi engavetado 

e a renda permaneceu intocada. O Brasil chegou às portas do século XXI sem ter 

resolvido os conflitos com suas raízes no século XIX. (PIETRAFESA, 2016. p. 4). 

 

 

Essas décadas foram marcadas por um maior uso de máquinas pesadas, insumos 

específicos, adubação química e consequente aumento da produtividade, além de um modelo 
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agrícola baseado na elevada produtividade, sendo incentivado pelo governo federal até 

meados de 1980. A economia cresceu, o país se urbanizou, expulsando do uso e da posse da 

terra camponeses para mais uma vez consolidar a concentração fundiária. 

Enquanto o agronegócio modernizava-se, as relações sociais perpetuavam suas raízes 

na exploração da mão-de-obra e do mandonismo. De acordo com o INCRA (2015), não houve 

democratização no uso da terra neste período, posto que, os números relativos a 2012, 

indicam a mesma situação de controle da terra que em 1960, como pode ser observado na 

Tabela 1: 

 

 

 

 

Tabela 01 - Área dos estabelecimentos. 

 

PERÍODO 

 

MENOS 

DE 10 HA 

10 A 

MENOS 

DE 100 HA 

 

MENOS 

DE 100 HA 

100 A 

MENOS 

DE 1000 

HA 

1000 HA E 

MAIS 

1960 2,24 19,04 21,28 34,43 44,15 

2012 2,43 19,06 21,43 34,18 44,50 

Fonte: INCRA (2007).  

 

A partir desse período, nota-se que todo esse processo de modernização foi altamente 

excludente para determinados grupos sociais e regiões. Segundo Oliveira (2001): 

 

 
A análise da realidade agrária brasileira do final do século XX mostra, de forma 

cabal, a presença dos conflitos de terra. Se por um lado a modernização 

conservadora ampliou suas áreas de ação, igual e contraditoriamente os movimentos 

sociais aumentaram a pressão social sobre o Estado na luta de terra. (OLIVEIRA, 

2001. p. 197) 
 

 

O que se observa, é que a modernização técnica da agricultura e sua integração com a 

indústria não ocorreram sem traumas e acabaram por fazer emergir movimentos de 

mobilização social e consequentemente a repressão a estes. Com o agravamento dos 

problemas estruturais nacionais e alta concentração de renda e propriedade, o que se vê no 
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campo é o agravamento da realidade agrária, resultando no aumento de ocupações e 

consequentemente da violência. 

Um exemplo disso pode ser encontrado no Gráfico 1, que deixa bem claro que o 

período com o maior número de mortes violentas no campo foi de 1984 a 1987, período no 

qual, justamente, se constituí essa “redemocratização social”, com novos atores políticos e 

sociais, tais quais o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
14

 e a União Democrática 

Ruralista
15

. 

 

Gráfico 1 – Número de Assassinatos em Conflitos Agrários no Brasil. 

 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra – CPT / Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 

 

O Estado de Goiás, predominantemente agropecuário, conta com uma considerável 

produção historiográfica sobre este assunto. Para compreender como ocorrem os conflitos 

                                                           
14

O MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) surgiu em 1984, através do Primeiro Encontro dos 

Trabalhadores Rurais, apoiado pela Comissão Pastoral da Terra, sindicatos dos trabalhadores rurais e outras 

organizações que objetivavam discutir e mobilizar a sociedade em busca da reforma agrária, contra a 

concentração fundiária. Ainda hoje, é um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil, tendo como 

objetivos principais, as questões referentes ao trabalhador do campo, a reforma agrária e determinadas 

transformações sociais (LEÃO et al, 2001, p. 3).  
15

A UDR (União Democrática Ruralista) foi uma associação civil de grandes proprietários de terras, que tinha 

como intuito defender a propriedade privada. Criada por latifundiários, objetivava entre outras  coisas impedir a 

desapropriação de terras por parte de camponeses e conter os avanços dos movimentos sociais que lutavam pela 

reforma agrária. Esta organização ultraconservadora foi um movimento extremista que, de acordo com Borges 

(2005, p.133) estendeu suas raízes no tradicional mundo rural brasileiro. 
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sociais e agrários, bem como a violência que quase sempre os acompanha, é fundamental 

compreender a permanência e resistência do camponês na terra. 

A grande propriedade monocultural presente neste estado, reproduz o modelo de 

desenvolvimento capitalista do restante do país através da concentração de terras, da exclusão 

social, da fome, do desemprego, do êxodo rural e da desigualdade na distribuição de renda. 

Para analisar o processo de expropriação do campesinato e o surgimento dos conflitos 

de terra, pode-se citar Borges (2005), que afirma que a exploração do trabalhador rural é fruto 

da expansão do capitalismo. 

 

 
A expropriação do trabalhador rural é fruto da expansão capitalista no campo, pois 

essa expansão depende, em princípio, da separação fundamental entre o trabalhador 

rural e os meios de produção. Essa expropriação, no Brasil, não se deu tanto com o 

objetivo de criar uma imensa massa de despossuídos que pudesse ser absorvida 

como força de trabalho livre no processo de produção industrial, como foi na 

Inglaterra. O capitalismo encontrou, no Brasil, outra condição: não havia a escassez 

de força de trabalho. Aqui, a expropriação se deu mais com o intuito de sujeitar a 

renda da terra ao capital. A sujeição é condição suficiente para que o capital 

subjugue o trabalho. (BORGES, 2005, p.11) 

 

 

 De acordo com a autora, no Brasil, praticamente não há separação entre o proprietário 

e o capitalista, o próprio dono da terra é também capitalista e a explora pelo assalariamento ou 

pela reprodução de relações não capitalistas de produção. Com relação à pequena agricultura 

familiar, o capital extrai a renda por meio do intermediário. 

 Sendo assim, desde o período colonial o trabalhador rural tem sofrido um amplo 

processo de expropriação e exploração, sendo separado de seu instrumento de trabalho: a 

terra. Se de um lado temos uma produção camponesa de base familiar com pouca tecnologia, 

do outro temos o grande proprietário de terras, capitalista e altamente tecnicizado que utiliza a 

força de trabalho do assalariado. 

 Alguns autores divergem bastante sobre a chamada proletarização do trabalhador rural 

brasileiro e com relação à concepção de propriedade e direito a terra. Esteve (2016) em 

“Posseiros e invasores: propriedade e luta pela terra em Goiás” infere que, embora a ocupação 

da terra pelos posseiros
16

 não questionasse o estatuto jurídico da propriedade privada da terra 

acabava por impor limites à expansão das grandes propriedades capitalistas. 

                                                           
16

 Trabalhadores rurais que no intuito e praticar agricultura de subsistência ocupam faixas de terra sem possuir 

registro de propriedade destas. 
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De acordo com Borba (2013), a partir de 1940, com o processo de ocupação da 

região norte de Goiás e com o cumprimento de deliberações da chamada Marcha para o 

Oeste,
17

 há um grande deslocamento populacional para ali, pois 

 

 
Para estes sujeitos, que migravam para o norte de Goiás, atraídos pelas notícias da 

facilidade de se tornarem ocupantes de terra – a posse era vista como grande 

oportunidade em suas vidas, pois representava a liberdade e autonomia produtiva, o 

fim da exploração de latifundiários que se apropriavam de grande parte e seu 

trabalho, da violência, da coação a que eram submetidos constantemente e que tantas 

cicatrizes deixaram em seus corpos e almas. (BORBA, 2013, p.14-15) 

 

 

Para ele, a opção de se aventurar em busca de “terras livres” representa a tomada de 

consciência dos camponeses de suas precárias condições de vida. A situação  complica-se 

muito, quando por volta da década de 1950, essas terras começam a ser valorizadas graças à 

transferência da capital do país para Goiás e com a construção de estradas para escoamento da 

produção. 

  É justamente neste momento que grande parte dos conflitos entre latifundiários, 

políticos e camponeses, amplificaram-se, nesta região. As práticas de “grilagem”, descrita por 

Hans Füchtner, foram comuns, em virtude da falta de condições dos posseiros em registrar 

suas propriedades, já que 

 

 
Em troca de dinheiro ou através de relações sociais podem ser adquiridos 

documentos que provam o velhíssimo direito de propriedade sobre determinada área. 

Os verdadeiros proprietários podem, em tal caso, vir a ser expulsos como ocupantes. 

(FÜCHTNER, 1980, p. 122) 

 

 

Os grileiros interessavam-se por estas terras por diferentes motivos. Por vezes pela 

localização, pela disponibilidade de fontes de água ou até mesmo no intuito de se apropriar 

das melhorias já realizadas pelos posseiros. Ao esbarrar na resistência destes indivíduos “[...] 

começavam distintas formas de pressões, intimidações e coações exercidas pelos grileiros, 

para expropria-los. Nesse processo, os grileiros sempre contavam com o apoio da polícia e do 

                                                           
17 

Entre as deliberações para ocupação do Norte goiano através da Marcha para o Oeste, Borba (2013, p. 14) cita 

o deslocamento de camponeses de áreas de conflito para esta região onde havia uma grande quantidade de terras 

devolutas e onde a terra tinha pouco ou quase nenhum valor comercial. Terras estas que de acordo com ele, não 

despertavam a ambição de capitalistas, porque a falta de estradas para escoar a produção não abria a 

possibilidade de explorar a renda da terra e assim extrair maiores lucros dela.  
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estado, amparados pela lei. (FUCHTNER, 1980, p.16). Os despejos de camponeses pelas 

razões acima citadas, foram muitas vezes motivos de violentos conflitos.  

Os latifundiários, nestas ocasiões, não hesitaram em recorrer a força direta para atingir 

seus interesses. Eles dispunham até mesmo de uma guarda de capangas pagos que não se 

intimidavam em fazer uso da violência. Os anos de 1960 a 1980 são marcados por profundo 

contraste, em que o Brasil começa a deixar de ser um país rural para se tornar 

majoritariamente urbano. Ao fim desse período, o país passa pelo chamado processo de 

redemocratização, em que, depois de mais de vinte anos de controle do Estado pelos militares, 

a população faz as pazes com as grandes manifestações de massa, reencontra-se com as urnas 

e  posiciona-se ante um regime de força (GONCALVES NETO, 1997).  

Por outro lado, grande parte das atenções de diversos agentes sociais ligados ao setor 

agroexportador estavam voltadas ao setor agrário, graças à meta de alcance de um tríplice 

objetivo no campo, estabelecido pelo governo militar no início dos anos 1980: Produzir 

alimentos, gerar excedentes exportáveis e substituir produtos que pesassem 

desfavoravelmente em nossa balança comercial.  

De acordo com Gonçalves Neto (1997), com o primeiro pretendia-se alcançar o 

reforço na luta contra a inflação, já que o crescimento da produção de alimentos forçaria a 

queda dos seus preços, o que aumentaria o poder aquisitivo da população mais pobre. O 

segundo auxiliaria no controle da monumental dívida externa acumulada em anos anteriores, 

da qual já não conseguia-se quitar sequer os juros. E o terceiro agia em consonância com o 

segundo, na medida em que diminuiria os dispêndios com importação.  

Neste sentido, ocorre a ampliação dos espaços dos grupos de interesses que agem 

sobre as autoridades, direcionando as decisões políticas, bem como os ramos industriais, os 

partidos políticos e também a Igreja Católica. É o momento em que retorna por fim, a 

proposta da reforma agrária, como assevera Gonçalves Neto (1997). 

 

 
Diante da perspectiva concreta de mudanças profundas na estrutura política e 

econômica do país, todos os setores se movimentaram à procura de rumos na 

conformação de uma nova ordem social. E é desse cadinho que emergem as 

discussões sobre a questão agrária. (GONÇALVES NETO, 1997, p. 20) 

 

 

O desenvolvimento capitalista no campo acabou por subordinar a agricultura brasileira 

à lógica do capital, com o que Joelson Gonçalves de Carvalho (2010) chama de tendência à 

concentração da propriedade de terra e dos meios de produção, tais como máquinas, 
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equipamentos, insumos, entre outros. O aumento da violência dá-se como resultado de uma 

modernização agrícola, que explora a terra e os seres humanos em benefício do maior 

acúmulo de capital, traduzido muitas vezes em ampliação do próprio latifúndio. Neste 

período, diversas entidades, como por exemplo a UDR (União Democrática Ruralista), foram 

acusadas de promover ações de execuções seletivas de dirigentes sindicais e agentes de 

pastoral, intencionando dar fim aos movimentos de trabalhadores 

 As diversas lutas camponesas verificadas no Brasil, no contexto da chamada 

“redemocratização”, partem de diferentes regiões e têm formas de organização diferente, no 

entanto acabam ocorrendo pela mesma causa, a desigualdade social gerada pelo capitalismo. 

Em Goiás, as reinvindicações dos trabalhadores da terra marcam a entrada dos mesmos no 

cenário político do restante do país. 

 Borges (2005) afirma que, desde 1950, nesta região aguçam-se os conflitos na 

tentativa de eliminar a posse de terra dos camponeses: 

 

 
Goiás é um estado em que se observa o exemplo típico de convivência entre o 

arcaico e o moderno, é a chamada ‘complexidade vertical’ ou histórica, ou seja, a 

coexistência de formações de épocas e datas diferentes, um entrecruzamento de uma 

dupla complexidade no mundo rural. Em Goiás, nas regiões centro e norte, desde a 

década de 1950, aguçaram-se os conflitos pela terra entre grileiros/fazendeiros e 

posseiros, em razão da tentativa do capital de eliminar a posse e transformar a terra 

em propriedade privada capitalista. (BORGES, 2005, p.18). 

  

 

 Os conflitos, as manifestações e a organização de resistências dá-se em oposição a 

concentração de terras. Um dos exemplos, talvez um dos mais expressivos do estado se deu na 

década de 1950 em Trombas e Formoso. As ações de violência, resultado dos confrontos 

armados entre posseiros, arrendatários e as forças de segurança do Governo de Goiás 

chegaram até mesmo à Comissão Camponesa da Verdade, uma Comissão criada em 2012 e 

composta por movimentos sociais, pesquisadores e personalidades ligadas ao campo.  

 Tal comissão foi responsável por construir um relatório de subsídio e complemento ao 

trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade. De acordo com a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), em nota emitida pós a divulgação do relatório final (CUT, 2014; não 

p.), ela representa o esforço de reunir pesquisas e estudos já realizados por um conjunto de 

estudiosos dos casos de violações de direitos humanos relacionados à luta pela terra e por 

motivações políticas, no período compreendido entre 1946-1988. 
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 Dentro do contexto das lutas por terras e das ações violentas sofridas pelos 

camponeses, a ausência de ações governamentais que atendessem a demandas por uso e posse 

de terras à população local, as regiões menos povoadas pela sociedade nacional têm um 

crescimento considerável a partir de 1950.  

Guimarães (1954) afirma que a história da organização camponesa em Goiás está 

diretamente ligada à ação do Partido Comunista do Brasil, já que, após a Terceira Conferência 

Nacional do Partido Comunista, que estabelecia a superação do “arcaísmo” que perpetuava-se 

nas relações de produção do campo só poderia ser efetiva a partir da reforma agrária, o 

mesmo convocou o primeiro congresso camponês do Estado. 

 De acordo com o geógrafo Speridião Faissol (1952), em sua obra “O Mato Grosso de 

Goiás”, a região das matas de São Patrício (Localizadas na região Central de Goiás), por volta 

de 1940 tiveram expressivo crescimento populacional de habitantes nacionais e grande 

expansão agrícola. A parte central do Estado passava pelo processo de expansão agrícola, o 

que dava condições para sua ocupação. 

 Desta forma, não foi possível assentar toda população que vinha em “marcha” dos 

municípios dos estados de Goiás, Minas Gerais, Maranhão e Piauí na Colônia Agrícola de 

Ceres, criada pelo governo federal. Assim, a população “marginal”, partiu rumo ao norte do 

Estado e, ao encontrar vastas extensões em Trombas e Formoso, construíram barracos, 

desmataram e apossaram-se das terras.  

 Para Borges (2005), com a chegada de um número cada vez maior de camponeses, os 

fazendeiros decidiram cobrar arrendamento destas terras, mesmo não sendo os proprietários. 

Após um conjunto de negociações, os posseiros se negaram a pagar e os fazendeiros decidem 

então expulsá-los através da violência, queimando seus barracos e soltando o gado para 

pisotear as roças. 

 Ainda de acordo com Borges (2005), todos estes conflitos aconteciam com a 

conivência do poder público, isso pode ser percebido pela organização de policiais e jagunços 

contra os camponeses. Mesmo os posseiros se organizando e dando um caráter coletivo às 

suas reivindicações (chegando a organizar uma comitiva para Goiânia no intuito de conversar 

com o governador).  

 O conflito tornou-se uma guerra armada, com a vitória dos camponeses que chegaram 

a estabelecer uma Associação dos Trabalhadores, presidida por José Porfírio. No entanto, com 

o Golpe-militar a associação é dissolvida e os líderes perseguidos acusados de tentar organizar 

uma revolta comunista. 



48 
 

José Porfírio chegou a ser eleito deputado, mas desapareceu em 1973, por ação da 

ditadura. Outros casos emblemáticos a serem citados dentro do Estado são o de Durvalino 

Porfírio, filho de José Porfírio e também desaparecido em 1973, João José Rodrigues, 

conhecido como Juca Caburé, que participou da mobilização camponesa de Trombas e 

Formoso e foi encontrado morto em Dourados (MS), em 1977 e Nativo da Natividade, líder 

sindical assassinado em 1985 por pistoleiros na frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Carmo do Rio Verde (GO), após ter sofrido muitas ameaças de morte de empresários e 

políticos da região (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.27). 

 

1.2 A IGREJA CATÓLICA E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. 

 

 

Dentro dos conflitos por terra, o envolvimento de setores reformistas da Igreja 

Católica, neste momento, na questão agrária têm uma origem política bem clara. Durante este 

período, uma parcela da Igreja Católica tem grande influência na organização sindical no 

campo e passa a defender o princípio da função social da terra.  

Esses graves conflitos agrários vêm à tona como resposta às profundas 

transformações econômicas que incidiam sobre a exploração da terra no interior do Brasil. 

Isso, bem como o processo de modernização da agricultura brasileira e do êxodo rural, 

culminam na criação da Comissão Pastoral da Terra
18

.  

A instituição desta Comissão dá-se como uma ação que se insere nos marcos do 

Concílio do Vaticano II
19

 e  baseava-se no trabalho de base junto ao que a CPT chama de 

“povos da terra e das águas” a partir de noções que envolviam convivência, promoção, apoio, 

acompanhamento e assessoria dessas populações.  

Segundo Isidoro Revers (1999), a reunião de bispos, padres e outros agentes de 

pastoral em Goiânia – sede nacional da CPT – tinha objetivo eminentemente pastoral e 

pretendia ser um serviço importante da Igreja Missionária
20

, tendo como fator essencial  

                                                           
18

 A partir daqui, utilizaremos a sigla CPT, para fazer referência à Comissão Pastoral da Terra. 
19

Em 1962, com a unidade interna da Igreja Católica considerada ameaçada, o papa João XXIII convocou o 

Concílio Vaticano II, conclamando os Bispos de todo o mundo para um balanço geral da ação da Igreja. Foi um 

marco que consolidou as práticas pastorais e opções teológicas que vinham ocorrendo até então, promovendo 

uma revisão do método, das atividades pastorais e litúrgicas da Igreja Católica. Cf: Mitidiero Júnior (2008). 
20

A Igreja Missionária faz parte de um dos grupos derivados do Concílio Vaticano II, quAse dedica a procurar 

entender estruturalmente a sociedade, utilizando-se de instrumentos de análise e compreensão do tecido social 

com métodos científicos. Para maiores informações, cf. REVERS, 1999. 
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posicionar-se quanto aos conflitos de terras que vinham ocorrendo na área conhecida como 

“Amazônia Legal”.
21

 

Assim, as lutas populares no campo mostram sua grande capacidade para 

organização. Os sindicatos rurais surgem como resposta às necessidades das classes, com um 

grande valor de mobilização social. Para José de Souza Martins (1981), esse fato adquire o 

seu sentido na História de um campesinato brasileiro progressivamente insubmisso. 

 

 
(...) primeiramente, contra a dominação pessoal de fazendeiros e “coronéis”; depois, 

contra a expropriação territorial efetuada por grandes proprietários, grileiros e 

empresários; e já agora, também, contra a exploração econômica que se concretiza 

na ação da grande empresa capitalista, que subjuga o fruto do seu trabalho, e na 

política econômica do estado, que cria e garante as condições dessa sujeição. 

(MARTINS, 1981, p. 10) 

 

 

Segundo Isidoro Revers
22

 (1999), isso deu-se graças à pressão das mobilizações 

populares, em busca da democratização política brasileira e pelo avanço das ações que 

difundiram a execução da Reforma Agrária. 

 

 

Com a descentralização do poder, a política local dos coronéis
23

 criou em Goiás a 

UDR (União Democrática Ruralista), braço armado do latifúndio com fachada cínica 

de ser uma entidade democrática. Foi sob a orientação dessa entidade que se 

desencadeou uma ação de execução seletiva de dirigentes sindicais e agentes de 

pastoral, com o intuito de cortar a cabeça dos movimentos de trabalhadores, 

matando seus principais dirigentes e líderes e/ou isolar os camponeses de todas as 

forças sociais que se solidarizam com eles. (REVERS, 1999, p. 98) 

 

 

 A UDR surge e tem seu avanço dentro do estado de Goiás, em um contexto de grande 

violência e de ampliação dos debates com relação à ocupação deste território. Sendo um 

“braço armado” dos latifundiários, esta entidade se apresenta como “alternativa” (bastante 

polêmica) dos proprietários rurais na batalha por tentar conter os avanços dos movimentos 

sociais no campo. 

                                                           
21

Revers (1999) define Amazônia Legal como a região mais cobiçada dos grandes grupos econômicos para 

investimento, uma área compreendida entre os estados pertencentes a bacia amazônica.. Com a divisão entre 

Tocantins e Goiás, promovida pela Constituição de 1988, somente o Tocantins permaneceu integral desta região. 
22

Isidoro Revers possui Mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é coordenador 

nacional da Comissão Pastoral da Terra. 
23

 É importante ressaltar que o termo “coronel” é utilizado muitas vezes por autores e movimentos sociais, 

acabando por estar presente neste trabalho, com o intuito de definir “latifundiário” e “lideranças políticas 

autoritárias do interior do país”, não estando necessariamente ligado ao sistema coronelista da primeira 

república, embora possua relações históricas com ele. 
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Pensar na UDR requer também refletir sobre as disputas pela pauta agrária no estado 

de Goiás e na centralidade deste estado para o debate. Mariana de Oliveira Lopes Barbosa 

(2018) trata desta ideia na introdução de sua tese de doutorado, ao apontar que as principais 

entidades envolvidas no debate sobre o campo, tanto do ponto de vista da esquerda (CPT), 

quanto da direita (UDR), foram fundadas em Goiás. Tudo isso demonstra que Goiás exerce 

uma posição relevante dentro das discussões relacionadas à questão fundiária e à luta pela 

reforma agrária no Brasil  e que os conflitos sociais no campo são presentes nesta unidade da 

federação não por mera obra do acaso. 

 Além disso, pensar na organização dos grupos camponeses, bem como na forte ligação 

entre os movimentos sociais e religião, cultura e hegemonia, pode contribuir em muito para a 

compreensão da história agrária de Goiás. 

A Igreja Católica existe há mais de dois mil anos, sendo uma das mais antigas 

instituições existentes. Para se manter, ela teve que reinventar-se durante os séculos, através 

de Concílios
24

 e mudanças estruturais, operadas para responder a anseios populares, lidar com 

cenários políticos e perpetuar seus posicionamentos. O que se propõe nesta pesquisa é pensar 

em como a Igreja Católica traz, em seu interior, diferentes posicionamentos que podem ser 

observados a partir de suas práticas. 

A Igreja Católica e as religiões em geral, durante vários momentos da história, atuou 

no sentido de neutralizar a ação das classes subalternas, servindo como instrumento de 

controle e de dominação. De acordo com Martins (1989), 

 

 
O envolvimento da Igreja na questão agrária, tem uma origem claramente política. 

Essa indicação é importante para uma compreensão correta do fato, pois muitos 

acreditam que tal envolvimento é decorrência de uma progressiva explicitação do 

que tem sido chamado de “opção preferencial pelos pobres”. Isto é, no entendimento 

limitado que tal opção as vezes sugere, uma preocupação estritamente econômica 

com os pobres e a pobreza material. A origem política de tal envolvimento não 

representou, também uma opção preferencial pelos ricos, mas sim uma opção 

preferencial pela ordem. (MARTINS, 1989, p.31). 

  

 

 No entanto, pensando na realidade da América Latina e sem ignorar o fato de que, as 

ações religiosas muitas vezes estão ligadas a uma tentativa de retomada de poder, não se pode 

ignorar o peso das igrejas e as possíveis contribuições das instituições religiosas para 

emancipação dos trabalhadores. 

                                                           
24 

Reunião eclesiástica para discutir assuntos relacionados a fé, costumes e doutrinas. 
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Hughes Portelli (1984), ao analisar Gramsci e a questão religiosa, afirma que o autor 

trata a religião em sua função social, ideológica e política, desempenhada dentro de 

determinados períodos e contextos. Para ele, a postura adquirida historicamente por 

determinadas vertentes da Igreja Católica, por exemplo, diz muito sobre suas opções políticas 

e são reafirmadas em suas ações. Muitas vezes, elas dão suporte direto às organizações 

populares e às relações de identificação com determinados sujeitos.  Conforme aponta Hughes 

Portelli (1984). 

 

 
A ideologia religiosa como concepção do mundo das classes subalternas pode 

desempenhar – e no passado desempenhou – um papel progressivo fornecendo a 

estes grupos sociais uma base ideológica para uma ação prática positiva. A religião 

cristã ‘pura’ desempenhou assim um papel histórico positivo. (PORTELLI, 1984, p. 

31) 

 

 Para pensar a Igreja Católica e sua ação na América Latina, deve-se levar em 

consideração as transformações externas e internas ocorridas nesta instituição durante as 

décadas de 1950 e 1960. Seu discurso feito do ponto de vista das camadas populares, seu 

diálogo com a sociedade e mais especificamente a reflexão proposta por ela da realidade 

sofrida do local onde vivem as classes subalternas, tem relação com o período de 

intensificação das lutas sociais e da crise de legitimidade do sistema político. 

Ao longo dos anos, o catolicismo buscou a preservação de sua unidade, seja ela 

organizacional política ou mesmo ideológica. Para Isidoro Revers (1999), ela procura 

“adequar-se ao sinal dos tempos” se legitimando na sociedade, porém, mantendo nessa 

mudança os esforços de preservação de sua própria unidade.  

O campo religioso não só acompanha as transformações históricas das sociedades 

como procura nelas intervir, no sentido de orientá-las segundo suas concepções de mundo e 

de humanidade. Um grande exemplo disso é mostrado por Revers. 

 

 
Com o movimento sindical desbaratado e controlado pelos militares, nenhuma outra 

instituição podia dar cobertura aos milhares de posseiros que vinham sendo expulsos. 

A Igreja, motivada por transformações internas a partir do Concílio do Vaticano II e 

das Conferências Episcopais Latino-Americanas e Nacional, e fundamentando a sua 

ação Pastoral na Teologia da Libertação, decide então criar um instrumento que possa 

atuar na orientação e apoiar os que vinham sendo expulsos do campo. Esse é o suporte 

conjuntural que fez surgir a Comissão de Terras. (REVERS, 1999, p. 93) 

 

 

 O que se tem aqui, é uma Igreja Católica que busca recuperar seu poder na sociedade 

por meio da ação dos chamados leigos, que começam a se expressar também através das 

irmandades e confrarias, controladas pelo clero. Os leigos, no Concílio do Vaticano II são 
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relacionados ao problema da perda de fiéis pela Igreja no mundo, que por sua vez é tratada 

sob a ótica dos problemas sociais e também com a participação dos não-religiosos em um 

espaço mais amplo do catolicismo. 

De acordo com o documento “A Igreja do Evangelho”, de autoria desconhecida, 

pertencente aos arquivos da Diocese de Goiás, estes movimentos tiveram sua expressão mais 

significativa na Ação Católica, cuja “(...) distinção se dava na prática pastoral voltada para o 

social. (A Igreja do Evangelho, [19--], p.24).” Este documento é um estudo sobre as formas 

de organização interna, prática pastoral e ideologia de uma igreja diocesana. Datado de 1975, 

tem fundamental importância para compreensão da prática pastoral da diocese de Goiás, a 

partir do momento em que Dom Tomás Balduíno assume como bispo em 1967. 

 Na América Latina, neste mesmo período, é realizada a primeira Conferência 

Episcopal. Esta contou com a presença de diversos bispos representando os países da América 

Latina, Central e do Caribe. O objetivo dela era redigir um documento que apresentasse a 

realidade contemporânea à luz do Evangelho e trouxesse proposições para a ação da Igreja no 

intuito de transformar essa mesma realidade. Em seu livro Igreja e Camponeses: Teologia da 

Libertação e Movimentos Sociais no Campo, Zilda Maria Grícoli Iokoi cita o bispo Dom 

Cândido Padim, afirmando que 

 

 
A pobreza na América Latina estava marcada pela dependência econômica e pela 

injustiça institucionalizada ...que se enquistavam nas estruturas econômicas, 

sociais e políticas dos vários países do continente. (...) A libertação proposta 

defina-se nos termos do Evangelho como a libertação integral do homem (...) em 

todas as dimensões da vida: sociais, econômicas, políticas e religiosas. (PADIM 

apud IOKOI, 1996, p.45) 

  

 

 Assim, unindo em uma ação pastoral conjunta bispos, agentes e leigos começa-se a 

viabilizar os movimentos a partir da igreja, fazendo com que através de mudanças estruturais, 

relacionadas a cultura, economia, política e sociedade, a religião alie-se à classe trabalhadora, 

com vistas a retomada da autonomia dos movimentos e iniciativas sociais, como afirma 

Mitidiero Júnior (2008). 

 

 

Diante dessa realidade, parte da Igreja movimenta-se na intenção de dar outro 

sentido à participação e missão dessa instituição no mundo: os setores progressistas 

ganham coragem e arriscam sucessivas modificações, enquanto a ala conservadora 

produz estratégias novas para dar respostas às transformações que começam a 

ocorrer no seio da própria igreja e no contexto social, político e econômico mundial. 

(MITIDIERO JUNIOR, 2008, p.81) 
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 Ainda de acordo com o mesmo autor, essa movimentação vai formar os três segmentos 

da Igreja Católica latino-americana, e em específico da Igreja brasileira, entre os anos de 1950 

e 1970: a Igreja Conservadora; a Igreja Progressista e a Igreja Libertadora (MITIDIERO 

JUNIOR, 2008).  

A Igreja Conservadora é terminantemente contra qualquer tipo de transformação 

social, apoiando os regimes da ditadura militar e a condução feita pelas elites do capitalismo. 

Tendo como lema a ordem, o progresso e a fé, e revigorando o segmento ultraconservador dos 

católicos, acabou promovendo marchas como a da família com Deus pela liberdade, em 1964. 

 Em segundo, a Igreja Progressista, que critica as posições e privilégios da Igreja 

Conservadora e o capitalismo, mas, ao mesmo tempo, condenava a sociedade comunista. Um 

dos nomes mais importantes desta vertente é o de Dom Helder Câmara, bispo emérito de 

Olinda, que, de acordo com Mitidiero Júnior (2008), mesclava contraditoriamente denúncias 

de injustiças do capitalismo e propostas de teses desenvolvimentistas. 

 Em terceiro, a Igreja Libertadora. Esta, representa uma crítica radical à hierarquia e 

atuação da Igreja Católica, bem como aos teólogos progressistas e ao capitalismo. Segundo 

Mitidiero Júnior (2008), 

 

 
(...) esse segmento elaborou uma teologia própria – a Teologia da Libertação – 

fazendo aproximações entre religião e ciência, entre marxismo e política 

(socialismo), o que os levou a produzir um discurso político-religioso com o 

objetivo de intervir na realidade. Os principais representantes dessa parte da Igreja 

foram os teólogos Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Hugo Assmann, Jon Sobrinho, 

Joseph Coblim, entre outros. (MITIDIERO JUNIOR, 2008.p.82) 

 

 

 Um ponto interessante sobre a aproximação da Igreja Libertadora com o socialismo é 

que essa foi carregada de contradições.  Enquanto alguns teólogos aceitavam de forma 

integral o conteúdo produzido pelo Partido Comunista e seu viés revolucionário, outros 

mantêm posições mais brandas e totalmente contrárias à violência. As mudanças deveriam ser 

feitas através da revolução pacifista. 

  Para Mitidiero Júnior (2008) as raízes da teologia da libertação vão mostrar desde 

1940 um sentimento de revolta diante da Igreja Católica latino-americana. No entanto, só na 

década de 1960 quando alguns de seus clérigos vão para Europa estudar, voltam com olhar 

crítico e começam a observar a situação de miséria e opressão do povo, assim como o 

surgimento dos movimentos sociais. 
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Alguns fatores foram fundamentais para maior abertura na igreja. O papel das ordens 

religiosas, que detinham certa autonomia e vão conseguir mais facilmente aproximar-se dos 

movimentos políticos de contestação e também o papel de padres estrangeiros que vinham 

para o nosso país principalmente sensibilizados pela dura condição da América Latina. 

Sabe-se que todos os movimentos de transformação social deparam-se com a 

oposição, na Igreja não foi diferente. De acordo com Mitidiero Júnior (2008), na Curia 

Romana deste período, se estabelece uma proibição para que os religiosos próximos a teologia 

da libertação participassem de encontros da igreja. Outra medida de contenção ao avanço da 

Teologia da Libertação apontada por este autor, está na nomeação de diversos bispos 

conservadores em regiões onde o número de conflitos sociais era maior e onde havia também 

a presença de bispos progressistas e radicais. O Movimento Nacionalista do Clero teria 

lançado até mesmo uma cartilha acusando religiosos estrangeiros de estarem transformando 

os ideais e práticas dos padres brasileiros e alertando contra uma falsa igreja.  

Dentro do estado de Goiás, parte do Movimento de Oposição Sindical dos 

Trabalhadores Rurais se forja e se estrutura de maneira bem próxima a ação pastoral da Igreja 

Católica. De acordo com José Santana da Silva (2003), neste momento, certos segmentos do 

clero católico, que anteriormente tinham uma postura conservadora com relação aos 

movimentos camponeses, mudam radicalmente sua postura e passam a ter uma posição de 

defesa dos “pobres do campo” e de reivindicação por terra, direitos e liberdade de 

organização, em oposição aos grandes proprietários e, consequentemente, do Estado. 

Refletindo sobre a posição de missionários católicos e sua relação com as lutas dos 

trabalhadores rurais, este autor faz uma breve explanação de como a questão agrária se 

configurou no processo histórico brasileiro. 

 

 

Esta abordagem se justifica pelo fato de que os movimentos sociais no campo 

derivam, fundamentalmente, do agravamento das contradições geradas pela 

permanência e reforço da concentração da estrutura fundiária, que tem na expulsão e 

proletarização de milhões de camponeses submetidos a relações de trabalho de 

superexploração, o desdobramento mais grave no aspecto social. Daí deriva a 

compreensão de que questão sociopolítica no campo e questão agrária estão 

intimamente relacionadas. (SILVA, 2003, p. 21-22) 

 

 

A forma como a tensão no campo e a religião se aliaram neste momento, são a maior 

expressão da questão social rural deste período no interior de Goiás. 
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Os principais conflitos nesta região davam-se junto aos “posseiros”, camponeses que 

tomavam posse de terras desocupadas, as quais não tinham poder de legalizar. Se tornavam 

assim, alvo fácil dos grandes grupos econômicos que chegavam ali e podiam, já que 

amparados pelo Estado e respaldados pelo mercado, se considerar donos legítimos. Através 

recurso à prática da grilagem, faziam de tudo para expulsá-los dali. 

Diante desta situação, restava aos trabalhadores rurais, expropriados, três alternativas: 

migrar para novas terras, recriando o modo de vida camponês em novas “frentes de 

expansão”; migrar para as grandes metrópoles; ou resistir à expropriação, enfrentando a 

grilagem e o Estado.  

Dentro deste contexto, encontramos a diocese de Goiás, que destaca-se por sua 

tendência a apresentar-se aos trabalhadores rurais como organizadora e educadora. Alguns 

autores, como Revers (1999) destacam o papel da Igreja como instrumento de estímulo à 

organização autônoma dos lavradores. De acordo com Revers (1999): 

 

 

A CPT e a diocese de Goiás realizaram um dos trabalhos mais importantes que os 

setores da Igreja no Brasil se propuseram a fazer, depois do Concílio do Vaticano II: 

o de converter os trabalhadores em sujeitos de sua própria história, a construir sua 

consciência de classe social, através de um trabalho de educação e formação 

política. (REVERS, 1999, p. 79) 

  

 

A atuação da Diocese de Goiás, nos campos da educação e da formação política, se 

mostra na sua ação de produção de material, viabilização de cursos, encontros e reuniões que 

resultaram na organização da Oposição Sindical dos Trabalhadores Rurais do Estado de 

Goiás, fundada em 1963. Com esse trabalho, em nível de Estado, ampliaram-se as fronteiras 

do trabalho sindical, que se organizava principalmente na participação dos chamados “Grupos 

do Evangelho” na diocese de Goiás. 

De todas as equipes de base da Igreja, com referência à questão agrária, a diocese de 

Goiás, situada na cidade de Goiás, antiga capital do estado, tem grande destaque e por isso 

optou-se por utilizá-la, nesta pesquisa, para exemplificar como a religião insere-se na 

dinâmica das classes subalternas.   

Isto se explica, principalmente, pela prática político-pastoral do bispo Dom Tomás 

Balduíno, que, bem antes da criação da Pastoral da Terra, já imprimia uma orientação 

descentralizadora em sua prática pastoral, como aponta Silva (2003). 
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(...) conferindo autonomia ao laicato como não se verificava em nenhuma outra 

Igreja particular da região. A formação da Equipe de Terra, coordenada por 

militantes leigos, é reveladora dessa prática. Embora não se deva negar os excessos 

de sectarismo dos agentes de pastoral propiciados pela radicalização da “opção 

preferencial pelos pobres”, já criticados por Pessoa e reconhecidos pelo próprio 

Dom Tomás, é inegável a importância dessa orientação para o desenvolvimento de 

uma nova prática política, que possibilitou aos trabalhadores rurais (posseiros e sem-

terra) conquistar um grande número de assentamentos na região e, ao mesmo tempo, 

tornar-se referência para as lutas em outras regiões do estado e do país.” (SILVA, 

2003, p. 93) 

 

 

Dom Tomás Balduíno nasceu em 1923 na cidade de Formosa, Estado de Goiás. Sua 

ordenação episcopal aconteceu em 1967. Deve-se destacar sua formação dominicana
25

, bem 

como sua ida à França em 1940, quando, segundo Revers (1999) os estudos teológicos na 

França estavam na vanguarda da teologia europeia. 

Ao tratar das características da diocese da Cidade de Goiás, deve-se levar em 

consideração sua relação com a sociedade, explicitada em suas concepções e ações. Por isso, 

deve-se levar em conta seus projetos e principalmente sua vinculação com os trabalhadores 

rurais, assunto principal deste trabalho.  

Assim, é sempre importante ressaltar a importância dos agentes da Pastoral da Terra 

dentro desta regional, sempre operando na busca pela conscientização dos direitos do 

trabalhador rural. 

A diocese de Goiás, escorada ao conceito político da Igreja Católica do período, 

reforça sempre a necessidade de inserção dos “marginalizados” no cenário social, explícito no 

site da CPT (2010b): 

 

 
O trabalho desenvolvido pela CPT junto aos trabalhadores da terra e da água, 

quilombolas e indígenas visa, sobretudo, a defesa de seus direitos. Direito à terra e 

de permanecer nela, de trabalhar, de acesso à água, direitos trabalhistas e à 

dignidade humana. E, para que estes direitos sejam conquistados e garantidos, uma 

das ações desenvolvidas pela CPT é a de apoiar a organização desses trabalhadores. 

(CPT, 2010b, não p.) 

 

 

 Dessa forma, a Igreja, a partir do Concilio do Vaticano II, da Conferência Episcopal 

Latino-Americana e Nacional e de sua ação pastoral na Teologia da Libertação passa a criar 

                                                           
25

A ordem dominicana (Ordo praedicatorum), teve origem de um grupo de homens orientados por São 

Domingos de Gusmão.  
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instrumentos que possam atuar na orientação e no apoio de classes subalternas, 

principalmente aos que vinham sendo expulsos do campo. 

  Entretanto, é importante ressaltar que a Igreja Católica, ao mesmo tempo em que tem o 

potencial de contribuir para emancipação das classes subalternas, pode neutralizar a ação 

destas.  Dentro desta perspectiva é importante explicitar a centralidade de Goiás e a relevância 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT) no interior das lutas do campo. Tendo sido criada em 

junho de 1975 na Cidade de Goiânia, durante o Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, 

convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), como resposta à grave 

situação vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, a CPT, 

de acordo com o histórico contido em seu site oficial, nasce ligada à Igreja Católica.  

 Em plena ditadura militar, trazia consigo a luta dos trabalhadores explorados, 

submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão e expulsos das terras que 

ocupavam. Mesmo ganhando caráter ecumênico, seu vínculo com a CNBB foi de extrema 

importância para que se mantivesse durante um período em que havia grande repressão a 

agentes de pastoral e lideranças populares, como argumenta Silva (2003). 

 

 
As declarações conjuntas de bispos e superiores da Igreja nas regiões amazônica, 

Nordeste e Centro-Oeste que se sucederam na primeira metade da década e 1970, 

mantiveram a tendência de crítica às injustiças sociais e às estruturas e relações que 

as geraram. Essa nova prática discursiva favoreceu a criação de condições que 

possibilitaram o surgimento da CPT. [...] uma declaração da Comissão Episcopal do 

Regional Centro-Oeste da CNBB, de 7 de julho de 1972, expressava preocupação 

com “o abandono” a quem estavam relegados os lavradores e a “injustiça crônica” e 

“exploração permanente” de quem eram vítimas. (SILVA, 2003, p.78)  

 

 

 Inseridas em um contexto de forte repressão, as declarações críticas de personagens 

ligados à Igreja Católica terão caráter legitimador das lutas e possibilitarão aos interessados, 

criar a Comissão Pastoral da Terra como resposta à violência e exploração dos trabalhadores 

no campo.  

 Entre os objetivos da CPT, explícitos em seu site, estão o como servir a causa 

trabalhadora no campo e dar suporte a sua organização: 

 

 

O homem e a mulher do campo são os que definem os rumos a seguir, seus objetivos 

e metas. Eles e elas são os protagonistas de sua própria história. A CPT os 

acompanha, não cegamente, mas com espírito crítico. (CPT, 2010b, não p.) 
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Reconhecidos como sujeitos históricos, os trabalhadores são apontados aqui como 

protagonistas, numa clara divisão entre as ações da CPT e dos homens e mulheres do campo. 

Aqui a Comissão é apresentada como um órgão que não estaria a frente destes indivíduos ou 

agindo por eles, mas acompanhando-os de maneira crítica. 

Tendo sua preocupação com os trabalhadores do campo e caminhando “ao lado” 

destes indivíduos, por vezes submetidos à regimes extremos – como as condições análogas à 

escravidão –, a CPT tem forte relação com a defesa dos direitos humanos, evidenciada em 

trabalho baseado no direito à posse da terra, ao direito de nela permanecer e trabalhar, direito 

de acesso à água e direito ao trabalho em condições dignas.  

  

 

 

 

 

 

 1.3 FORMAÇÃO DAS DIOCESES DAS CIDADES DE GOIÁS E URUAÇU: A 

INFLUÊNCIA DA CPT. 

 

 

Para chegar à problemática deste estudo, foi essencial analisar – e, inevitavelmente, 

comparar – a postura historicamente desenvolvida pelas dioceses de Uruaçu e a da cidade de 

Goiás, face a Teologia da Libertação. A definição da prática pastoral destas, diz muito sobre 

suas posturas políticas, que são, em muito, reafirmadas em suas ações. Propõe-se aqui, 

mostrar que é este elemento que dará suporte direto às organizações populares e às relações de 

memória surgidas no interior destas, o que acaba relacionando Igreja e a questão sócio-

política no campo. 

Ao tratar das características da diocese da cidade de Goiás, que, de acordo com o site 

institucional da Diocese (DIOCESE DE GOIÁS, [20--], não p.), foi criada pela bula papal 

“Candor Lucis Aeternae”, do papa Bento XIV, em 06 de dezembro de 1745, ainda no período 

colonial. Deve-se levar em consideração a relação desse bispado com a sociedade, explicitada 

nas formas como mundo é concebido. Por isso, deve-se levar em conta seus projetos e 

principalmente sua vinculação com os trabalhadores rurais, assunto principal deste trabalho. 

Assim, é importante sempre ressaltar a importância dos agentes da Pastoral da Terra dentro 
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desta regional, sempre operando na busca pela conscientização dos direitos dos trabalhadores 

rurais. 

Quanto à Diocese de Uruaçu, a mesma foi criada em 1956, mais de duzentos anos 

após a de Goiás. Como figura central desta, temos sagrado o Padre José Silva Chaves, Bispo 

Titular de Rusubbicari. Ele se tornou bispo auxiliar de Uruaçu, cargo em que permaneceu por 

um ano, até ser nomeado administrador “sede plena”
26

 na Diocese.  Embora o bispo titular 

conservasse ainda o título de Diocesano, não tinha o ônus de administrador. Em 1976, Dom 

José foi nomeado Bispo diocesano, permanecendo neste bispado e marcando-o com suas 

concepções por cerca de 40 anos, até o ano de 2007. 

A discrepância entre essas dioceses e, consequentemente, na forma como lidam com 

os movimentos sociais e com os processos de construção de memórias apresentam-se mais 

claramente em algumas cartas trocadas entre o Bispo Dom José Chaves, da cidade de Uruaçu 

e Dom Tomás Balduíno, bispo da Diocese da cidade de Goiás. Analisando algumas partes, 

podemos observar a postura de cada bispado em relação ao assassinato de Sebastião Rosa da 

Paz. 

 

 

Caro Irmão dom José. Gostaria de receber de você pessoalmente, um esclarecimento 

sobre informação que chegou até mim. A Promotora de Justiça de Uruaçu afirmou a 

sete advogados que ela consultou você, no fim do ano passado, sobre a conveniência 

do pedido oficial de prisão preventiva para José Alves de Oliveira, Ireno de Oliveira 

Nunes e Vadjou Quintino Moreira, todos eles apontados pelo inquérito policial 

como mandantes certos do assassinato de Sebastião Rosa da Paz. E você na ocasião 

opinou pela não decretação da prisão. Havendo várias entidades de Igreja e fora da 

Igreja empenhadas na punição dos culpados no sentido de punição dos criminosos e 

de responsabilização dos mesmos na manutenção da família quebrada pela perda de 

sua maior sustentação que era o esposo e pai, eu muito lhe agradeceria uma 

informação clara sobre seu parecer a respeito deste caso, para que suas luzes nos 

sejam comunicadas e tenhamos todos uma ação convergente e não divergente. 

Saúdo-o com fraterna amizade, no Senhor ressucitado. Dom Tomás Balduino. 

(BALDUÍNO. 1986, CEDOC-CPT) 

 

 

 Partindo desta carta, poderíamos inferir o trânsito que o Bispo Dom José Chaves teria 

dentro da Cidade de Uruaçu sobre as autoridades, e também uma possível falta de interesse na 

resolução deste caso, que envolveu políticos e latifundiários da região, o que evidencia sua 

posição para com aqueles que defendiam os direitos dos pequenos trabalhadores rurais.  

                                                           
26

Quando o bispo exerce as atividades que lhe competem, com o auxílio do Administrador Apostólico que tem 

plenos poderes. 
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 Dom José Chaves responde à carta de forma bastante irônica, negando qualquer 

influência na tomada de decisões e atacando de forma bastante intensa a “Teologia da 

Libertação”. 

 

Prezado Dom Tomás. Regressando de uma excursão apostólica pelo interior da 

Diocese, leio sua carta de 28.04.86, que muito me surpreendeu. Diante do seu 

pedido de esclarecimento, recorri de imediato à Promotora a fim de explicasse o que 

falara de mim aos sete advogados citados por V. Excia. na sua missiva. Escreveu-me 

com presteza, a carta cuja fotocópia lhe envio. Nunca a Promotora de Justiça 

consultara sobre a conveniência do pedido oficial de prisão preventiva para os 

mandantes do assassinato de Sebastião Rosa da Paz. E quem sou eu para opinar 

sobre a decretação ou não da prisão de quem quer seja? Isso não me compete. Hoje 

em dia fala-se tanto a respeito dos direitos humanos de tal maneira que as pessoas 

vão se enfastiando, se enjoando. E em nome desses direitos vão inescrupulosamente 

desrespeitando, pisando o direito que o outro tem do seu bom nome da sua 

reputação. Tenho para mim, que o radicalismo no modo de muitos agirem, usando 

até a palavra de Deus como instrumento de ideologias e também opções de 

preferenciais, chegando ao extremo da afronta, da agressividade verbal, atacando de 

público uma classe, em se desejando exaltar outra, é a causa que leva muitas pessoas 

a se distanciarem de uma séria reflexão, diálogo e até das igrejas. É o que, 

infelizmente tenho constatado com freqüência. E até hoje, não me conta que com 

tais métodos viessem as respectivas soluções. Fique tranqüilo, Dom Tomás, o meu 

desejo é também o seu “que todos nós tenhamos uma ação convergente e não 

divergente” Com toda estima e amizade, cumprimento-o fraternalmente. Dom José 

Chaves. (CHAVES, 1986, CEDOC-CPT ) 

 

 

 Como fica visível, alguns trechos desta carta trazem ataques diretos à Teologia da 

Libertação, à CPT (que estava pessoalmente ligada à figura de Dom Tomás Balduíno) e ao 

próprio conceito de “direitos humanos” trabalhado por essa regional.
27 

 

Os ataques promovidos nesta carta aos Direitos Humanos, vão ao encontro ao que foi 

mencionado anteriormente e que pode ser reafirmado através da leitura dos trechos abaixo, 

extraídos do Histórico da Comissão Pastoral da Terra (2010b):  

 

 

A CPT, desde sua criação e até hoje teve e tem preocupação e acompanha 

assalariados rurais, peões, bóias-frias, com especial atenção aos submetidos a 

condições análogas ao trabalho escravo. Pelo trabalho desenvolvido a CPT pode ser 

considerada uma entidade de defesa dos Direitos Humanos. Direito à posse da terra, 

direito de nela permanecer e trabalhar, direito de acesso à água, direito ao trabalho e 

este em condições dignas. Na promoção e defesa do direito ao trabalho, a CPT tem 

se destacado na denúncia e no combate sistemático ao trabalho escravo. Para isso 

                                                           
27

De acordo com a Diocese de Goiás: “Direitos [humanos] esses que baseados na construção de relações de 

solidariedade, justiça e comunhão, abertos à diversidade, na integração dos excluídos, seja no campo na cidade. 

A diocese faz uma ‘opção’ pelos pobres, lutando com eles pela defesa do meio ambiente e pela vida em 

plenitude”. In: (DICOESE DE GOIÁS, Opção Fundamental. Disponível em: << 
http://www.diocesedegoias.org.br/pastoral/opcao-fundamental>> Acesso em 11 de janeiro de 2018.). 
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criou, em 1997, a Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo: De Olho 

Aberto para não Virar Escravo. A denúncia das violações dos direitos dos 

trabalhadores terra, bem como a defesa das vítimas destas violações, acarretaram 

para muitos de seus agentes, ameaças, perseguições e até a morte. Para reforçar a 

luta pelos direitos, a CPT criou um setor de documentação, Centro de 

Documentação Dom Tomás Balduino, que registra os conflitos em que os homens e 

as mulheres do campo estão envolvidos e a violência que sofrem. Todos os anos 

publica o relatório Conflitos no Campo Brasil onde constam todas as ocorrências 

registradas. A CPT incorporou ainda na sua luta pelos direitos, os direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, os chamados Dhesca. Por isso mantém 

relações estreitas com diversas entidades de direitos humanos. (CPT, 2010b, não p.) 
 

 

 Tomando por base esta declaração, podemos observar como, desde sua criação, a CPT 

está ligada à luta pela manutenção dos direitos Humanos, estando constantemente trabalhando 

em pautas relativas à exigência da manutenção de condições dignas de vida aos trabalhadores, 

ao combate do trabalho escravo e à violência. 

 Dom José Chaves, por seu turno, ao afirmar que “(...) em nome desses direitos [os 

Direitos Humanos] vão inescrupulosamente, desrespeitando, pisando o direito que o outro tem 

do seu bom nome, da sua reputação” e que acabam “(...) usando até a palavra de Deus como 

instrumento de ideologias e também opções preferenciais” distancia-se de práticas 

comumente associadas à da “Igreja missionária”, repudiando as ligações desta com os 

problemas sociais. Ao utilizar a palavra “radicalismo”, ele se coloca como imparcial, ante aos 

extremos dentro da divisão da Igreja. Entretanto, a carta encaminhada por Dom Tomás 

Balduíno a Dom José Silva Chaves, evidencia um posicionamento conservador por parte de 

Dom José, já que, provavelmente amparado e ligado a autoridades, exercendo forte influência 

política. 

Outro ponto a se destacar, quanto à característica conservadora da diocese de Uruaçu, 

concerne na inviabilização do acesso a quaisquer fontes, para esta pesquisa. Até mesmo a 

obtenção de informações básicas na diocese é um “tabu”, com uma série de barreiras e 

burocracias. Um exemplo curioso, com relação à forma como a Diocese de Uruaçu se 

organiza, está em sua administração do Museu de Arte Sacra da Cidade de Uruaçu, um espaço 

fechado à comunidade local, em que qualquer visita deve ser agendada com antecedência e é 

proibida a entrada com objetos eletrônicos. 

 A Diocese de Uruaçu, durante o período anteriormente citado, de modificação na 

estrutura de parte da Igreja Católica e de influência da Teologia da Libertação, chegou até 

mesmo a encaminhar seus seminaristas para o Vaticano, receosa de que os mesmos fossem 

“contaminados” por estes ideais, informações amplamente divulgadas nas celebrações 

religiosas do bispado. 
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 Cada uma das dioceses traz em si características de sua formação que perduram e são 

explicitadas historicamente através de seus atos e conceitos sociais. Sebastião Rosa da Paz, 

tema deste estudo, tem tanto sua trajetória sociopolítica quanto a construção de memórias 

remissivas à sua trajetória de vida e morte, fortemente ligadas a essas duas dioceses. 

Durante o período em que residiu na colônia agrícola de Goiás e em Bom Jesus de 

Goiás, “Tião da Paz” tornou-se um dos principais líderes de Comunidades Eclesiais de Base 

da Diocese de Goiás (OLIVEIRA, 2001) – consideradas centrais pela Teologia da Libertação 

–, tendo assim, em sua formação, grande influência dos ideais disseminados por esta diocese. 

De acordo com documentos preservados pelo CEDOC-CPT (FUNDO COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA, [20--]) ele participava de diversos grupos de estudo, nos quais 

ocorria a formação política dos participantes, eram viabilizados cursos e feitas orações e 

cânticos em prol da luta pela terra e a relação desta com Deus.  

Além disso, a utilização da imagem e memórias remissivas a Sebastião Rosa da Paz, a 

fim de construí-lo como mártir da terra, por parte da Diocese da cidade de Goiás faz-se de 

forma efetiva. Em cartilhas como Martírio: Profecia e Resistência, do Dia Nacional de 

Formação da Comissão Pastoral da Terra Regional Goiás de 2009, que será mais 

profundamente abordada no terceiro capítulo, tem-se um histórico de sua morte e de outros 

mártires da terra, como Pe. Josimo Tavares e Nativo da Natividade, no item “Os mártires do 

Estado de Goiás”. 

 

 
Dedicaremos esta parte do subsídio para fazer memória àqueles que dedicaram 

totalmente suas vidas em prol da causa do próximo e ouviram muito atentamente ao 

pedido de Javé no alto da montanha, quando da transfiguração de Cristo: “Este é 

meu filho amado, em que me compra, ouvi-o” (Mt17, 1-8). Procuraremos também 

neste trecho trazer algumas informações a respeito desses ilustres filhos de Deus. 

Queremos também mostrar a crueldade e a estupidez os “anti-Reinos” e da grande 

impunidade que assola este Estado e este país. Vergonhosamente ninguém está preso 

pelos crimes praticados e pelas vidas interrompidas, nem mesmo os que foram 

julgados e condenados pelo júri popular. Entretanto, a justiça e Deus já tem chegado 

para alguns mesmo neste mundo e outros certamente a encontrarão no dia do juízo 

final. (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, não p.) 
 

 

Como veremos nos próximos capítulos, a CPT e a diocese da cidade de Goiás atuam 

para que as memórias de “Tião da Paz” sejam sempre reconstruídas e atualizadas. Elas são 

presença constante nos eventos e formações promovidos por essas entidades. O tom de 

denúncia acerca das violências sofridas pelos considerados “mártires”, bem como a 

impunidade reinante em seus casos, também são constantemente reiterados. Um dos 
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diferenciais do material citado acima, porém, se refere à justiça divina, que estaria agindo 

nesses casos e preenchendo uma lacuna deixada pela terrena, fruto de sua omissão. 

Além disso, tem-se na Catedral de Sant’ana, na Diocese da cidade de Goiás, uma série 

de murais com referências a estes mártires e a luta camponesa, aos “povos da terra e das 

águas”. Tem-se assim, refletida aqui, a história de Sebastião Rosa da Paz como o mártir que 

perde sua vida por suas convicções religiosas e pela “liberdade de seu povo”. Esses murais 

serão analisados no terceiro capítulo, entretanto, é importante mencionar esses materiais – que 

serviram de fonte histórica ao longo desta dissertação – para que se possa entender melhor as 

formas como ambas as dioceses se portam diante do assassinato e das memórias remissivas a 

Sebastião Rosa da Paz. 

Muito diferentemente da diocese da cidade de Goiás, a de Uruaçu lida com tais 

questões de forma mais restrita. Tendo-se mudado para esta cidade em 1980 e nela iniciado o 

trabalho de organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, “Tião da Paz”, se relacionava 

com a igreja apenas no âmbito religioso, por assim dizer. No entanto, foi na cidade de Uruaçu 

que ele colocou em prática sua luta em prol dos trabalhadores do campo, tendo sido um dos 

fundadores e tendo chegado a exercer o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais da cidade, como já pontuado na introdução deste trabalho. 

Pouco ou nada se escuta na cidade de Uruaçu sobre Sebastião Rosa da Paz. O  assunto 

é tratado como tabu até mesmo por familiares dele. Na cidade onde ele atuou de forma mais 

efetiva na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, o que se percebe é o silenciamento de 

sua trajetória. Tião da Paz é apenas mais um, dentre tantos outros que pisaram na, também 

chamada Catedral de Sant’ana, sede da Diocese de Uruaçu. A despeito da similitude nos 

nomes dos dois templos, as práticas pastorais entre a Diocese da cidade de Goiás e a Diocese 

da cidade de Uruaçu em relação aos trabalhadores rurais e a realidade dos conflitos por terras 

no estado de Goiás e em suas respectivas regiões são extremamente discrepantes. 

Essa discussão, neste primeiro capítulo, sobre os aspectos formativos de cada uma 

delas se faz fundamental para a compreensão das diferentes formas de lidar com as memórias 

remissivas à vida e à morte daquele indivíduo.   
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CAPÍTULO 2 - MEMÓRIAS DO ASSASSINATO DE SEBASTIÃO ROSA DA PAZ: 

DIÁLOGOS ENTRE A IMPRENSA E A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 

 

 

2.1 DA IMPRENSA COMO FONTE HISTÓRICA AO DOSSIÊ “SEBASTIÃO ROSA DA 

PAZ” DO CEDOC-CPT 

 

 

Neste capítulo, é realizada uma análise da repercussão do assassinato de Sebastião 

Rosa da Paz na imprensa brasileira, tomando como referência principal veículos de 

comunicação goianos. Todavia, não será tratado diretamente dessa imprensa e sim de recortes 

constantes do dossiê “Sebastião Rosa da Paz” do CEDOC-CPT, conforme exposto na 

introdução.  

Para tanto, reflete-se sobre a função da imprensa como documento histórico, 

analisando sua dupla interface com o recordar: 1) como meio instituinte de memórias28 que, 

mesmo no momento de sua produção já possui o desejo de fixar uma determinada versão dos 

fatos para a posteridade e 2) com relação ao modo como jornais e revistas acabam por figurar 

em arquivos e centros de documentação, tornando-se lugares de memória, dentro da 

concepção de Pierre Nora, como já exposto na introdução deste trabalho.  

Sabendo que os meios de comunicação têm se tornado cada dia mais importantes 

para compreensão do meio em que estamos inseridos, refletir sobre a forma como as 

informações são transmitidas faz-se essencial em todas as áreas de pesquisa. 

Pensando no potencial da imprensa enquanto documento histórico, deve-se destacar 

que este meio de comunicação tende a retratar diversos aspectos do cotidiano de uma 

sociedade e ajuda a construir um imaginário social do contexto em que se insere.  

A partir do momento no qual se considera a questão da subjetividade do jornalista – e 

de toda a equipe produtora e proprietária de um veículo de comunicação –, ou seja, o modo 

como ele “enxerga” o mundo, o meio no qual está inserido, suas opiniões e os “jogos de 

interesse” dos jornais, pode-se encarar a imprensa como importante fonte de informações 

históricas.  

De acordo com Tania Regina de Luca (2005), durante muito tempo a utilização de 

periódicos impressos como fonte de pesquisa historiográfica foi vista com desconfiança no 

                                                           
28 

De acordo com Laura Antunes Maciel (2004), a imprensa é um meio instituinte de memórias, pois, ao noticiar 

os fatos, não objetiva apenas construir uma interpretação deles para o presente, mas almeja a posteridade, 

pretendendo tornar sua narrativa a memória dos eventos.  
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Brasil. O surgimento de novas vertentes da história e consecutivamente, de novas 

metodologias de pesquisa, faz com que grande parte dos historiadores perceba a importância 

dessas fontes. De acordo com a autora, é de extrema importância levar em consideração, a 

força do jornal como documento histórico. Encará-lo como suspeito é quase tão negativo 

quanto tomá-lo como símbolo portador de uma verdade universal. 

Em direção semelhante, Maria Helena Rolim Capelato (1988) destaca que o temor 

pela utilização do jornal como fonte de pesquisa se assenta na quase “obsessão” dos 

historiadores na busca pela verdade, da procura por uma história que seja extremamente fiel à 

realidade e que seja apresentada como algo neutro, quase uma releitura do fato vivido. 

Segundo Capelato (1988): 

 

 
Até a primeira metade deste século [século XX], os historiadores brasileiros 

assumiam duas posturas distintas em relação ao documento-jornal: o desprezo por 

considerá-lo fonte suspeita ou o enaltecimento por encará-lo como repositório da 

verdade. Neste último caso, a notícia era concebida como relato fidedigno da 

verdade.” (CAPELATO, 1988, p. 21). 

 

 

Pensando dessa forma, o historiador nega a diversidade e pluralidade de ideias 

encontrada dentro desses periódicos. Logicamente, é impossível deixar de analisar 

criticamente o uso do jornal como fonte e tampouco deve-se pensar no mesmo como um 

reflexo da sociedade em que ele está inserido. O grande desafio encontra-se em analisar os 

fatos ali apresentados sem se deixar levar pelo discurso da fonte, que inevitavelmente é 

carregado de interesses, pois isso limitaria a pesquisa e acabaria por induzir a uma análise 

superficial e até mesmo acrítica. 

Para pensar no jornal como documento-fonte do trabalho de pesquisa, deve-se ter em 

mente que o texto escrito, além de carregar consigo elementos de ligação com seu autor – 

mediados pelas formas como a empresa jornalística se estrutura –, também se encontra em 

meio a um contexto histórico. Dessa forma, é quase que impossível pensar em utilizar os 

jornais dentro de uma pesquisa sem fazer uma análise das posições sociopolíticas tomadas 

pela imprensa e suas matérias.  

Não se pode deixar de levar em consideração algumas questões externas ao jornal e 

aos jornalistas, como por exemplo, durante a ditadura a censura política. Este, entre outros 

fatores podem levar tanto a omissão de fatos quanto à criação e ressignificação de 

personagens e fatos.  
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De acordo com Sosa (2007) é importante ressaltar que ao historiador cabem “Os 

questionamentos às fontes para extrair um significado, retirando de sua linguagem os 

elementos capazes de representar em determinado momento histórico” (SOSA, 2007, p.16). 

 Para o pesquisador, compreender quais os elementos de interesse de determinado jornal, é 

imprescindível, pois esses elementos estão presentes na forma como a notícia é selecionada e 

transmitida. Todo esse processo carrega consigo uma série de escolha do que será passado 

para o público leitor.  

A forma como a notícia é construída é assentada no método jornalístico. Inicialmente 

é feita uma pesquisa e o fato escolhido deve ter uma relevância para a sociedade. O texto, da 

mesma forma como os trabalhos de pesquisa, carrega consigo um objetivo dentro da 

informação selecionada. Deve-se lembrar ainda que são definidas fontes e metodologias 

diversas, já que as informações podem ser apresentadas através de entrevistas (dos 

personagens principais, próximos ou de testemunhas), por informações de órgãos oficiais ou 

da própria redação do jornalista. Tudo isso acaba sendo processado e vai encaixar-se no jogo 

de interesses do veículo de imprensa. 

Outro ponto a se ressaltar é que a forma como essa notícia será aceita pelo público, 

está diretamente relacionada ao público alvo. Não podemos esquecer que o jornalismo é uma 

prática social e acaba por estabelecer também relações de poder. Da mesma forma como 

existem periódicos voltados ao público de direita ou de esquerda, existem jornais voltados às 

causas populares e jornais que têm como alvo a elite Econômica do país, embora não seja 

possível afirmar que a imprensa consiga controlar totalmente as práticas de leitura de seu 

público-alvo. 

Em função e tudo isso, a análise desses documentos deve ser feita de forma bastante 

cuidadosa, no intuito de evitar que eles sejam utilizados fora de seu contexto social, sem 

maior embasamento, podendo levar o pesquisador a diversos problemas na sua escrita. A 

importância do jornal, dentre os diversos tipos de mídia surgidas com o avanço da tecnologia, 

encontra-se justamente no seu alcance, na forma como a sua visão influencia as pessoas na 

compreensão de uma realidade e também, por sua periodicidade. 

A análise do jornal como fonte histórica favorece ao historiador a identificação de 

diversas estratégias de contenção social, de consolidação do poder e também de comunicação. 

A função desses veículos de informação dentro do contexto de um período, indica tentativas 
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de construção de opinião pública,29 e, por outro lado, diz muito sobre como a sociedade vai 

lidar com determinado acontecimento. 

 Compreender os mecanismos de formação de uma notícia provavelmente exigiria de 

nós conhecimentos no mínimo sociológicos, filosóficos e antropológicos. No entanto, no caso 

específico desta pesquisa, pensando nas notícias relacionadas a Sebastião Rosa da Paz, deve-

se atentar a questão do imaginário social, como o jornal apresenta um conjunto de abordagens 

políticas e culturais que vão alcançar outras dimensões para além do noticiar a morte do 

sindicalista, mas também servirá para pensar a função desse sujeito como agente histórico e 

sua interferência dentro dos processos e episódios de lutas sociais no campo, no período em 

que está inserido.  

Mesmo pensando, que no momento da publicação o jornal esteja inserido dentro da 

história presente, a notícia como fonte histórica, acaba se tornando a documentação de suma 

importância como objeto historiográfico e para compreensão do contexto político do período. 

Todos os fragmentos de notícias encontrados que fazem menção a imagem de Sebastião Rosa 

da Paz, trazem consigo uma série de possibilidades de análise de ressignificações do passado. 

Conforme aponta Calonga (2012): 

 

 
Historiadores de diversos matizes teóricos reconheceram na imprensa escrita novas 

possibilidades de análises e ressignificações do passado. Contudo, a inserção dos 

impressos na produção historiográfica brasileira, especialmente o uso de jornais, 

revistas, folhetins e edições ilustradas, ainda é recente se comparado a Europa e 

Estados Unidos. Somente nos últimos anos, os trabalhos que se valham de jornais e 

revistas como fonte para o conhecimento da história do Brasil se consolidaram. 

Identificam-se, a partir daí, relativo aumento na utilização dos periódicos como 

documento e objeto de pesquisas, incluindo-se dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações de artigos e/ou livros. (CALONGA, 2012, p. 86) 
 

 

Com obviedade, não se pode encarar os documentos oficiais como suficientes para 

uma pesquisa, e é justamente aí que se encontra a importância dos jornais. Esses veículos 

trazem, além da história de indivíduos (partindo de um ponto de vista) como Sebastião Rosa 

da Paz, a possibilidade de compreender determinada comunidade e nos proporcionam uma 

visão mais ampla do que os documentos oficiais. Assim, deve-se compreender que as fontes 

históricas, como a imprensa, são fundamentais para a construção e reconstrução da história.  

                                                           
29

Conforme aponta Darnton (2001), a opinião pública é constituída por meio de redes de comunicação, que 

envolvem a produção de materiais impressos – livros, folhetos, revistas, imprensa – e as formas como os leitores 

deles se apropriam e os recriam por meio da oralidade. Entendemos que se trata daquilo que se torna hegemônico 

em uma sociedade e, embora não seja simplesmente imposto pelos meios de comunicação, eles possuem um 

peso muito grande na construção de valores e na hegemonização de formas de interpretar a realidade. 
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No entanto, desejar uma neutralidade dos documentos utilizados para pesquisa seria 

quase utópico. Segundo Kreniski e Aguiar (2011), o historiador contemporâneo foi em busca 

de novas ações que propiciassem não só o estudo de um fato isolado, mas do estudo de classes 

sociais, suas sociedades e seus ideais. Para ela, a melhor maneira de estudar o comportamento 

de uma sociedade e suas mudanças faz-se na busca de periódicos de época, em que estão 

representados os movimentos de uma época. Assim, o historiador jamais poderá ser imparcial 

uma vez que faz parte da sociedade atual, a qual está estudando. 

Justamente por isso a utilização dos jornais e a análise da importância do estudo da 

imprensa se faz fundamental na análise das práticas políticas, econômicas, sociais e 

ideológicas dentro do contexto de vida de Sebastião Rosa da Paz. Os jornais impressos, 

trazem uma rica fonte, extremamente diversificada de conhecimentos e permitem a 

observação dos significados construídos em torno do sindicalista e seu assassínio, bem como 

a abertura de novas possibilidades de estudo sobre sua utilização. Ademais, como será 

discutido a seguir, não foi trabalhado diretamente com a imprensa, mas com um dossiê 

produzido pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), que selecionou recortes apenas da 

imprensa escrita, não envolvendo outras mídias. 

 Tal pesquisa, tem como objeto principal a imagem de um camponês, um personagem 

que, assim como as mulheres, as crianças e os operários foi durante muito tempo 

marginalizada pela história oficial.  É justamente partindo dessa modificação de olhar é que 

se faz os questionamentos, interpretações e reflexões. No intuito de compreender a história 

de Sebastião da Paz, não será tratado a imprensa como fonte imparcial, mas procurou-se 

entender por quê durante tanto tempo algumas informações foram omitidas. Nos reportando 

novamente a Kreniski e Aguiar (2011): 

 

 
Trabalhar com imprensa escrita reside no compromisso da interpretação dos fatos 

apresentados por ela, aprender a desvendar sua escrita jornalística. Porém ao utilizar 

a imprensa como fonte podemos de forma clara fazer a reconstrução dos 

acontecimentos através do mais eficaz meio de comunicação na difusão das 

informações, uma vez que durante todo o século XIX este veículo de comunicação 

foi o mais utilizado como disseminador dos costumes, atitudes e desejos da 

sociedade.(KRENISKI; AGUIAR; 2011, p. 3) 
 

Tratando especificamente da imprensa, o uso de jornais impressos está diretamente 

ligado a capacidade do historiador de lidar criticamente com esse tipo de fonte. De acordo 

com Cruz e Peixoto (2007) nas últimas décadas perdeu-se a inocência e incorporou-se a 

perspectiva que todo documento, e não só a imprensa é também monumento “[...]remetendo 
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ao campo de subjetividade e da intencionalidade com a qual devemos lidar.” (CRUZ & 

PEIXOTO, 2007, p. 254).  

Portanto, não existe fonte histórica neutra, que se contrapõe a outras tendenciosas, 

todas expressam posicionamentos de quem as produziu perante um contexto histórico, 

cabendo ao pesquisador(a) efetuar a análise. Dentro desta perspectiva, o jornal, em sua 

historicidade, deve ser problematizado. Sobre isso, Cruz & Peixoto (2007) dizem que: 

 

 

o jornal e a revista e outros veículos impressos não nasceram prontos. A própria 

configuração do que hoje entendemos como um jornal, ou uma revista, um gibi, uma 

revista semanal noticiosa, um jornal da imprensa sindical são elas mesmas produto 

da experimentação e da criação social e histórica. Nesse processo de configuração 

dos veículos, seus conteúdos e formas, as convenções sobre como deve ser feito e o 

que deve conter um determinado jornal ou revista são negociados social e 

culturalmente, num espaço de um diálogo conflituoso sobre o fazer imprensa a cada 

momento histórico. Indique-se também que jornais e revistas tais como os 

conhecemos são artefatos da modernidade e, no processo de sua configuração 

enquanto materialidade, carregam para dentro de sua composição, dentro dos limites 

e possibilidades colocadas pela técnica da impressão, as linguagens e gêneros que 

foram aí inventadas (CRUZ & PEIXOTO, 2007, p.259) 
 

 

Sabendo assim, que os materiais disponíveis são fruto de uma escolha e seleção feitas 

pelo historiador e que estes devem ter tratamento metodológico correto. Dessa maneira, deve-

se atentar às relações entre a imprensa e a sociedade em que a mesma está inserida.  

Neste sentido, a caracterização do jornal se faz essencial, posto que, como colocado 

por Cruz e Peixoto (2007) não é possível lidar com qualquer fragmento de um veículo da 

imprensa sem o reinserir no projeto editorial no interior do qual se articula. 

No caso específico dos jornais que tratam do assassinato de Sebastião Rosa da Paz, 

além da caracterização destes veículos e da intencionalidade da narrativa apresentada por eles, 

deve-se atentar também à seleção feita pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) de mídias 

impressas, para compor o dossiê “Sebastião Rosa da Paz”. Os recortes encontrados no Centro 

de Documentação Dom Tomás Balduíno foram transformados em fonte, antes mesmo da 

análise feita por esta pesquisa. 

Assim, as perguntas feitas a este acervo vão muito além do que está escrito em 

determinada publicação, mas abrange também a força histórica destes personagens e agentes 

que montaram um dossiê e preocuparam-se em usar recortes de notícias para construir uma 

narrativa da morte do sindicalista, via bricolagem. Analisar como o sujeito Sebastião Rosa da 

Paz é apresentado à população, sua relação com a luta e os movimentos sociais, quais grupos 
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são apresentados como aliados ou inimigos e o modo como os recortes de jornal são 

apresentados pela CPT como “arquivos que constroem a memória” é indispensável. 

No trabalho de caracterização de cada um destes periódicos, que foi realizado em 

detalhes no decorrer deste capítulo, pôde-se perceber que este acervo conta com periódicos 

bastante diferentes em sua essência. Tem-se acesso aqui a jornais tradicionais como O 

Popular, Diário da Manhã e Correio Brasiliense, que compõem uma grande imprensa de 

Goiás e do Distrito Federal, mas também temos veículos de comunicação mais partidários 

como a Tribuna da Luta Operária, ligada ao Partido Comunista do Brasil e o jornal O São 

Paulo, que transmite as tendências da Igreja Católica do estado de São Paulo. Ao considerar 

nas análises os agentes produtores dos jornais, seguiu-se as orientações de Maciel (2004). 

 

 
[...] ainda é preciso refletir sobre nossos procedimentos e os modos como lidamos 

com a imprensa em nossa prática de pesquisa para não tomá-la como um espelho ou 

expressão de realidades passadas e presentes, mas como uma prática social 

constituinte da realidade social que modela formas de pensar e agir, define papéis 

sociais, generaliza posições e interpretações que se pretendem compartilhadas e 

universais. Como expressão de  relações sociais, a imprensa assimila interesses e 

projetos de diferentes forças sociais que se opõe em uma dada sociedade e 

conjuntura, mas os articula segundo a ótica e a lógica dos interesses de seus 

proprietários, financiadores, leitores e grupos sociais que representa. (MACIEL, 

2004, p.15) 
 

 

Ainda, segundo, Laura Antunes Maciel (2004), o ponto central das reflexões relativas 

ao uso da imprensa, passa por uma atenção às disputas e lutas que marcam a produção social 

da memória, considerando a imprensa como um dos lugares privilegiados para construção de 

sentidos para o presente e uma das práticas de memorização do acontecer social. Pensando 

nos processos de construção deste material, a abordagem e a forma de trabalhar dos 

periódicos impressos constroem sentidos, mesmo que não intencionalmente. 

De acordo com Heloísa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto (2007) 

tais sentidos não se constituem fora de uma dinâmica de disputas sociais. Portanto, é no 

campo do conflito e das tensões entre diferentes grupos sociais, que também envolve a 

dinâmica de classes, que a imprensa e seus materiais precisam ser pensados. Tais reflexões 

valem, para as autoras, para o que chamam de “imprensa popular” ou alternativa, produzida 

fora dos circuitos dos grandes veículos de informação nacional.  

Segundo Cruz e Peixoto (2007), 

 

 
Nesse caso, são aspectos da cultura popular os periódicos feitos por grupos ou 

classes que, apesar da padronização de culturas e modos de vida, querem na 
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contracorrente das culturas e viveres dominantes, expressar seus próprios anseios 

com sua própria linguagem, e, desse modo se constituem como sujeitos. A imprensa 

que não é grande - local, regional, alternativa, popular, de resistência, nanica, radical 

- articula-se fortemente no campo da disputa e, assim como a chamada grande 

imprensa, constitui-se com configurações próprias, como força ativa nos processos 

sociais. Ao lidar com estes procedimentos sugerimos que sejam articulados à 

problemática proposta e às formas históricas da imprensa no interior do campo de 

luta social no qual se engendram, seja ela a grande imprensa, a imprensa local ou 

regional, ou imprensa popular. (CRUZ & PEIXOTO, 2007, p.269) 

 

 

É por isso que, como parte de nosso método, foram confrontadas matérias produzidas 

tanto pelos grandes meios de comunicação da região Centro-Oeste do Brasil, com destaque 

para a imprensa Goiana, como aquelas noticiadas por uma imprensa alternativa, ou popular, 

mais diretamente ligada aos movimentos sociais. 

Ainda segundo Heloísa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto (2007) 

não é possível lidar com qualquer fragmento de um veículo da imprensa sem pensar no jornal 

ou na revista que o publicou. Para elas, 

 

 

qualquer que seja nosso caminho de aproximação com jornais e revistas em suas 

diferentes formas históricas, não se pode esquecer que o objetivo de nossa leitura e 

análise é a de indagar sobre a configuração de seu projeto editorial, desvendando sua 

historicidade e intencionalidade. É imperativo, portanto, transformá-los em fonte. 

Assim, nossas perguntas iniciais e centrais são relativas à como determinada 

publicação se constitui com força histórica ativa naquele momento, isto é, como se 

constitui como sujeito, como se coloca e atua em relação à correlação de forças 

naquela conjuntura, quem são seus aliados ou amigos? Que grupos ou forças sociais 

são identificados como inimigos, adversários ou forças de oposição? (CRUZ & 

PEIXOTO, 2007, p.260) 
 

 

Assim, ao analisar o Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno e a montagem de 

dossiês de mártires da terra pela CPT deve-se levar em consideração, que há por parte destes 

de forma bastante contundente, o interesse em tornar estas memórias públicas. Tanto os 

periódicos produzidos por grupos sociais, quanto a montagem de dossiês e acervos – e sua 

disponibilização on-line – explicitam o desejo destes grupos de expressar seus anseios. 

Observa-se aqui, que a imprensa, além de ser um meio instituinte de memórias, 

também acaba por se tornar um lugar de memória, ao ser tomada como fonte principal do 

arquivo elaborado pela CPT. A formação desse arquivo não deve ser tomada como algo 

aleatório.  

Conforme destaca Cruz (2013), os movimentos sociais da década de 1980, possuíam 

metodologia específica para desenvolver seus trabalhos de comunicação. Eles envolviam 
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tanto a produção de periódicos – o que não é o caso dessa pesquisa –, a construção de espaço 

para desenvolvimento de peças teatrais e também a constituição de arquivos. Esses 

movimentos possuíam manuais que orientavam as ações e dialogavam com experiências de 

outros países. Nesse espectro, a preocupação com a memória era algo central, para 

documentar as ações desenvolvidas e, ao mesmo tempo, possuir à disposição materiais que 

poderiam ser utilizados com fins pedagógicos. 

No caso da CPT, a instituição criou um arquivo devotado à documentação das ações 

de movimentos sociais e lutas no campo, bem como de episódios de violência rural. Uma das 

linhas constituintes dos fundos documentais do CEDOC é dos dossiês de militantes vítimas de 

assassinatos, entendidos pela Teologia da Libertação da Igreja Católica como os mártires do 

campo. 

 Composto por pastas e subpastas eletrônicas, todo o acervo da entidade foi 

digitalizado e se encontra disponível em página da internet
30

, podendo ser acessado de 

qualquer lugar do mundo. Tal movimento demonstra a intenção da Comissão Pastoral da 

Terra em usar tais memórias como forma de denúncia dos crimes (políticos) cometidos no 

campo. 

No caso do dossiê de Sebastião Rosa da Paz, a importância destes jornais para 

construção da narrativa do mártir pode ser observada no dossiê disponibilizado pela Comissão 

Pastoral da Terra, arquivo fundamental para construção desta memória do indivíduo que passa 

a ser uma figura pública. Assim, de um total de 67 documentos reunidos no fundo Sebastião 

Rosa da Paz, 24 são recortes de jornais.  

Todos eles são veículos de comunicação impressos, razão pela qual trabalhou-se com 

esta mídia na pesquisa, por ter sido ela a escolhida pelos organizadores da pasta do CEDOC-

CPT. Desses, escolheu-se 8 notícias, todas focadas no episódio do assassinato, os protestos 

que se seguiram e a atuação de entidades representativas dos trabalhadores junto a imprensa, 

como forma de divulgar notas de denúncia dos crimes que vinham ocorrendo no campo, em 

Goiás, no ano de 1984: 

 

                                                           
30

 Disponível em:<< https://www.cptnacional.org.br/cedoc/centro-de-documentacao-dom-tomas-balduino>> 

Acesso em 20 de out. de 2019. 
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FIGURA 01 – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOM TOMÁS BALDUÍNO 

FONTE: Captura de tela de Comissão Pastoral da Terra, 2019. [16mmx17mm] 
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FIGURA 02 – CEDOC – GOOGLE DRIVE 

 
FONTE: Captura de tela de Comissão Pastoral da Terra, 2019. {10mmx17mm] 

 

 

Assim, a metodologia foi composta de análise do conteúdo de um determinado recorte 

de jornal, seguida da contextualização da matéria no interior do projeto editorial do veículo de 

comunicação que produziu a notícia – observando seu tempo e lugar de produção – para, por 

fim, articular os diferentes recortes entre si – bem como os demais documentos constantes da 

pasta – com o projeto memorialístico da CPT, presente no processo de constituição do dossiê 

Sebastião Rosa da Paz.   

Os recortes de reportagens apresentados aqui serão apresentados de forma cronológica 

no intuito de não comprometer o momento histórico as quais são pertencentes.  Essa 

cronologia também possibilitará o mapeamento e a ligação entre os acontecimentos.  

 

2.2 SEBASTIÃO ROSA DA PAZ: JORNAIS E REVISTAS EM CENTROS DE 

DOCUMENTAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE LUGARES DE MEMÓRIA 

 

 

A imagem de Tião da Paz é encontrada, pelos pesquisadores, pela primeira vez no 

Jornal de Brasília, criado pelo Grupo Jaime Câmara – o maior grupo de comunicação de 

Goiás – em 1972. De acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História 
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Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, este jornal de circulação diária editado 

na capital federal, no momento de seu lançamento passou a concorrer com o Correio 

Brasiliense e o Jornal do Brasil,31 em um claro movimento de expansão dos negócios do 

grupo para outras unidades da federação.  

Na matéria intitulada “Posseiros pedem solução já” percebe-se a insatisfação popular 

diante dos conflitos pela posse de terra e também a denúncia feita pela Comissão Pastoral da 

Terra com relação ao assassinato de Sebastião Rosa da Paz: 

 

 

Goiânia – Mais de três mil trabalhadores rurais, vindos de quase cem municípios 

goianos, reivindicaram ontem ao governador Iris Rezende uma solução imediata 

para os conflitos pela posse de terra, que se tornam cada vez mais frequentes no 

Estado. Representantes dos trabalhadores entregaram a Iris um documento contendo 

15 reinvindicações, entre elas a de fixar no campo mais de um milhão de lavradores 

sem terra. Antes de falar com o governador, eles percorreram as principais ruas do 

centro da capital em passeata, gritando slogans como “O povo pela terra é capaz de 

ir à guerra” e “O povo na luta por terra devoluta”. A Comissão Pastoral da Terra 

denunciou ontem o assassinato do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Uruaçu, Sebastião Rosa da Paz. O Sindicalista, que acabava de chegar de São 

Paulo, onde participou do I Congresso da CUT, foi morto a tiros, na noite de 

anteontem na porta de sua casa. A CPT suspeita que o crime tenha ligação com um 

conflito de terras na região, que estava sendo mediado por Sebastião Rosa da Paz. 

Segundo a CPT, ele vinha recebendo ameaças anônimas há vários dias. A polícia 

ainda não tem pistas dos assassinos que se aproveitaram da falta de energia elétrica 

na cidade, distante 350 km de Goiânia. (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA, 1984, 110-061). 
 

 

Uma das questões colocadas pelo jornal é a da presença deste sindicalista no I 

Congresso da CUT, informação também contida em sua biografia nas cartilhas da Comissão 

Pastoral da Terra (Cartilha Mártires da Terra, 2009) e aqui fundamental para esta pesquisa, no 

intuito de destacar sua relevância dentro do movimento sindical goiano e nacional, enquanto 

elemento político de esquerda. 

É importante destacar, no entanto, que esta matéria não apresenta, no primeiro 

momento, a manifestação como decorrente do assassinato e sim, como reivindicação de 

solução dos conflitos pela posse de terra ao governador Iris Rezende. São mencionadas “15 

reivindicações” e em momento algum são mencionados a viúva e os filhos de Sebastião Rosa 

da Paz que seguiam enlutados e passando por dificuldades financeiras. À primeira vista, pode-

                                                           
31 

De acordo com o CPDOC da FGV:“[...]Lançado em pleno governo do general Emílio Médici, o JBr expressou 

em seu primeiro editorial o compromisso com a ‘democracia, desenvolvimento e segurança’. Desse modo, a 

direção do jornal expôs, também, seu alinhamento com o regime militar, instaurado no país em abril de 1964 

com a derrubada do presidente João Goulart.” (CPDOC, FGV, 2009.)  
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se até confundir essas manifestações com tantas outras que ocorreram no Brasil, neste 

período, pois não tomou-se contato com a gravidade da situação que gestou os protestos.  

A CPT aparece, na matéria, como agente ativo e próximo ao povo que reivindica 

soluções junto ao governador Iris Rezende. A entidade é tratada como um agente que 

“denuncia”, “suspeita” e fornece informações sobre as ameaças sofridas por Sebastião Rosa 

da Paz. 

Neste mesmo dia, o jornal O Popular, principal veículo de comunicação impresso de 

Goiânia, também pertencente ao Grupo Jaime Câmara, divulgou uma nota fazendo menção a 

este crime. Este jornal impresso, que conta hoje com 81 anos é um dos mais tradicionais 

meios de comunicação da capital goiana, tendo circulado pela primeira vez em 3 de abril de 

1938, sendo caracterizado pela revista especializada em comunicação e mídia, Meio & 

Mensagem, em seu aniversário de 75 anos, da seguinte maneira: 

 

 

Com ares de modernidade, o jornal O Popular chega aos 75 anos. A publicação do 

Grupo Jaime Câmara, a maior empresa de comunicação e mídia do Centro-Norte do 

Brasil, alcança os três quartos de século com grandes investimentos em tecnologia e 

em uma redação convergente [...] A capital de Goiás havia completado cinco anos 

de existência quando o jornal O Popular começou a ser distribuído na região. A 

primeira edição da publicação do GJC chegou às bancas no dia 03 de abril de 1938 

com apenas quatro páginas e uma tiragem de três mil exemplares. (Revista Meio & 

Mensagem, 2018). 
  

 

Um dos maiores e mais antigos meios de comunicação do estado, o jornal O Popular 

está ligado a uma série de outros suportes como a televisão (MENDONÇA JUNIOR, 2019) – 

sendo retransmissora da TV Globo – e tem grande influência junto a sociedade goiana. 

Estando entre os maiores veículos de comunicação do país e sendo apontado como o maior do 

estado, tem grande importância como formador de opinião.  

A nota “Fetaeg aponta o assassino do líder camponês”, publicada no dia 30 de Agosto 

de 1984,  traz consigo menção a denúncia feita pela Federação dos Trabalhadores Rurais na 

Agricultura Familiar do Estado de Goiás,32 em documento distribuído à imprensa. Apontando 

                                                           
32

De acordo com a página da FETAEG na internet: “[...] O primeiro sindicato de trabalhadores rurais fundado 

em Goiás é o de Anápolis, cuja fundação ocorreu em 04 de junho de 1967. Depois dele, outros sindicatos foram 

sendo fundados, como os de Pirenópolis, Goianápolis, Nova Veneza, Caturaí e Catalão. Em 28 de outubro de 

1970, os seis (6) sindicatos de trabalhadores rurais acima nominados reuniram-se, em Goiânia, e fundaram a 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE 

GOIÁS, criada com a finalidade de coordenar e defender os interesses dos trabalhadores rurais goianos. A partir 

da fundação da FETAEG novos Sindicatos de Trabalhadores Rurais foram sendo criados no Estado, tendo a 

igreja católica desempenhado um papel significativo, apoiando e incentivando os trabalhadores, na década de 70, 

na criação de novas entidades sindicais.” (FETAEG, [20--], não p.] 
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Vadjou Quintino Moreira como principal mandante do assassinato de Tião da Paz, este 

documento traria um relato sobre os fatos que antecederam o crime e que dariam maior força 

e credibilidade à denúncia. 

 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG) 

denunciou ontem, em documento distribuído a Imprensa que o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu Sebastião Rosa da Paz foi 

assassinado “por familiares de Vadjou Quintino Moreira”. O documento faz um 

extenso relato dos fatos que antecederam ao crime e que substanciam a denúncia. 

Também a Comissão Pastoral da Terra manifestou-se ontem oficialmente a respeito 

do homicídio exigindo do governador Iris Rezende e do Secretário de Segurança 

Pública José Freire, “o completo esclarecimento deste episódio e a exemplar punição 

dos mandantes e executantes do crime”. Para fazer a denúncia contra o fazendeiro 

Vadjou Quintino Moreira, a Fetaeg relata “No dia 14 do corrente mês esteve nesta 

federação o companheiro trabalhador rural Izaias Antônio de Oliveira para fazer 

uma reclamação contra Vadjou, que estava querendo despejá-lo do imóvel onde ele, 

Izaias, se encontrava a cerca de cinco anos. Objetivando tentar resolver o caso 

amigavelmente, o Departamento Jurídico da Fetaeg, enviou uma carta a Vadjou, 

convidando-o a aqui comparecer no dia 20 próximo passado, não tendo o mesmo 

atendido a convocação. FILHO DE VADJOU. Diz ainda a Fetaeg “Anteriormente, 

ia pelo dia 13 do corrente mês, o companheiro Sebastião telefonou para Edivaldo da 

Silva Santos, advogado da Fetaeg, informando-o de que a polícia iria despejar o 

companheiro Izaías. Ao tomar conhecimento deste fato, Edvaldo telefonou ao 

delegado de polícia solicitando-lhe que não permitisse que a polícia fizesse o 

despejo de Izaias pois isso não era de sua competência, além de ser absolutamente 

ilegal. Diante da interferência do advogado, a polícia não fez o despejo, fato esse 

que evidentemente, contrariou profundamente Vadjou e seus familiares”. Após este 

episódio, Sebastião Rosa da Paz, passou a sofrer ameaças de morte, comentadas 

inclusive quando sua viagem ao 1º. Congresso Nacional da Central Única dos 

Trabalhadores realizado no último final de semana. A cilada armada para matar o 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu deu certo, Tião da Paz 

tomou dois tiros – um na fronte e outro no braço – sua mulher sua filha no entanto, 

são capazes de reconhecer o assassino que pode ser, ainda segundo nota da Fetaeg, o 

filho de Vadjou. As duas viram os dois homens que foram à procura de Tião na 

Noite de terça-feira última. GUERRA. A Fetaeg informa ainda que “o Brasil inteiro, 

hoje, já tomou conhecimento da morte do companheiro Sebastião e que as entidades 

sindicais e todas as demais organizações têm se colocado ao lado dos trabalhadores, 

na defesa de seus direitos e interesses, não aceitarão como resposta o sangue 

derramado de Sebastião a impunidade dos assassinos ou culpados pela sua morte, 

pois isto representaria um enorme incentivo para que outros companheiros possam, 

também ser abatidos pela fúria sanguinária e criminosa dos inimigos da classe 

trabalhadora rural. A Comissão Pastoral da Terra expressa por sua vez, uma 

“profunda preocupação com as dimensões da verdadeira guerra que está sendo 

movida por grileiros e pistoleiros contra os trabalhadores do campo e suas 

expressivas lideranças. O assassinato de Sebastião Rosa da Paz não é um fato 

isolado. E como tal deve ser encarado. Não podemos aceita-lo como um caso a mais 

entre as centenas de assassinatos cometidos contra os lavradores nestes últimos anos. 

É preciso dar um basta à violência contra os trabalhadores. É preciso punir os 

culpados.” PT EXIGE PROVIDÊNCIAS. O Diretório Estadual do Partido dos 

Trabalhadores também manifestou sua solidariedade à família de Sebastião Rosa da 

Paz exigindo do governo providências imediatas no sentido de punir os culpados. A 

nota do PT conclama “todos os trabalhadores para se unirem em torno da bandeira 

da reforma agrária, tendo uma posição firme contra as enganadoras iniciativas do 

governador do Estado. Só assim será vingada a morte do companheiro Tião da Paz e 

de inúmeros outros trabalhadores rurais que defenderam o direito à terra para quem 



78 
 

nela mora e trabalha”. Diz a nota que o Partido dos Trabalhadores “considerando a 

situação específica de Goiás, dá prioridade à reforma agrária nas terras dos grileiros, 

nos grandes latifúndios e nas terras devolutas do Estado, além da coletivização das 

áreas destinadas aos grandes projetos. O PT está convencido que a reforma agrária 

só será conquistada por meio da mobilização e organização dos trabalhadores 

unidos, unidos nos seus sindicatos, no seu partido político, na mesma trincheira de 

luta. E finaliza: “Não se pode permitir que lavradores continuem sendo assassinados 

ou expulsos para a cidade, onde passam a enfrentar o desemprego, a fome e a 

miséria”.  (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-062). 
 

 

De forma bastante contundente, O Popular narra as informações contidas no 

documento emitido pela FETAEG, através do qual a mesma denuncia o assassinato, explica 

as motivações e também aponta para um possível mandante do crime. A nota da entidade faz 

um resumo do caso e relata que o trabalhador rural Izaias Antônio de Oliveira havia feito uma 

reclamação contra o latifundiário Vadjou Quintino Moreira, que tinha o intuito de despejá-lo 

da terra onde residia há alguns anos.  

A FETAEG informa que tentou entrar em contato com Moreira, que não compareceu 

a convocação do Departamento Jurídico da entidade. Segundo este relato, em meio a tudo isso 

e ante a possibilidade de despejo de Izaias pela polícia de Uruaçu, Tião da Paz teria entrado 

em contato com o advogado desta Federação que interviu junto ao delegado evitando assim, o 

despejo ilegal.  

Após esta interferência – que teria deixado descontentes Vadjou Quintino Moreira e 

seus familiares –, iniciaram-se ameaças à integridade física de Tião da Paz, presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, as quais ele teria mencionado – ou denunciado 

– até mesmo no Congresso de Fundação da CUT, em que esteve presente. 

Após estes relatos, o que percebe-se é a politização do relato da FETAEG, que passa a 

dar uma dimensão nacional ao assassinato de Sebastião Rosa da Paz. Relacionando a morte 

dele às entidades sindicais e a “todas” as demais organizações que se colocam ao lado dos 

trabalhadores, na defesa de seus direitos, essa Federação relaciona a impunidade do 

assassinato à guerra entre grileiros e pistoleiros contra os trabalhadores do campo e suas 

lideranças. Denuncia, portanto, como o Estado não estava cumprindo com suas funções e a 

justiça não estava sendo feita, por tomar partido pelo latifúndio.  

Citando o “sangue derramado” de mais uma liderança, a FETAEG afirma que a 

impunidade deste caso poderia servir como incentivo para a luta por justiça em outros casos 

semelhantes, que, de acordo com a entidade, não seria um caso isolado dentro das lutas no 

campo, onde outros companheiros correm  riscos e “[...] possam, também ser abatidos pela 
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fúria sanguinária e criminosa dos inimigos da classe trabalhadora rural.” (FUNDO 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-062). 

. Os mandantes deste e de outros crimes são generalizados como inimigos violentos de 

toda uma classe, existindo um esforço para politizar também as bases da entidade, para 

entender o crime dentro de uma dinâmica de classes e de luta social, e não como algo 

puramente pessoal, decorrente de uma briga entre Moreira e Oliveira, que acabou respingando 

em Tião da Paz. 

Nessa matéria, a família de Sebastião Rosa da Paz aparece, entretanto, não é 

apresentada como pessoas de “carne e osso”, como quem tem sentimentos e lida com a dor da 

perda. Mãe e filha emergem na narrativa como testemunhas, como quem presenciou o 

assassinato e pode reconhecer o criminoso. Nesse aspecto, a narrativa é matizada por 

preocupações de cunho policial-investigativo e não propriamente humanístico. 

No subtítulo “PT exige providências” é mencionada uma nota do Diretório Estadual 

do Partido dos Trabalhadores, na qual considera a situação específica do Estado de Goiás, ao 

manifestar solidariedade à família de Tião da Paz e exigir do governo punição aos culpados. 

A nota “conclama” a união dos trabalhadores em torno da reforma agrária, afirmando que só 

assim a morte de Tião da Paz e de outros trabalhadores rurais seriam vingadas, estimulando a 

organização e mobilização dos trabalhadores.  

A morte, nesse caso, é deslocada do campo do medo – de que novos assassínios 

aconteçam – para o da propulsão: deve-se lutar por reforma agrária porque somente dessa 

maneira o assassinato de Tião da Paz não teria sido em vão. Por outro lado, a nota do PT 

procura responsabilizar o governo estadual pelo clima de violência no campo, tratando-o 

como quem não cumpria com sua função de combater arbitrariedades, fazer justiça ou mesmo 

promover a reforma agrária.  

Nesse quesito, o Partido dos Trabalhadores é enfático em denunciar que Iris Rezende 

– político de grande popularidade, eleito pelo PMDB no processo de redemocratização – não 

representava os interesses dos trabalhadores, tampouco seria um agente interessando em 

realizar a reforma agrária em Goiás, tratando-o como um mero populista.  

Tendo posto essas questões, resta responder a uma indagação, sobre o porquê do 

jornal, integrante do Grupo Jayme Câmara, que não possuía a reforça agrária em sua pauta, 

abrir tamanho espaço para esses fatos e entidades. O assassinato, conforme fica patente, gerou 

protestos e foi um grande escândalo, à época, tendo repercussão nacional. Portanto, era 

impossível ignorá-lo, mesmo que se quisesse, era preciso que o grupo mantenedor do jornal 

desse sua interpretação dos fatos. Por outro lado, o fato do jornal ter reproduzido as notas da 
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Federação e do PT, pode ser entendido como uma vitória dessas entidades ligadas aos 

trabalhadores rurais, que conquistaram espaço junto a grande imprensa estadual, nesse 

momento, em função da repercussão do assassinato e da força dos protestos contra o ocorrido.  

Por outro lado, é importante notar que esta matéria foi escolhida para compor o acervo 

da CPT e essa escolha não se deu aleatoriamente. Por mais que, no período em que o dossiê 

começou a ser formado, tentou-se reunir o máximo de materiais disponíveis sobre o 

assassinato, é evidente que houve uma escolha sobre o que guardar. Certamente pesou muito 

para a escolha dessa matéria de O Popular, o fato do jornal ter aberto espaço para que as 

entidades representantes dos trabalhadores rurais, das quais Sebastião Rosa da Paz 

participava, se manifestassem.  

A matéria, no interior do dossiê, é um testemunho da força dos trabalhadores e da 

grande repercussão que o assassinato tomou. Mais do que isso, a matéria traz um conjunto de 

valores enunciados pela nota do PT, mas que são fundamentais para a CPT, a de que a morte 

de Sebastião Rosa da Paz não seria em vão se a reforma agrária fosse conquistada. Tais 

valores se conectam com a concepção de mártir da terra, que a Igreja Católica tenta criar em 

torno do sindicalista.     

Outro jornal, contido no acervo da Comissão Pastoral da Terra (CPT) é o Diário da 

Manhã, que assim como o O Popular, possui grande representatividade no Estado de Goiás 

(CIRINO, 2016). De acordo com José Antônio Ferreira Cirino (2016), esses dois jornais por 

sua abrangência e tempo de existência tornaram-se empresas jornalísticas tradicionais do 

Estado.  

Fundado em 1980, O Diário da Manhã é um periódico diário de abrangência 

estadual, porém “(...) uma empresa considerada como familiar33, levando-se em consideração 

seu formato de gestão administrativa” (CIRINO, 2016, p.124). Para Cirino (2016), além de 

relevância em termos de atingir uma grande quantidade de leitores, o jornal apresenta um 

formato e linguagem diferente de outros jornais, disponibilizando seu acervo on-line. 

Na sua edição do dia 31 de Agosto de 1984, através da matéria “PT solidário a 

sindicalista morto” este periódico menciona novamente a nota citada pelo jornal O Popular 

no dia anterior: 

 

 

                                                           
33 

O jornal ganhou este caráter por ter sido fundado pelo casal Batista Custódio e Consuelo Nasser, bem como 

por seu modelo de Gestão Administrativa. (DIÁRIO DA MANHÃ, 2018, não p.). 
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Uma nota de solidariedade a (sic) família do sindicalista Sebastião Rosa da Paz, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, assassinado com três 

tiros na noite de terça-feira, foi divulgada ontem pelo Partido dos Trabalhadores, 

através do seu Diretório Estadual. Na nota, o Diretório do PT exige imediatas 

providências do governo no sentido de punir os culpados pelo crime, lembrando que, 

no Brasil, principalmente em Goiás, os conflitos pela posse da terra se intensificam, 

causando a morte de lavradores e de pessoas que não se calam diante da violência 

dos grileiros, da polícia e dos jagunços a serviço dos grandes fazendeiros. O PT 

conclama, ainda, “todos os trabalhadores para se unirem em torno da bandeira da 

reforma agrária, tendo uma posição firme contra as enganadoras iniciativas do 

governador do Estado”. E mais: “Só assim será vingada a morte do companheiro 

Tião da Paz e de inúmeros outros trabalhadores rurais que defenderam o direito a 

terra para quem nela mora e trabalha. Na mesma nota, o Diretório do PT lembra a 

passeata de três mil lavradores, em Goiânia, na quarta-feira, quando foi entregue um 

documento ao governador Iris Rezende, com as principais reivindicações da 

categoria. Mas esclarece: “Não se pode esperar muito deste governo, porque ele está 

comprometido mesmo é com os latifundiários”. Mesmo assim, o PT lembra que a 

reforma agrária pode ser conquistada, desde que haja mobilização e organização dos 

trabalhadores em torno dos seus sindicatos e do seu partido político. E conclui: “Não 

se pode permitir que lavradores continuem sendo assassinados ou expulsos para a 

cidade” (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984a, n.n). 
 

 

Esta nota evidencia a utilização da imagem de Sebastião Rosa da Paz na luta dos 

trabalhadores rurais, bem como nos conflitos entre lavradores, grileiros, polícia e 

latifundiários. A postura do PT (Partido dos Trabalhadores) de crítica ao governo é muito 

importante, na medida em que acusa seu “comprometimento com os latifundiários” (FUNDO 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984a, n.n.).e exige soluções para a violência contra 

os que não calam-se diante da situação precária no campo.  

Ao pensar nas ações de Iris Rezende neste momento, bem como em porque o P T 

pede aos trabalhadores que não se iludam com ele, tomou-se como referência o trabalho de 

Cileide Alves Cunha (2008). De acordo com ela, em sua longa carreira política, iniciada em 

1966 (bastante próxima ao auge do populismo entre 1956-1964) como prefeito de Goiânia, 

Iris Rezende adquiriu um estilo bastante próximo ao definido como governo populista, como 

colocado pelo Partido dos Trabalhadores: 

 

 

Resumidamente, e correndo o risco de simplificação, contribuem para sua inclusão 

nesta categoria sua personalidade de aglutinador de posições políticas antagônicas; 

de práticas administrativas consideradas como tais, como os mutirões, presentes em 

todos os seus governos; seu estilo de persuasão política de eleitores e adversários 

com sua oratória eficiente; a manipulação da população com o uso ostensivo da 

propaganda política e seu desejo de reconhecimento público; sua obsessão por 

atender às demandas das classes mais carentes do eleitorado e sua facilidade para 

falar ao povo e administrar para ele. (CUNHA, 2008, p.174) 
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A combinação de uma liderança carismática, que atendia a demandas da população, 

mas também desenvolve ações que propiciem sua sobrevivência política, garantiram a este 

indivíduo longevidade política, tendo estado presente na política brasileira e goiana até os dias 

atuais.  

Nesse aspecto, o PT alertava ao povo que não esperasse de Rezende a solução dos 

problemas agrários, em Goiás, pois historicamente ele se apropriava das demandas populares 

para fazer sua carreira política, solucionando-as apenas parcialmente, quando não ferissem 

suas contraditórias alianças com classes sociais antagônicas. O governador era, portanto, um 

membro dos grupos dominantes regionais, comprometido com seus interesses de classe e não 

propriamente com o povo e o campesinato. 

Vale ressaltar também, como o PT é associado à Tião da Paz e à reforma agrária. Na 

nota, o PT delega-se um papel importante na promoção da reforma agrária: “O PT lembra”, 

ou seja, ele é parte integrante de toda a ação. Na ocasião do assassinato, coloca-se também no 

papel de guardião da memória de Sebastião Rosa da Paz, tomado não apenas como mais uma 

vítima da violência do campo, mas como ícone da luta pela reforma agrária. 

 Assim, existe um esforço para que o assassínio do sindicalista não seja tomado como 

um fato isolado, como mera decorrência de uma mediação frustrada de conflitos entre patrão e 

empregado, mas como parte de um contexto de luta por mudanças mais amplas no campo – 

apresentadas pela mesma nota –, às quais foram violentamente rechaçadas pelos 

latifundiários.   

A divulgação conseguida pela nota do PT nos dois maiores jornais de Goiânia revela 

a repercussão que o assassinato teve, bem como a forte mobilização dos trabalhadores rurais, 

que tomaram as ruas da capital goiana aos milhares. Entretanto, não foram apenas as vias 

públicas tomadas em protesto, notamos que os próprios meios de comunicação do estado, 

produzido pelos grupos dominantes estaduais, se constituíram em espaços ocupados pelos 

trabalhadores, o que revela seu poder de articulação naquele momento. Dessa forma, lutava-se 

para que o assassinato não fosse desmobilizador, mas mais um elemento impulsionador da 

luta por justiça e terra. 

No dia 31 de Agosto de 1984, o jornal O Popular volta a mencionar o documento 

distribuído à imprensa pela FETAEG e o protesto da CPT. Em “Fetaeg acusa fazendeiro e 

CPT protesta”: 
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Em documento distribuído à imprensa, a Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Estado de Goiás apontou o fazendeiro Vadjou Quintino Moreira, 

como envolvido no assassinato de Sebastião Rosa da Cruz
34

, presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu. Para fundamentar a denúncia, a Fetaeg fez um 

extenso relato dos fatos que antecederam ao crime, mostrando que o líder camponês 

já corria risco de vida por ameaças. Também a Comissão Pastoral da Terra 

manifestou-se oficialmente sobre o homicídio, exigindo do Governo do Estado, 

através da Secretaria de Segurança Pública, “um completo esclarecimento do 

episódio e a exemplar punição dos mandantes e executores do crime”. O Partido dos 

Trabalhadores igualmente emitiu nota pedindo a punição dos culpados e 

reivindicando a imediata reforma agrária “para acabar com a criminalidade rural”. 

(Página 6) (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-61) 
 

 

Esta matéria, repetindo-se em dois dias seguidos no mesmo jornal evidencia o 

posicionamento da CPT, com relação ao ocorrido e sua movimentação em busca de justiça 

para o caso. Enquanto a primeira matéria explicita o posicionamento e relato da FETAEG, a 

segunda, também mostra o manifesto oficial da CPT com relação ao assassinato de Tião da 

Paz e a solicitação de providências para o esclarecimento do episódio. Podemos supor que, 

justamente por conter este posicionamento da CPT, a matéria tenha sido preservada pelo 

CEDOC. 

Uma semana depois o Jornal de Brasília traz a matéria “CPT denuncia violência 

gerada por grileiros”, no qual trata da denúncia feita pela CPT com relação a uma onda de 

terror contra lideranças dos trabalhadores rurais de todo país: 

 

 “Uma onda de terror seletivo contra as lideranças sindicais dos trabalhadores rurais 

de todo país”, gerada por grileiros, foi denunciada ontem por dirigentes da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) que acusaram, ainda, o juiz de – aposentado – Direito, 

Wagner Maia Leite, de Porto Nacional (GO), de ter contratado pistoleiros para 

matarem o agricultor João Carneiro Coelho falta algo aqui. [...] A CPT informou 

também que de janeiro a agosto deste ano já foram mortos 52 lavradores em todo o 

país, entre eles vários dirigentes sindicais. Em oito de agosto, passado, por exemplo, 

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu (GO), Sebastião Rosa 

da Paz, ao regressar do Congresso da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

realizado em São Bernardo do Campo, foi fulminantemente assassinado. Enquanto o 

Brasil clama por diretas já, há uma guerra civil não declarada no campo, que tem 

como objetivo de golpear as principais lideranças dos trabalhadores deste país, 

diante da completa omissão das autoridades competentes que, mesmo informadas de 

todos os fatos, não tomam qualquer providência para resolver a questão, diz a CPT. 

(FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-59) 
 

 

Divulgando alguns dados – de acordo com a nota, de janeiro a agosto de 1984 foram 

mortos 52 lavradores em todo o país –, a denúncia faz alusão ao assassinato de Sebastião Rosa 
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 Algumas palavras e nomes nos jornais, mesmo com a grafia errada foram mantidos para transcrever 

com exatidão a matéria publicada.  
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da Paz e o contextualiza no interior de um movimento de assassínios de trabalhadores rurais e 

lideranças sindicais, existente no Brasil daquele período. Citando o contexto brasileiro de 

clamor por Diretas Já, aponta uma suposta guerra civil não declarada no campo, a qual 

objetivaria atingir as lideranças dos trabalhadores.  Diferentemente do movimento de luta 

pelo restabelecimento do voto direto para presidente da república, tal “guerra” não teria sido 

devidamente conhecido pela população brasileira, não sendo divulgada pelas mídias, 

tampouco providências haviam sido tomadas pelo Estado, razão da nota emitida pela CPT. A 

entidade acusa ainda as autoridades competentes de omissão, por não tomarem providências 

com relação à violência no campo e ao aumento dos assassinatos nestas áreas. Em outra 

direção, denunciam também como integrantes do poder público – no caso do juiz aposentado 

– também contribuíam para o clima de violência no campo. 

Novamente se percebe a importância e o peso institucional nessas situações. A grande 

imprensa estadual repercutiu o caso e abriu um espaço mínimo para a publicação de notas 

emitidas por entidades reconhecidas em Goiás, em seu envolvimento com movimentos 

sociais. O envolvimento da CPT – com o peso da Igreja Católica que essa entidade carregava 

– no caso garantiu algum espaço para as denúncias feitas pelas entidades representativas dos 

trabalhadores. A matéria, por sua vez, virou um recorte do dossiê, provavelmente para servir 

de memória da atuação da entidade no caso e seu esforço em divulgar o mandante do crime, a 

fim de vê-lo punido, algo que nunca aconteceu.  

Outro importante veículo de comunicação contido neste acervo é o jornal O São 

Paulo, veículo de informação com outro perfil, pois mantido diretamente pela Igreja Católica. 

Fundado em janeiro de 1955 na cidade de São Paulo, com intuito de aproximar a igreja 

católica de seus fiéis, através de uma nova experiência comunicacional (LARANGEIRA & 

MIKLOS, 2017), surgiu como porta-voz da igreja na defesa dos “bons costumes”.  

No entanto, com a chegada de Dom Paulo Evaristo Arns a São Paulo em 1966, 

“[...]aos poucos, ele vai, assumindo responsabilidades e imprimindo, na igreja paulistana e no 

jornal, as suas características, as suas marcas.” (LARANGEIRA & MIKLOS, 2017, p.284). E 

é a partir deste momento que o semanário passa a ser utilizado para denunciar a repressão do 

regime militar, tratar de direitos humanos e implantar as diretrizes do Concílio Vaticano II.  

Entre os recortes encontrados no dossiê pertencente à CPT, a matéria “Trabalhador 

rural é assassinado ao retornar do congresso da CUT”, de setembro de 1984, dá a dimensão da 

repercussão deste crime dentro dos movimentos da igreja e nos demais estados do Brasil:  
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Sebastião Rosa da Paz participou nos últimos dias 24, 25 e 26 de agosto do 1.º 

Congresso Nacional da CUT – Central Única dos Trabalhadores – sendo um de seus 

fundadores. Voltando para casa foi barbaramente assassinado por pistoleiros às 

20h00 do dia 28 de agosto já em sua cidade, Uruaçú. Não se sabe ainda, quais os 

possíveis mandantes. Acredita-se, entretanto, que Sebastião Rosa tenha sido 

assassinado devido ao envolvimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Uruaçú – GO, do qual era presidente, em um conflito de terras existentes em seu 

município. O Sindicato pede que sejam enviados telegramas ao governador Luís 

Rezende exigindo investigação e a punição dos criminosos. Local: Palácio das 

Esmeraldas – Goiânia, Goiás. 

(FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-58) 

 

 

Tendo sido noticiado fora do estado de Goiás, esta matéria em específico, mostra a 

dimensão deste assassinato dentro da organização dos trabalhadores urbanos e rurais neste 

momento histórico, em termos de Brasil, bem como um esforço movido pelos movimentos 

sociais goianos em levar o caso a conhecimento de todo o país. Observa-se que, além da CPT, 

a diocese de São Paulo (responsável pelo periódico citado) se mostra aliada no que tange a 

ampliar a voz dos trabalhadores rurais e dar visibilidade a este fato.  

Outro ponto a se destacar é o de que este é o primeiro veículo de informação a dar 

destaque ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais – o que revela um diferencial desta mídia 

alternativa à grande imprensa de Goiás –, colocando foco em sua ação de solicitar o envio de 

telegramas ao governador, indicando a atuação desta entidade, algo eclipsado em outros 

recortes.  

Este movimento, que pede justiça ao governo estadual, acaba por dar destaque a 

participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu enquanto meio de luta por 

reforma agrária e por justiça social. Observa-se que, na matéria citada, não é a participação de 

Sebastião Rosa da Paz na resolução dos conflitos de terra que leva a sua morte e sim, a 

própria existência do Sindicato. Isso dá uma abordagem bastante diferente, tornando o 

assassinato, algo coletivo, institucional e direcionado a um órgão específico, não somente ao 

indivíduo Tião da Paz. 

Encontrou-se outra matéria sobre o assassinato em 16 de setembro de 1984, na 

Tribuna da Luta Operária. Trata-se de outro periódico da imprensa alternativa, criado pelo 

Partido Comunista e que teve circulação de 1979 a 1988. Possuía o intuito de publicizar um 

conjunto de relações sociais e políticas referentes à participação dos trabalhadores urbanos e 

rurais no processo de redemocratização do país. Segundo Santos (2007), 

 

 
na edição número zero, a Tribuna da Luta Operária reforçará o compromisso em 

defesa dos direitos dos trabalhadores da cidade e do campo, pela ampla liberdade 

política, democracia, independência nacional e pelo socialismo. O jornal seria uma 
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“tribuna de luta a serviço do que há de melhor no movimento operário e popular. 

(SANTOS, 2007, p.4) 
 

 

De acordo com o CPDOC da FGV, a Tribuna da Luta Operária teria nascido 

posteriormente à Lei da Anistia (Datada de 28 de Outubro de 1979), com o objetivo de 

catalisar ideias e ideais pró-democracia, defendendo a formação de uma frente suprapartidária 

de luta pela normalidade democrática, a instalação de uma assembleia nacional constituinte e 

a realização de eleições diretas. No entanto, mesmo contando com uma maioria de membros 

pertencente ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a contribuição de outros partidos tinha 

uma boa recepção sendo por vezes até mesmo incentivada.35 

Ocupando este espaço contra-hegemônico, reunia setores da sociedade descontentes 

com as imposições dos grupos dominantes brasileiros. Na edição de 16 de setembro de 1984, 

a matéria com o título “Jagunços matam sindicalista goiano” trata da violência contra os 

camponeses em Goiás: 

 

 
Cresce a violência contra os camponeses em Goiás. Nos últimos quatro meses, pelo 

menos sete trabalhadores rurais foram assassinados por jagunços e latifundiários. Os 

sindicalistas, em particular, têm sido vítimas prediletas da sanha assassina no campo. 

Há menos de um mês, Hugo Ferreira de Souza, secretário do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Arapoema, foi assassinado por jagunços. No último dia 28 

foi vez do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, Sebastião 

Rosa da Paz. A Fetaeg, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de 

Goiás, adverte que “não aceita como resposta ao sangue derramado dos 

trabalhadores a impunidade dos assassinos ou culpados pelas mortes, pois isto 

representaria um enorme incentivo para que outros companheiros possam, também, 

ser abatidos pela fúria sanguinária e criminosa dos inimigos da classe trabalhadora 

rural”. LUTA CONTINUA O Estado de Goiás está entre aqueles que lideram a 

sombria estatística de maior violência no campo. Nos últimos meses trabalhadores 

foram assassinados em Niquelândia, Rio Verde, Couto Magalhães, Arapoema, 

Uruaçu e Porto Nacional. Em todos estes casos, o centro do conflito era um só: a 

terra. A impunidade e a omissão das autoridades têm sido os ingredientes principais 

que propiciam o aumento da violência. O Secretário Geral da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura, Divino Goulart, é de opinião que os “assassinatos têm 

sido cometidos pelos latifundiários e grileiros contra as lideranças rurais, visam calar 

e amedrontar os trabalhadores para impedir que eles continuem lutando pelos seus 

direitos, com acesso à terra e a conquista de Reforma Agrária Radical”.  A 

reportagem da Tribuna Operária esteve no dia 2 em Uruaçu na casa do presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município e conversou com Izaura Souza 

Paz, esposa do sindicalista assassinado. Dona Izaura, ainda chocada com a morte do 

esposo, conta que Sebastião Rosa da Paz “não tinha medo da morte. Ele sempre 

disse que morresse em defesa dos trabalhadores, morreria feliz. Os assassinos não 

queriam matar o Tião, queriam era matar o trabalho do sindicato. A gente sofre, mas 

isto dá uma força na gente: é preciso lutar.” Dona Izaura, além de mostrar uma 

preocupação com relação ao futuro de seus oito filhos, preocupa-se também com a 

continuidade do trabalho no Sindicato. Ela recebeu telegramas de solidariedade de 
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(FGV, [201?] não p.) 
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todo Brasil até do governador do Estado, Iris Rezende. (da sucursal). (FUNDO 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-54) 
 

 

 

Trazendo estatísticas relacionadas a violência no campo e afirmando que o Estado de 

Goiás lideraria tais estatísticas, a Tribuna da Luta Operária coloca o estado no centro dos 

conflitos a terra. De acordo com ela, e citando a afirmação da CPT de que a impunidade seria 

um incentivo a violência no campo, esse veículo critica a omissão das autoridades dentro 

deste contexto. Assim, contextualiza o assassínio de Sebastião Rosa da Paz dentro de um 

processo mais amplo de repressão aos movimentos dos trabalhadores rurais, destacando que 

vários outros líderes camponeses haviam sido assassinados em Goiás, naquele período.  

Dessa maneira, o jornal tenta mostrar que a morte de Tião da Paz não foi um caso 

isolado, mas algo que conecta-se com a luta pela reforma agrária no estado. Ele não teria, 

portanto, sido assassinado para impedir que um trabalhador rural obtivesse seus direitos, mas 

pelo fato de tais medidas se conectavam com um esforço empreendido pelos trabalhadores 

rurais para obterem a democratização do acesso a terra.  

Apontados como mandantes, grileiros e latifundiários visariam calar e amedrontar os 

trabalhadores que lutam por seus direitos, pela reforma agrária e pelo acesso a terra. A 

violência seria uma forma de calá-los e tentar impedir o avanço da reforma agrária. Ao tratá-

los como grileiros, o jornal evidencia como muitos dos “patrões” não eram propriamente 

legítimos donos das terras e, implicitamente, evidencia como o Estado atuava para manter o 

poder desses agentes – junto aos demais latifundiários – incentivando a violência por meio da 

omissão. 

Além disso, a reportagem da Tribuna da Luta Operária menciona ter visitado a casa 

de Sebastião Rosa da Paz e conversado com a viúva, Dona Izaura. Nesse momento, vê-se que 

ela não é tratada apenas como uma possível testemunha do assassinato, mas como pessoa de 

carne e osso, que fala, pensa, tem sentimentos e sente a dor da luta.  

Isso não significa que o jornal tenha se tornado “neutro” – algo impossível – e 

abandonado sua linha editorial. Por conta disso, valoriza o aspecto mais militante de Izaura 

Paz e de suas memórias, destacando que a viúva cita o marido como alguém corajoso e 

altruísta que “Não tinha medo da morte” e que falava que se “morresse em defesa a dos 

trabalhadores morreria feliz”. Aqui Tião da Paz é apresentado não mais como indivíduo e sim 

como um ideal, a própria personificação da luta: “[...] não queriam matar o Tião, queriam era 

matar o trabalho do sindicato.”  
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A viúva é apresentada como alguém que não se importa somente com o futuro de seus 

filhos – embora esteja realmente preocupada, sendo apresentada pelo periódico como uma 

“boa mãe” –, mas com a continuidade do trabalho, uma pessoa que continua a lutar. Talvez 

esse caráter militante da fala de Izaura da Paz explique porque de seu insistente silenciamento, 

por outros órgãos da imprensa, que pouco mencionam sobre sua existência e trajetória.36  

No dia 20 de setembro de 1984, a nota de repúdio da CPT sobre Sebastião Rosa da 

Paz, mencionada anteriormente, publicada por diversos jornais da região Centro-Oeste do 

Brasil é publicada na íntegra pelo veículo O São Paulo, com o título “Nosso companheiro 

Tião da Paz”:  

 

 

Eis a íntegra da nota do repúdio redigida pela Comissão Pastoral da Terra, no dia 30 

de Agosto, sobre Sebastião Rosa da Paz, morto barbaramente por pistoleiros dois 

dias antes, quando voltava do 1.a Congresso da Central Única dos Trabalhadores: 

“Foi assassinado na noite de 28 de Agosto último o companheiro Sebastião Rosa da 

Paz, pai de oito filhos. “Sebastião Rosa da Paz retornava do 1.o Congresso da 

Central Única dos Trabalhadores, CUT, realizado em São Bernardo do Campo, SP. 

“Foi fundador e era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, a 

350km de Goiânia, à margem da Rodovia Belém-Brasília. “Esteve presente em 

todos os momentos de luta pela articulação do movimento sindical no Estado, 

ENCLANTS, CECLAT, e ao Congresso de Fundação da CUT. “Em virtude de sua 

posição firme em defesa dos direitos dos trabalhadores, vinha, há algum tempo, 

recebendo ameaças por parte dos fazendeiros e das autoridades policiais. Está em 

andamento na justiça um conflito trabalhista envolvendo os srs. Vadjou Quintino 

Moreira e José Alves de Oliveira, proprietários da Fazenda Lavrinha de Baixo, e o 

lavrados José Isaías. Tião da Paz, assumiu integralmente a defesa do lavrador, tendo 

recebido ameaças em consequência disso. “Sebastião Rosa da Paz retornava de São 

Bernardo do Campo, onde participou como membro da Delegação dos 

Trabalhadores de Goiás no Congresso da CUT. Durante os dias de ausência, pessoas 

foram perguntar por ele em sua casa. “Eram cerca de 20 horas, quando a cidade 

ficou completamente às escuras. Dois indivíduos se aproximaram da casa de Tião da 

Paz e chamaram por ele. Sua filha, de 13 anos, atendeu e introduziu-se na varanda 

da casa. Tião da Paz veio conversar com os dois homens que lhe pediram 

informações sobre os direitos de um lavrador que está há cinco anos na terra. 

Quando Tião da Paz respondeu que a lei garantia os direitos do trabalhador, os 

indivíduos desferiram três tiros contra ele. Um alvejou o braço, um segundo a 

cabeça, o terceiro se perdeu. Tião da Paz, caiu fulminado por balas explosivas ao 

lado de sua mulher. Ela correu para os fundos da casa, o corpo foi amparado pela 

filha e os assassinos fugiram ameaçando com suas armas os vizinhos mais próximos 

que corriam para ver o que estava acontecendo. “O corpo foi levado para o hospital 

para autópsia. Foi atendido pelo Dr. Weslei que se preparava para fazer autópsia 

quando foi interrompido pelo médico proprietário do hospital, dr. Bonfim Ribeiro 

alegando que Tião da Paz era metido em negócio de Sindicato, que poderiam surgir 

complicações. “Foi aberto inquérito que será acompanhado pelo Delegado Regional, 
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Vale lembrar que, embora na maioria das vezes as mulheres sejam lembradas como esposas ou viúvas – e não 

como militantes dos sindicatos dos trabalhadores rurais – sua politização era um dado recorrente. Existem casos, 

como o de Maria Joel da Costa (conhecida como Joelma), que, após o assassinato de seu marido, o sindicalista 

Dezinho, no ano de 2000, em Rondon do Pará – PA, se tornou ela própria presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais, como forma de levar adiante as bandeiras de lutas que eram comuns ao casal. A esse 

respeito, ver: Guimarães Neto e Reis Pereira (2019). 
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dr. Gerson de Souza e pelo Delegado Local, José Carlos, que não estava presente no 

dia do assassinato. “Logo que a notícia chegou a Goiânia, se deslocaram para 

Uruaçu, o presidente da CUT Estadual de Goiás, professor Delúbio Soares, os 

presidentes dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Bela Vista, Anápolis, Ceres, 

representantes da Direção da Fetaeg, o presidente do CPG Prof. Osmar Magalhães e 

uma equipe de Comissão Pastoral da Terra. “A Comissão Pastoral da Terra – CPT – 

organismo ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, traz à opinião 

pública a denúncia desse grave acontecimento e exige das autoridades responsáveis, 

o sr. Governador do Estado, Iris Resende de Machado, e o sr. Secretário de 

Segurança Pública do Estado, José dos Santos Freire, o completo esclarecimento 

deste episódio e a exemplar punição dos mandantes e executores do crime. Sob pena 

de serem eles responsabilizados por omissão criminosa no cumprimento dos seus 

deveres de responder pela segurança do cidadão. “Expressamos por fim a nossa 

profunda preocupação com as dimensões de verdadeira guerra que está sendo 

movida por grileiros e pistoleiros, contra os trabalhadores do campo e suas mais 

expressivas lideranças. O assassinato de Sebastião Rosa da Paz não é um fato 

isolado. E como tal deve ser encarado. Não podemos aceita-lo como um “caso a 

mais” entre centenas de assassinatos cometidos contra os lavradores nestes últimos 

anos. É preciso punir os culpados”. A CPT conclama ainda, entidades e movimentos 

populares a enviarem cartas de solidariedade e donativos à viúva dona Isaura
37

 de 

Souza Paz, rua João Pessoa, s/n (Foto União) – Bairro São Vicente, Uruaçu – Goiás 

e telegramas às autoridades estaduais exigindo a punição dos culpados. 
(FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-055) 

 

 

O fato do jornal ter publicado a “íntegra” da nota da CPT indica uma insatisfação dos 

setores da Igreja Católica ligados à teologia da libertação com a cobertura dada pela imprensa 

sobre o caso e o posicionamento da comissão nesse episódio. É bem possível que os espaços 

conquistados na grande imprensa regional não tenham sido suficientes, pois não expressavam, 

em amplitude e profundidade, o posicionamento da CPT, tampouco traduziam sua denúncia 

sobre a situação. Para tanto, basta observar que esta era a primeira vez que a nota estava sendo 

veiculada na íntegra, termo usado pelo O São Paulo, que sugere uma divulgação apenas de 

excertos, realizada pelos veículos de informação anteriores. 

Na nota, percebe-se uma contundente denúncia, em que o crime é destacado por seu 

cariz bárbaro. O assassinato de Sebastião Rosa da Paz é narrado em detalhes, não dentro de 

um padrão de crônica policial, mas com tons de denúncia social e sensibilidade humanística. 

A dimensão humana do assassínio, do luto, da perda, da forma como Tião da Paz e sua 

família experimentaram tal violência brutal aparece com grande destaque, como forma de 

sensibilizar o leitor, dentro de valores cristãos, em que o ato de matar é considerado o maior e 

mais grave pecado.  

Na nota não se relata apenas a ocorrência de um assassinato, com possíveis mandantes 

e testemunhas. O crime aparece em sua dimensão de perda humana, quem é assassinado é um 
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A grafia correta do nome da esposa de Sebastião Rosa da Paz é “Izaura de Souza Paz”, conforme encontrado 

por nós em seu túmulo. No entanto, em algumas das notícias foi preservada a forma como seu nome estava 

contido no periódico. 
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ser humano, pai de família, sindicalista, a quem Deus deu a vida e somente a Ele caberia tirá-

la.  

Entretanto, a nota não desvincula tal dimensão humana do assassinato da trajetória 

sociopolítica de Tião da Paz. Destaca sua postura “firme” em defesa dos direitos dos 

trabalhadores; as ameaças sofridas por ele, de autoria de fazendeiros e autoridades policiais 

são evidenciadas nessa matéria. Nela, conhece-se um pouco mais das questões sociais que 

cercavam Uruaçu, pois, os assassinos, fazendo-se passar por trabalhadores rurais que 

pretendiam buscar informações para ajudar um amigo em apuros, informam-se sobre a 

possibilidade dele entrar na justiça para obter – provavelmente via usucapião38 – as terras em 

que ele supostamente trabalhava. Essa estratégia de abordagem, por pistoleiros que se fazem 

passar por trabalhadores rurais em busca de informações na casa de sindicalistas, não seria 

utilizada somente nessa situação, sendo recorrente em outros casos de assassinatos de 

lideranças do campo, no Brasil.39 

O diálogo entre o médico responsável pela autópsia e o proprietário do hospital 

também serve para levantar suspeitas com relação às autoridades locais, que manifestam uma 

postura não muito amigável com as questões chamadas sindicais. O episódio é trazido ao 

texto como forma de mostrar uma rede ilícita montada por grileiros e latifundiários, no 

interior de Goiás, envolvendo e intimidando autoridades e demais profissionais e setores da 

sociedade. Dessa forma, se evidencia a estrutura montada pelo latifúndio, como forma de 

manutenção de seu poder e com vistas a garantir a impunidade de seus crimes. Serve como 

forma de iluminar a gravidade da situação, desvelando o poder que tais grupos dominantes 

possuíam. 

A menção ao pronto deslocamento do presidente da CUT do Estado de Goiás, de uma 

equipe da CPT, de representantes da FETAEG, o presidente do CPG (Centro de Professores 

do Estado de Goiás) e de presidentes de alguns presidentes de Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais serve também para evidenciar a gravidade deste acontecimento e instigar as 

autoridades responsáveis a tomar um posicionamento.  Mostra como as entidades ligadas 

aos trabalhadores rurais não ficaram paradas e se mobilizaram. Assim, a ideia é levar ao leitor 

a informação da grande repercussão do caso e instigá-lo a tomar parte na continuidade das 

mobilizações, mandando um telegrama a Izaura de Souza Paz ou ao governo estadual, 

exigindo justiça. Dessa forma, a própria nota se torna um instrumento de mobilização, uma 
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A Legislação prevê que a posse de terra, por pelo menos cinco anos ininterruptos e sem oposição, leva o 

posseiro à propriedade do imóvel. (BRASIL, 2015) 
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A esse respeito, ver o caso do assassinato do líder sindical de Rondon do Paraná, Dezinho, em: Guimarães 

Neto e Reis Pereira (2019).  
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vez que ela não apenas reporta os fatos ou os rememora, mas se projeta no futuro, 

conclamando os trabalhadores e leitores em geral a se mobilizar. 

 Posteriormente a análise destas reportagens, é importante retomar algumas questões e 

analisar a escolha destes recortes para a formação do dossiê de Sebastião Rosa da Paz, pelo 

Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno. Contando com 67 documentos (ou partes de 

documentos) o dossiê montado pela CPT traça mesmo que indiretamente o perfil do mártir da 

Terra Sebastião Rosa da Paz. Dentro da abordagem proposta nesta dissertação, selecionou-se 

as matérias que evidenciam o espaço dado aos movimentos sociais nestes veículos, fugindo 

do outro provável caminho a ser tomado que seria o da análise do discurso dos jornais com 

relação aos movimentos sociais. 

 Esbarrando muitas vezes na recusa de parentes deste personagem e até mesmo de 

integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu em conceder entrevistas orais, 

fato decisivo para a opção metodológica de focou-se em analisar o tipo de memória que a 

CPT deseja preservar sobre o caso. Como resultado, observa-se que os recortes não registram 

a atuação da imprensa propriamente dita, mas das entidades de luta dos trabalhadores que se 

manifestam através destes veículos. Preservar estes recortes de jornais seria uma tentativa de 

evidenciar não somente o espaço ocupado por Sebastião Rosa da Paz nas lutas por reforma 

agrária em Goiás, mas também o protagonismo das principais entidades de luta pelos 

trabalhadores nos diversos estados40 do Brasil. 

 A repetição de dados e informações contidos neste dossiê mostram o grande impacto 

do assassinato de Sebastião Rosa da Paz e sua repercussão em diferentes meios de 

comunicação, bem como o modo como estas notas por vezes apenas reproduziam (e ainda 

forma parcial) as interpretações dadas pelas entidades aos fatos. 

 A utilização dos demais veículos de informação, que ultrapassam os limites da região 

Centro-Oeste, como Tribuna da Luta Operária e O São Paulo, dão ao dossiê uma 

dimensão “nacional” e não somente estadual. Além disso, evidenciam a utilização da imagem 

de Tião da Paz por outros projetos políticos (como o do PCdoB). 

 Dentro da construção deste dossiê, seria de bom tom salientar alguns aspectos 

importantes para esta pesquisa, na “exploração” do Centro de Documentação Dom Tomás 

Balduíno41. Pelo subtópico Conflitos no campo, ao clicar na pasta em que se encontram os 

documentos referentes ao estado de Goiás, antes de chegar aos 901 diferentes arquivos 
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O CEDOC - Dom Tomás Balduíno, conta em seus documentos digitalizados, diferentes pastas referentes a cada 

um dos estados do Brasil. 
41

O centro conta até mesmo com um Manual de Usuário do Acervo Digitalizado para facilitar pesquisas e leituras. 
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relacionados a este estado, depara-se com um índice dos documentos digitalizados e um 

arquivo, no qual constam os números de referência e nomes do que eles caracterizam como 

“casos emblemáticos” de Goiás: 

 

 

FIGURA 03 – CASOS EMBLEMÁTICOS 

 

FONTE: Captura de Tela de Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno. 2015. [8mmx18mm] 

 

 O destaque do assassinato de Sebastião Rosa da Paz mostra um pouco de como este 

dossiê constrói uma memória com relação a este crime. Entre os documentos presentes, nos é 

possibilitada a compreensão de que este não é um fato isolado e se conecta às diversas 

maneiras de lutar pela terra e pela reforma agrária no Brasil. 

 As denúncias feitas com relação à omissão do estado, seja em termos de justiça na 

resolução dos assassinatos ou na execução da reforma agrária, que em tanto diminuiria (em 

alguns momentos colocada é como solução) os conflitos no campo, estão presentes nas 

manifestações e notas emitidas pelos órgãos mobilizados em torno do assassinato deste 

sindicalista. 

 Desta maneira, a montagem deste dossiê e a escolha das matérias, acaba por evidenciar 

a intensa mobilização em torno da morte de Sebastião Rosa da Paz e a tentativa de se 

construir uma memória, na qual seu assassinato fosse o combustível das lutas sociais e não 

apenas o resultado desmobilizador dos conflitos. 

 A abertura dos principais meios de comunicação de Goiás e do Distrito Federal para a 

publicação de notas da FETAEG, CPT e do PT, nos fazem pensar em como tal espaço foi 



93 
 

conquistado na imprensa pelos movimentos sociais, pois não se tratam de veículos de 

comunicação tradicionalmente engajados na luta pela reforma agrária. Entende-se que a 

grande proporção tomada por este caso, levou a imprensa a noticiar os fatos, os quais era 

impossível ignorar, entretanto, o recurso à publicação das notas das entidades pode ter visado 

ao noticiar sem se comprometer com o veiculado e sem precisar direcionar nenhum tipo de 

discurso de análise (mesmo que indireta) à estes movimentos sociais. 

Quanto aos jornais produzidos por movimentos sociais e entidades a eles ligados, 

percebeu-se que houve uma sensibilidade maior com o caso e o estabelecimento de uma 

conexão mais íntima com os trabalhadores. São nesses jornais que as ações do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Uruaçu aparecem, bem como a trechos de depoimentos dados por 

companheiros e até mesmo da esposa de Sebastião Rosa da Paz, dona Izaura.  

Houve, portanto, uma dimensão humana e sensível maior dessa imprensa, na cobertura 

do caso, que se importou em dar visibilidade e dialogar diretamente com os trabalhadores 

rurais de Uruaçu e com a mulher trabalhadora rural militante, na voz de Izaura Paz, sem a 

intermediação de outras entidades, mesmo que estas fossem devidamente engajadas nas lutas 

desses sujeitos históricos. Além disso, apresentaram elementos que compunham a vida 

familiar e social de Tião da Paz, para além de sua atuação no sindicato, desnudando seu 

caráter de ser humano, que possuía uma vida cotidiana e uma densa experiência social.  

As falas de Izaura Paz e dos demais trabalhadores rurais, é notável, contribuem para a 

construção do Tião da Paz como um grande mártir da terra, aquele que dá a vida pela causa, 

um indivíduo que representa uma ideia, e cuja morte se dá apenas em plano terreno. Enquanto 

mártir, o seu “tombar”42 serve como adubo para a Primavera dos movimentos sociais no 

campo. Tal processo de mitificação é no próximo capítulo. 
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Em muitos documentos e poemas das Romarias dos Mártires da Terra, a morte destes indivíduos é 

metaforicamente chamada de “tombar”.  
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CAPÍTULO 3 -  AS MEMÓRIAS DO ASSASSINATO DE “TIÃO DA PAZ” NA 

CONSTRUÇÃO DE UM “MÁRTIR DA TERRA” 

 

 

3.1 “TIÃO DA PAZ”: A CONSTRUÇÃO DE UM MÁRTIR DA TERRA NOS RECORTES 

DO ACERVO DO CEDOC-CPT  

 

 

 Ao longo deste capítulo, objetivou-se analisar a construção de Sebastião Rosa da Paz 

como mártir da terra, tomando como base os recortes de jornal do CEDOC-CPT, bem como 

outras fontes que são apresentadas ao longo do capítulo. Como foco, problematizou-se os 

sentidos e razões para a operação de tal construção, os argumentos utilizados, bem como os 

recursos memorialísticos empregados.  

 Um diferencial deste capítulo é que o foco é dado na análise da mitificação do 

sindicalista de Uruaçu realizada ainda na década de 1980. Portanto, nesta seção do trabalho, 

serão analisadas as memórias construídas contemporaneamente ou imediatamente após o 

assassinato. O período posterior, ou seja, a realimentação de recordações de Tião da Paz como 

mártir da terra, em décadas seguintes, será tema do próximo capítulo. 

Propõe-se, aqui, pensar na forma como a morte de Sebastião Rosa da Paz dá uma nova 

dimensão à luta promovida por este indivíduo, servindo de inspiração para todos aqueles que 

permaneceram envolvidos em tais movimentos. Além disso, é refletido sobre como a 

imprensa teve papel fundamental para que fosse possível a elaboração de um dossiê que 

apresente o trabalho da CPT diante dos conflitos agrários e do caso específico do assassinato 

do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu. 

As reportagens selecionadas para esta discussão, como mencionado no capítulo 

anterior, fazem parte de um dossiê constante do acervo do CEDOC – Centro de 

Documentação Dom Tomás Balduíno, pertencente à Comissão Pastoral da Terra, com sede 

em Goiânia. Para este item, selecionou-se especificamente, os recortes que heroicizam 

Sebastião Rosa da Paz, algo que, a bem da verdade, já aparece nos recortes analisados 

anteriormente, embora não de maneira tão direta. Procurou-se evidenciar aqui as reportagens 

que têm uma relação mais direta com o projeto de construção de uma memória elogiosa a este 

indivíduo.  
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Para tanto, centrou-se em analisar, neste capítulo, matérias que evidenciam e evocam 

o clamor por justiça feito pelas lutas terra, sobretudo nos casos dos mártires. Enquanto nas 

matérias e notas anteriores os órgãos responsáveis insistem em destacar que o assassinato de 

Sebastião Rosa da Paz não é “um caso isolado” e criticam representantes do Estado que se 

omitem ante a opinião pública e a justiça, a partir destes recortes e matérias, analisou-se como 

o indivíduo Sebastião Rosa da Paz passa a inspirar a luta e representar um coletivo. 

O historiador Paulo Knauss (2000) discute o processo de heroicização em seus 

estudos sobre esculturas urbanas. Refletindo especificamente sobre estátuas edificadas a 

“heróis” nacionais, o autor destaca como o processo de edificação dessas esculturas – 

geralmente realizado no século XIX e princípios do século XX por meio de intensas 

campanhas de doação de recursos – consistia em uma “pedagogia social caracterizada pela 

promoção do civismo” (KNAUSS, 2000, p. 177). A noção de herói é um dos pontos centrais 

dessa pedagogia, que se efetiva com base na criação de um vínculo afetivo entre o 

homenageado e a população em geral.  

Dessa maneira, toda figura de destaque, a ser heroicizada, é tratada como um “caso 

exemplar”: “O amor dedicado ao caso exemplar e o orgulho pela excepcionalidade são 

elementos de uma identidade afetiva que pode anular as distâncias e as diferenças sociais” 

(Knauss, 2000. p. 178). A afetividade, nesse caso, é o elemento agregador, que permite ao 

herói ser exemplar não somente ao seu grupo, mas a toda sociedade.  

Sendo assim, permite que uma trajetória de vida seja tomada não em termos 

puramente individuais, pois: “[...] fica estabelecida simbolicamente uma conexão entre o 

individual e o coletivo, construída a partir de um dívida da sociedade para com os feitos de 

um personagem” (KNAUSS, 2000, p. 184). O vínculo que se estabelece entre o homenageado 

e o conjunto da sociedade se dá justamente por meio da noção de que as pessoas possuíam 

uma dívida com o herói e, para saldá-la, precisam render votos à sua memória. Para Knauss 

(2000), a função da heroicização de figuras da história nacional é superar as diferenças 

existentes entre os diferentes grupos sociais e impor uma memória calcada em temporalidades 

que emanam do Estado, com vistas a sedimentar a ordem vigente.  

No caso de Sebastião Rosa da Paz, seu processo de construção como “márir da terra” 

guarda certa semelhança com os processos de heroicização, embora ela tenha sido feita com 

outros objetivos. De fato, tenta-se torná-lo um “caso exemplar”, cuja memória seria digna de 

transcender as fronteiras de seu grupo de trabalhadores rurais e servir como orientação a 

todos, especialmente aqueles de fé católica. Longe de sedimentar uma história vinculada ao 

Estado e a anular diferenças sociais, os mártires da terra fazem recordar a desigualdade social, 
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as omissões e demais aspectos negativos do Estado – como sua atuação em favor de interesses 

corporativistas –, colocando em posição central a sociedade civil, em especial, os estratos 

sociais mais baixos dela.  

Também vê-se no processo de heroicização de Sebastião Rosa da Paz, bem como de 

outras figuras consideradas “mártires da terra”, a tentativa de construção de um vínculo 

afetivo entre o sujeito homenageado e aqueles que o rememoram, calcada na temática da 

dívida social. Entretanto, para saldar essa dívida, não basta evitar deixar que os mártires da 

terra caiam no esquecimento, edificando estátuas e promovendo outras formas de 

rememoração, é preciso que haja um engajamento nas lutas sociais de quem faleceu, pois, 

somente quando os ideais deles se concretizarem, a conta simbólica será paga.  

Estamos diante, no entanto, de uma heroicização que não está voltada à promoção da 

ordem vigente, mas à sua contestação. Neste caso, o herói também não é inventado ou 

artificialmente fabricado. A CPT não criou uma imagem de Sebastião Rosa da Paz descolada 

de sua trajetória de vida e morte. A heroicização é uma operação seletiva, de escolha das 

virtudes que, de fato, Sebastião Rosa da Paz possuía e que são entendidas como válidas para 

balizar sua memória. 

Nesse aspecto, observa-se um movimento para tornar as memórias da trajetória de 

vida de pessoas como o sindicalista assassinado em Uruaçu em mito, conforme aponta Michel 

Pollak (1989). Para o autor, uma memória mítica é aquela que não depende mais de um grupo 

para sobreviver, para que seja lembrada.  

 

 
[...] nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais estáveis e sólidos que 

possam parecer, têm sua perenidade assegurada. Sua memória, contudo, pode 

sobreviver a seu desaparecimento, assumindo em geral a forma de um mito que por 

não poder se ancorar na realidade política do momento, alimenta-se de referências 

culturais, literárias ou religiosas. O passado longínquo pode então se tornar 

promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à ordem estabelecida (Pollak, 1989, 

p. 11). 

 

 

Evidentemente que o tipo de mito a que se refere o autor difere sobremaneira do caso 

aqui estudado. Entretanto, percebe-se alguma similitude, no sentido de perceber nos setores 

ligados a Teologia da Libertação um esforço para difundir a memória dos “mártires da terra”, 

ultrapassando os limites dos grupos sociais de que participavam os militantes vítimas de 

violência política. Mais do que isso, percebe-se como tais memórias míticas deixam em 

segundo plano a trajetória de vida e as questões mais existenciais e cotidianas dessas pessoas, 
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suas relações familiares e de amizade, para investir sobre suas recordações sentidos ligados à 

luta.  

O objetivo desse movimento é tornar tais reminiscências uma “promessa de futuro” 

(Pollak, 1989, p. 11) com vistas a torna-las um “desafio lançado à ordem estabelecida” 

(Pollak, 1989, p. 11). Embora não recorram a um passado imemorial, mas recordações de 

crimes e de situações enfrentadas em períodos muito recentes, o objetivo é construir sólidas 

memórias que possam, ao mesmo tempo, questionar a ordem e as relações de poder e inspirar 

o maior número de pessoas possíveis.  

Uma das questões centrais nessas memórias dos “mártires da terra” é como lidar com 

a morte e, mais precisamente, com o medo da morte, fator com grande potencial 

desmobilizador. Triunfar sobre os movimentos sociais e, portanto, desarticulá-los, com base 

no medo da morte, é o objetivo principal do uso de recursos violentos e brutais contra 

militantes.  

Maria do Rosário Cunha Peixoto (2006), ao estudar a literatura infantil de Ana Maria 

Machado durante a ditadura militar, faz uma importante reflexão sobre o binômio medo e 

riso. Segundo Peixoto, a literatura de Machado fazia várias alusões à ditadura, a governos 

tirânicos e autoritários e ao fim (pacífico) desses regimes e tinha com mote central instigar o 

leitor a rir de quem estava no poder e tentando exercê-lo de maneira antidemocrática.  

Segundo Peixoto, o riso não pode ser menosprezado, pois é importante instrumento 

de luta política, nas suas palavras “Desmanchar o medo foi uma tarefa na qual a literatura 

infantil de resistência se empenhou. Rir-se dele, desnudá-lo, desvendar seus segredos era 

enfraquecê-lo” (Peixoto, 2006, p. 172). Portanto, combater o medo é uma forma de lutar 

contra opressões, que a resistência à ditadura militar sabia utilizar há muito tempo.  

No caso das memórias dos mártires da terra, a estratégia política é dissipar o medo 

com base não no riso, incabível na situação, pelo desrespeito que evocaria nas enlutadas 

pessoas próximas dos falecidos. Ao invés disso, se investia a memória de assassinatos e 

outros crimes políticos, cometidos contra militantes, de valores como coragem, dever de 

prosseguir na luta e reivindicações por justiça.  

Além disso, é preciso lembrar que memórias de pessoas como Sebastião Rosa da 

Paz, consideradas mártires da terra, estão cercadas de valores religiosos. A própria morte 

possui sentidos diferentes dentro do catolicismo, uma vez que, apesar da religião adotar o luto 

e o sentimento de pesar como parte de sua ritualística, a morte é considerada apenas o fim da 

existência do corpo, ao passo que a alma é tida como imortal. A morte, portanto, é 
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considerada teologicamente como uma espécie de passagem, para um nível superior de 

existência. Sobre essas particularidades, retorna-se ao final deste capítulo.  

Voltando-se aos recortes do dossiê do CEDOC-CPT, encontra-se uma matéria de 

jornal do dia 06 de Outubro de 1984, quando é publicado no O Popular43, o “Tributo a 

Sebastião Rosa da Paz, multiplicador da primavera”, assinado por Brasigóis Felício. De 

acordo com o site Escritores e Associados (2009, não p.), Felício é um jornalista e escritor, 

ocupante da cadeira 25 da Academia Goiana de Letras, possuidor de dezenas de premiações 

literárias, em nível regional, nacional e internacional.  

Neste Tributo, a imagem de Tião da Paz é exaltada, como a de um “(...) homem que se 

fez respeitado na região do médio-norte goiano, por sua honradez, dignidade, e decidida 

atuação na defesa dos interesses dos trabalhadores rurais de Uruaçu (FUNDO DA 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, n.n.)”.  

São feitas também diversas críticas à morosidade da justiça quando “morre um 

trabalhador”, e é apontada a necessidade de relembrar sua atuação:  

 

 

(...) Um ato público comandado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu 

acontece, neste domingo, nesta cidade; para reverenciar a memória e a luta deste 

homem que tombou, vitimado pelas balas do ódio contra a justiça e a dignidade 

humana (...)  (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984b, n.n.) 
 

 

O que se pode perceber nesta nota é a referência direta à memória do indivíduo 

Sebastião Rosa da Paz,  que morre na luta através de um ato de grande injustiça que não 

atingiria somente a ele, mas também a valores como justiça e a própria dignidade do ser 

humano. Do mesmo modo, as palavras “Tributo” e “Primavera” elevam a imagem do 

fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu como alguém digno de 

homenagem, que poderia gerar um novo ciclo.  

As novas manifestações, de outubro de 1984, revelam como havia um projeto de não 

deixar cair no esquecimento a trajetória e assassinato de Sebastião Rosa da Paz, bem como a 

necessidade de que se fizesse justiça. Nesta mesma publicação, encontra-se uma poesia de 

                                                           
43 

 Um dos maiores grupos regionais de mídia do Brasil, também detentor da filial da Rede Globo – TV 

Anhanguera em Goiás e Tocantins -, Rádio CBN, Rádio Executiva de Goiás e Rádio Executiva de Brasília, 

Jornal Daqui Goiás e Jornal do Tocantins. Na pesquisa de consumo de mídia o O Popular ficou entre os mais 

citados no país dos leitores que leem jornal no final de semana. (Cirino, 2016, p.123). A informação já apareceu 

no capítulo II, não precisa repetir. Existem alguns dados importantes, no entanto, que não apareceram lá (os que 

não apaguei). Sugiro transferir parte dessa nota para o corpo do texto do segundo capítulo.  
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Pedro Tierra, “poeta da resistência”, preso político durante o período da ditadura militar e 

militante conhecido por escrever sobre as violações dos direitos humanos e sobre a repressão 

(SILVA, 2017).  

Nesta poesia, que conta com um heroicizante tom, observa-se, como a figura de 

Sebastião Rosa da Paz está diretamente ligada à luta dos trabalhadores rurais: 

 

Sebastião Rosa da Paz  
se chamava. 
 

Até às 8 horas da noite 
quando explicava 
aos assassinos sem rosto, 
o direito à vida 
e a cidade mergulhou  
num rio de treva. 
 

Que nome lhe dará  
nesta hora 
e na pedra da memória 
o grito de teus irmãos? 
 

Sebastião Rosa da Dor. 
No coração dos filhos. 
Sebastião Rosa de canto. 
Na boca dos peregrinos. 
 

Sebastião Rosa de esperança. 
Na marcha dos que prosseguem. 
 

Sebastião Rosa de Fúria. 
Na garganta do povo sem terra. 
 

Sebastião Rosa de liberdade, 
No peito dos oprimidos. 
 

Sebastião Rosa de Rebeldia 
Nos olhos da multidão. 
 

Até que retorne, um dia  
Pela mão dos libertados a ser 
SEBASTIÃO ROSA DA PAZ. 
 

E não será apenas ROSA 
Mas uma PRIMAVERA inteira 
convocada, 
multiplicada  
sobre a terra dos homens. 
(FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984b, n.n.) 

 

 Os poemas carregam consigo potencial de análise, tal qual quaisquer outros 

documentos históricos. Sendo fontes riquíssimas, por tratarem de textos abertos e 

imaginativos, elas dão pluralidade aos contextos históricos em que estão inseridos e permitem 
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diversas construções de sentidos. Graças à sua capacidade de (re)criar uma coletividade 

social, eles guardam as marcas de um fato, de um lugar ou mesmo de um povo 

(CARVALHO; HADAS; SCHUSTER, 2017, p. 93). 

São conceituados por Carvalho, Hadas e Schuster (2007) como configurações poéticas 

do real, que usufruem do imaginário. Os poemas, portanto, apresentam ao historiador 

responsável por sua análise, questões factuais versejadas, que cabe ao pesquisador ler e 

interpretar à luz de seu contexto e processo de criação. Dentre as possíveis interpretações de 

um poema e da projeção de significados transmitidos por eles, cabe ao leitor compreender que 

estes textos podem despertar também o público para a liberdade de interpretação e 

inquietações relativas à sociedade (FARIA, 2005) 

Neste poema em específico, é explicitada a imagem de vários “Tiãos”: do Tião pai de 

família, do Tião que se torna cântico para os peregrinos – uma alusão à Romaria da Terra –, 

do que se torna a esperança de melhora para os que prosseguem na luta no campo, do Tião da 

indignação dos desprovidos da terra, do Tião que representa a necessidade de liberdade e 

rebeldia dos oprimidos da multidão por também fazer parte dela mas que se nega a calar, da 

pessoa que não se contenta com o emudecimento, daquele que daria a vida pela verdade, ou 

melhor, daquele que deu a vida pela verdade mostrando na prática o que é a “coragem”.  O 

clamor pela libertação e pela “Paz” se torna aqui, um ato público. O homem comum, que 

esteve disposto a lutar pelos seus iguais, por uma história diferente. 

 A poesia, portanto, parte da dimensão humana da existência de Sebastião Rosa da Paz, 

com foco em suas relações familiares, para depois discorrer sobre a violência sofrida por ele, 

para então conectá-la com o contexto de repressão vivido pelos trabalhadores rurais de Goiás 

e do Brasil. A rememoração proposta não se remete ao mero luto, enquanto perda de um ente 

querido, que passa a integrar um passado findo e acabado, mas o projeta para o futuro, como 

alguém que se sacrificou pela reforma agrária e que precisa ter sua trajetória – entendida 

como heroica – honrada pelos que ficaram, na forma de fazer com que a reforma no campo 

enfim se concretizasse. 

 É de bom tom deixar claro, em meio a análise deste material nossa ação – como 

historiadora – no sentido de, dentro do dossiê, selecionar notícias que não figurassem 

meramente entre colunas policiais ou editoriais e nem que delineassem a posição dos veículos 

de informação sobre o caso do assassinato. Em vez disso, foram escolhidos, dentre os recortes 

de jornal, aqueles textos que testemunham visões favoráveis à concepção de “mártires da 

terra” da CPT. Foram escolhidos, portanto, aqueles materiais que conseguem fazer emergir, 

nas brechas da pauta de jornais produzidos pelos grupos dominantes estaduais, textos que 
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contribuam para denunciar o assassinato e que evidenciam o projeto de rememorar a trajetória 

de Paz, com vistas ao fomento da continuidade da luta pela reforma agrária. 

O Correio Braziliense – inaugurado na mesma data que a cidade de Brasília, em 

1959,  e, portanto, o primeiro veículo de comunicação de Brasília –, em sua edição de 07 de 

outubro de 1984, apresenta a matéria “Ato em Goiás para líder morto” em que destacava o ato 

público em homenagem a Sebastião Rosa da Paz: 

 

 

Goiânia (Sucursal) Emoção e apreensão deverão se misturar hoje à tarde na cidade 

de Uruaçu, a quase 350 km desta capital, quando será promovido um ato público em 

homenagem ao líder sindical Sebastião Rosa da Paz, morto por pistoleiros no dia 29 

de agosto. A emoção ficará por conta dos familiares e liderados do ex-presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, assassinado durante um conflito por 

terras para os lavradores do médio-norte goiano. A apreensão ficará pelo temor de 

que novos atentados sejam cometidos em Uruaçu contra outros líderes dos 

trabalhadores – conforme as constantes ameaças que têm sido feitas aos promotores 

dessa manifestação. E, para garanti-la, a polícia deverá armar um esquema especial 

de segurança. A pedido de dois deputados do PMDB, no final do mês passado. O 

CRIME. O assassinato de Sebastião Rosa da Paz é apenas mais um entre vários 

outros provocados pela violenta disputa por terras no interior de Goiás – 

especialmente das regiões do médio-norte, norte, extremo-norte e nordeste. O líder 

sindical tinha acabado de retornar do Congresso Nacional da Central Única dos 

Trabalhadores, em São Paulo. A noite, em sua casa, foi atender a porta, sem se 

precaver contra ameaças de que há muito tempo vinha sendo vítima. Os dois homens 

que batiam sacaram suas armas e mataram Sebastião, fugindo sem serem 

identificados. O crime repercutiu intensamente em todo o Estado e provocou 

protestos dos trabalhadores, dos partidos políticos e da ala da igreja ligada à luta dos 

trabalhadores, como a Comissão Pastoral da Terra e o bispo da Cidade de Goiás, 

dom Tomás Balduíno. Para ele, o crime foi praticado em meio “a uma guerra civil 

não declarada” e acusou como responsável a entidade que congrega os fazendeiros 

daquela região. As investigações policiais ainda não conseguiram levar à 

identificação dos pistoleiros e tampouco dos mandantes. PROTEÇÃO. No último 

dia 28 os deputados Manoelada Mota e Ivan Ornelas, do PMDB, requereram ao 

governador Iris Rezende e ao secretário da Segurança Pública, José Freire, 

“providências urgentes no sentido de garantir a realização do ato público, dia sete de 

outubro em homenagem a Sebastião Rosa da Paz”. O Partido dos Trabalhadores, 

integrado a mesma causa, resolveu transferir de Goiânia para Uruaçu a reunião que 

fará de seu Diretório Regional, para incorporar-se ao ato público póstumo e protestar 

contra a continuidade do clima de violência e medo no campo. As medidas especiais 

de proteção foram requeridas, porque após o assassinato, de Sebastião Rosa da Paz, 

seus companheiros de sindicato, amigos e familiares começaram a receber ameaças 

principalmente no sentido de que não incentivassem as investigações sobre o crime. 

Nem mesmo durante o sepultamento da vítima houve tranquilidade: um homem 

dirigindo um Maverick sem placas investiu contra o contejo e por pouco não 

ocasiona uma tragédia – para fugir em seguida. GRILEIROS. O deputado Manoel 

Mota, a exemplo de outros companheiros de Sebastião Rosa da Paz, atribuiu o crime 

a grileiros e a classe opressora que estão a sorrir, ainda que temporariamente. No 

entanto, essa morte solidificou ainda mais o espírito de solidariedade e união entre 

os trabalhadores. E inconcebível que assassinatos como esse possam continuar 

impunes; homens que tornam-se cada vez mais ricos grilando terras e assassinando 

pais de família. E seu colega Ivan Ornelas assinala que Sebastião da Paz foi mais 

uma vítima, na luta contra a exploração da terra e do trabalhador rural em benefício 

do latifúndio que nada produz, da grilagem organizada dos pistoleiros contratados, 

enfim do capitalismo selvagem, sobretudo o que vem lá de fora do Brasil. Os dois 
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parlamentares oposicionistas estarão, hoje em Uruaçu, participando do ato público 

de repúdio à morte de Sebastião Rosa da Paz. (FUNDO COMISSÃO PASTORAL 

DA TERRA, 1984, 110-037) 

 

 

 O crime nesta reportagem do Correio Braziliense é visto como algo capaz de causar 

emoção e apreensão, que ao repercutir em todo estado provoca protestos, ou seja, repercute 

entre os demais líderes e trabalhadores rurais. O clima de tensão é aqui explicitado, pela 

presença do Maverick sem placas que segue o cortejo e quase causa novas tragédias, ou seja, 

houve tentativa de atropelamento de pessoas que tomaram parte nos atos fúnebres, que se 

configuraram também em protestos contra o acontecimento.  

 A matéria também frisa que as ameaças não cessaram com o assassinato e outras 

lideranças estava sendo assediadas, inclusive para que não promovessem novos protestos, 

como aqueles planejados para outubro. Por outro lado, a matéria faz menção a uma classe 

opressora que estaria a “sorrir”, em virtude de sua impunidade, porém, lembra que tal situação 

seria passageira, pois cria-se que a justiça seria feita, algo que nunca aconteceu de fato.  

 Na matéria, nota-se um espaço maior conquistado pelos movimentos sociais. As 

entidades representativas e solidárias aos trabalhadores rurais novamente conquistam 

visibilidade, e, mais do que isso, os movimentos passam a ter rostos, pessoas são ouvidas e 

suas falas são, minimamente, transcritas, ganhando visibilidade. Toda a contenda passa a ter 

uma dimensão mais humana. Uruaçu e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também 

conquistam mais espaço nessas matérias, sendo lembrados. Além disso, é preciso notar como 

a matéria chama atenção para o fato da violência não ter cessado com o assassinato de 

Sebastião Rosa da Paz, existindo todo um quadro conflituoso ainda presente na cidade e no 

estado.  

Cabe frisar que o próprio texto jornalístico parece engajar-se na causa e tomar partido 

das entidades ligadas aos trabalhadores rurais. Entretanto, é bom lembrar que o Correio 

Brasiliense não é um jornal alternativo, sendo um dos grandes veículos de comunicação 

nacional. No período da redemocratização, muitos dos grandes jornais mudaram suas linhas 

editoriais e passaram a ter uma fachada mais progressista, abrindo algum espaço (mínimo) 

para movimentos sociais e progressistas, principalmente para a campanha das “Diretas Já”.  

Talvez isso explique essa matéria destoante das formas com que movimentos sociais e 

de luta pela terra são comumente abordados pela grande imprensa nacional. Por outro lado, 

vê-se o peso do apelo humano provocado pelo assassinato, o que também pode explicar a 

abertura de brechas nas pautas fechadas dos jornais, dominadas por um liberalismo estreito 
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que confere à propriedade privada uma aura quase sagrada e que raramente questiona a 

legalidade dessa propriedade, sendo a grilagem de terras um tema tabu para ela. 

 O que se percebe aqui também é a necessidade de um ato público de luta por um 

Sebastião da Paz que é uma vítima, na luta contra exploração da terra. Ao fazer referência a 

um capitalismo selvagem, o repúdio a morte deste indivíduo se torna parte de uma realidade 

bem mais ampla. 

No caso específico de Sebastião Rosa da Paz, tanto a trama quanto o enredo de seu 

assassinato dão a ele a força do líder que morre por não se calar diante da injusta divisão de 

terras do Brasil, e que, se faz sempre presente, pois, com seu assassinato, teria se tornado um 

ideal, uma figura de inspiração. Um dos rituais comuns antes do início das reuniões da CPT 

regional de Goiás é justamente enunciar o nome dos mortos pela terra e em seguida entoar em 

coro “Ele está presente”44  

 Em “Latifúndio mata dirigente sindical no norte de Goiás”, publicada pela Tribuna 

da Luta Operária, percebe-se as manifestações de solidariedade e protesto decorrentes deste 

ato realizado em outubro. Com a presença significativa de cerca de mil trabalhadores e 

diversas entidades que reafirmam sua posição em colocar fim ao latifúndio e conseguir a 

reforma agrária, pode-se perceber a mobilização gerada em torno do assassinato de Sebastião 

Rosa da Paz: 

 

 

Foi realizado no último dia 7, na cidade de Uruaçu, no médio-norte goiano, uma 

manifestação de solidariedade e protesto pelo assassinato do presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (STR) do município, Sebastião Rosa da Paz. Participaram 

do ato cerca de mil trabalhadores e várias entidades sindicais, populares e 

democráticas como a Fetaeg (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado), Comissão Pastoral da Terra, Conclat, Cut, Sindicato dos Jornalistas e 34 

STRs de todo estado de Goiás. O presidente da Fetaeg, Amparo Sesil do Carmo, foi 

um dos oradores mais aplaudidos, quando afirmou aos manifestantes que “estamos 

hoje aqui para exigir o esclarecimento de mais esse crime. Estamos aqui 

fortalecendo nossa união para fazer cumprir nossos direitos. Hoje temos que 

condenar não só os executores e os mandantes do crime que vitimou o Sebastião da 

Paz, mas as autoridades governamentais que nada fazem para puni-los”. Eliezer 

Alves Bento, diretor da Fetaeg,  falou em nome da Conclat: “Essa articulação 

sindical que representa mais de 3 mil sindicatos de todo o Brasil está aqui 

representada para reafirmar a sua posição aprovada em seu último Congresso, que é 

a de colocar fim ao latifúndio e conquistar a Reforma Agrária Radical”. (da 

sucursal) (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1984, 110-025) 
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Atividade bastante comum dentre as celebrações referentes aos mártires da terra e a qual estivemos presentes 

em reunião ocorrida na CPT – Regional Goiás no ano de 2013. 
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 A matéria, do jornal da imprensa socialista, procura demonstrar a grandiosidade dos 

protestos, expressa no texto por meio de números de pessoas e entidades presentes: mais de 

mil trabalhadores, mais de 34 sindicatos de trabalhadores rurais e mais de 3 mil sindicatos do 

Brasil. Procura, dessa maneira, demonstrar que foi um grande ato público, com participação 

maciça de entidades e pessoas. Como objeto principal dos protestos, o texto apresenta, em 

primeiro plano, a reivindicação de que justiça fosse feita, tratando as manifestações como 

revolta contra a omissão do estado e a impunidade, algo que nos parece coerente com o 

contexto dos atos. Em segundo plano, mais num sentido propositivo, os protestos eram 

tratados como lutas por reforma agrária, terminando o texto por conclamar trabalhadores rural 

e leitores a aderirem à proposta de reforma agrária radical45. 

 O termo, recorrente na documentação, é analisado por José de Souza Martins (1999), 

que utiliza-se dele para tratar da ambiguidade da luta por reforma Agrária. O autor coloca em 

lados antagônicos conservadorismo e revolução: “De um lado, havia uma proposta de reforma 

agrária claramente conservadora, sobretudo a mal definida reforma católica. De outro, havia 

uma proposta de reforma agrária radical, a das Ligas Camponesas, também ela não muito 

clara.” (MARTINS, 1999, p. 101) 

  Tais elementos foram pensados por Martins para o contexto dos anos 1960, 

entretanto, eram utilizados nos anos 1980. A reforma conservadora visava superar as 

dificuldades do campo com novas tecnologias e aumento da produtividade, sem mexer na 

estrutura fundiária. Em direção oposta, a reforma agrária radical visava uma redistribuição das 

terras, questionando a propriedade privada no campo, que não satisfazia com suas funções 

sociais.  

Retomando a análise da imprensa, em 15 de janeiro de 1985 é publicado no Jornal O 

popular a matéria “Líder rural dá nome a comitê”: 

 

 

Diversas entidades populares sindicais criaram ontem o Comitê Sebastião Rosa da 

Paz que, segundo seu manifesto, tem como objetivo lutar pela apuração completa do 

crime e pela punição dos assassinos do presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Uruaçu, que deu nome ao comitê. A campanha, segundo o manifesto será 

realizada a nível nacional, “para que se faça justiça”. Conclamando todos os 

sindicatos, de trabalhadores rurais e urbanos a integrarem o comitê, o manifesto diz 

que serão concentrados esforços para que se faça justiça no caso Tião da Paz mas 

que a luta é pela apuração “de todos os crimes cometidos contra os trabalhadores e 
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José de Souza Martins (1999, p.101) se utiliza desse termo para tratar da ambiguidade da luta por reforma 

Agrária. Ele coloca de lados antagônicos conservadorismo e revolução: “De um lado, havia uma proposta de 

reforma agrária claramente conservadora, sobretudo a mal definida reforma católica. De outro, havia uma 

proposta de reforma agrária radical, a das Ligas Camponesas, também ela não muito clara.” 
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aqueles que lutam com eles, no campo e na cidade”. A elucidação do homicídio 

contra o dirigente sindical, ocorrido no dia 28 de agosto do ano passado, será um 

estímulo – diz o Comitê – “à mobilização das entidades sindicais e demais 

movimentos populares em defesa de seus dirigentes e companheiros visados pelo 

ódio das classes dominantes” (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. 

1985a, n.n.) 
 

 

O que se nota aqui é a mobilização de uma série de entidades populares pela 

apuração completa dos fatos e condenação dos culpados no caso Tião da Paz. Tendo sido 

realizada de forma a atingir e envolver todo país, através de integrantes de sindicatos, bem 

como trabalhadores, a criação deste comitê visava apurar crimes cometidos contra 

trabalhadores e pessoas que defendem os direitos dos mesmos. Outro ponto é que ao 

“conclamar” todos, observa-se que a resolução do caso está diretamente atrelada ao conceito 

de justiça, ao “fazer justiça”.  

O que percebe-se aqui é que, decorridos quase seis meses do crime, aquele quadro de 

omissão do estado e de impunidade dos culpados continuava a acontecer, sob a ótica dos 

trabalhadores rurais e suas entidades. Eles entendiam que as investigações e o processo não 

avançava, por isso era necessário criar instrumentos para realizar pressão sobre as 

autoridades. Como é perceptível, na matéria ocorre uma desvinculação entre a luta por justiça 

e a luta por reforma agrária, sendo que a matéria foca apenas no primeiro aspecto, talvez mais 

adequado com a linha editorial do jornal.  

 Após seis meses, o assassinato voltava a repercutir na matéria do jornal O Popular 

“Morte de líder ainda impune”: 

 

 

Há seis meses, na noite de 28 de agosto do ano passado, “Sebastião Rosa de Dor”, 

conforme o poeta Pedro Tierra, registrado Sebastião Rosa da Paz, eleito presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, foi assassinado por criminosos 

ainda impunes. Lembrando a morte de “Sebastião Rosa de Esperança”, 

representantes do comitê criado para exigir das autoridades a apuração do caso, 

estiveram na Delegacia Estadual de Homicídios, mas não conseguiram falar com o 

delegado responsável pelo inquérito, João Dâmaso. Souberam, no entanto, segundo 

informações prestadas, que não há qualquer novidade nas investigações. “Sebastião 

Rosa de Fúria, na garganta do povo sem terra”, foi assassinado na porta de sua casa, 

um dia depois de ter chegado do 1º Congresso de Trabalhadores, em São Paulo. O 

inquérito para apurar o crime passou da delegacia de polícia de Uruaçu para a 

Delegacia Estadual de Homicídios e, após alguns dias em que esteve desaparecido, 

voltou a merecer a atenção das autoridades policiais que enviaram uma diligência à 

Uruaçu. 
DA PAZ  

Quase um mês após a morte de “Sebastião Rosa de Liberdade”, ainda lembrando os 

versos de Pedro Tierra, dirigentes sindicais e políticos realizaram um ato público em 

Uruaçu, protestando contra a inércia das investigações. Meses depois, com o 
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assassinato de um rapaz e a crescente onda de violência na cidade, nova 

manifestação foi realizada e nela lembraram, mais uma vez, a morte de Tiâo da Paz. 

No mês passado, diversas entidades populares e sindicais criaram o Comitê 

Sebastião Rosa da Paz, que dias depois, realizou um ato de lançamento, com a 

participação de frei Leonardo Boff. Membros do Comitê informaram também que, 

de acordo com o policial que estava na delegacia ontem à tarde, há uma forte 

suspeita mas que ainda não está consolidada em provas. (FUNDO COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA, 1985b, 110-012) 
 

 

 O tom poético com o qual o articulista trata de Sebastião Rosa da Paz, fazendo 

referência ao anteriormente citado poema de Pedro Tierra, acresce a esta figura um tom 

mítico. O Sebastião Rosa de Dor, Sebastião Rosa de Esperança, Sebastião Rosa de Liberdade 

e Sebastião Rosa de Fúria é a imagem da terra que mescla uma série de sentimentos junto ao 

trabalhador rural. É a forma como o jornal apresenta as memórias do sindicalista assassinado, 

não mais como ser humano, com um ideal mobilizador dos trabalhadores rurais, como aquele 

que, ao mesmo tempo evoca esperança, mas também pode despertar a fúria ou a paz, caso a 

justiça seja feita.  

Outro ponto bastante importante dentro das informações trazidas pelo jornal é a 

presença do teólogo Leonardo Boff no ato de lançamento do Comitê Sebastião Rosa da Paz, 

já que este é um dos mais importantes expoentes da Teologia da Libertação em todo o mundo. 

A presença dele dá uma dimensão da importância deste caso a nível nacional dentro das 

entidades relacionadas à luta pela terra, mas também da centralidade goiana neste cenário. 

Para além disso, pode-se captar outras questões que aparecem na matéria. Houve 

mudança de responsabilidade sobre o caso, que deixou de ser investigado pela delegacia de 

Uruaçu e passou para a Delegacia Estadual de Homicídios, câmbio importante, haja vista a 

força dos setores ruralistas naquela cidade, capazes de intimidar até mesmo os médicos 

responsáveis pela autópsia do falecido.  

Por outro lado, nota-se que o inquérito chegou a ficar desaparecido e que o delegado 

responsável, João Dâmaso, não pôde ou não quis receber a comissão que foi tentar obter 

informações sobre o andamento do caso, que, por sinal, não apresentava novidade alguma 

além de trabalhar com um suspeito. Tais atos revelam uma série de problemas ocorridos ao 

longo da investigação, além de novas omissões e até mesmo descaso com a questão, pelas 

autoridades. Por essa razão era necessário o comitê de acompanhamento do caso, para que ele 

não terminasse com impunidade, o que de fato aconteceu.  

Além disso, a matéria revela como o assassinato não foi um ato violento isolado, 

tampouco o clima de tensão que se seguiu na cidade ficou limitado ao campo das ameaças. 
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Segundo O Popular, houve um quadro crescente de violência em Uruaçu, do qual o 

assassinato de Sebastião Rosa da Paz não foi o ápice, mas o ponto de partida. Outra pessoa, 

identificada na matéria como apenas como “um rapaz”46, foi assassinado, sendo ele também 

apresentando de maneira desumanizada, sem nome, sem rosto, sem familiares e amigos 

enlutados, sem demais detalhes do caso. Entretanto, esse novo assassínio emerge no texto 

como forma de denúncia de que a violência não cessou em Uruaçu e estava fazendo mais 

vítimas. 

Por outro lado, pelo texto jornalístico, nota-se que, motivado possivelmente pelo 

contexto da época, O Popular deu atenção mínima à luta por justiça, porém, não fazendo o 

mesmo, em igual medida, com as reivindicações de reforma agrária que acompanharam os 

protestos em torno do assassinato de Paz. O jornal, neste contexto, estava também refazendo 

seu perfil editorial, apoiar o regime autoritário, em franco declínio, era impensável. Os valores 

da ditadura não eram mais hegemônicos entre o público leitor, que estava interessado na 

abertura do regime e na redemocratização do Brasil. Por isso era preciso estar antenado com 

as novas questões emergentes, ideais democráticos, reivindicações de espaço político e lutas 

por direitos, além da atuação dos novos movimentos sociais. Esse movimento editorial (e 

comercial) pode explicar, em parte, a abertura de espaço, pelo jornal, aos movimentos dos 

trabalhadores e entidades de luta por reforma agrária em Goiás. 

Por outro lado, é patente a importância das entidades criadas para dar suporte aos 

trabalhadores rurais, uma vez que, são raros os textos jornalísticos que dão abertura para as 

falas dos próprios trabalhadores ou que noticiem as ações do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Uruaçu. Elas atuaram em busca de espaço na imprensa, para dar ampla divulgação 

ao crime, tendo obtido sucesso nesse intento. 

Entende-se que tais entidades, inclusive a CPT, foram vitais para pressionar os meios 

de comunicação e o próprio Estado, para dar atenção mínima ao caso. Por fim, entende-se que 

estes dois últimos recortes foram selecionados para compor o dossiê em virtude da cobertura 

feita sobre o Comitê Rosa da Paz, outra entidade criada para enfrentar a situação, 

especificamente o quadro de descaso do Estado e impunidade dos culpados que já se 

delineava nesse momento.  

                                                           
46

Não conseguimos mais informações com relação a quem seria esse rapaz e qual sua história. Mesmo 

questionando diversos órgãos da cidade com relação a esta pessoa, não obtivemos respostas, o que evidencia 

mais uma vez o silenciamento promovido neste localcom relação à luta agrária e aos representantes dos 

movimentos sociais. Era para evitar um silenciamento semelhante, com todo seu potencial de esquecimento, que 

ocorreram os movimentos rememorativos sobre o caso de Tião da Paz. Caso não tivessem ocorrido, sua trajetória 

de vida e morte poderia ter tido o mesmo destido deste “rapaz” anônimo. 
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O Jornal O popular traz também, no dia 31 de Julho de 1985, a reportagem “Viúva de 

Tião da Paz cobra providências”. Nesta, é tratada da ida da viúva de Tião da Paz, Isaura de 

Souza Paz, de Uruaçu, à capital, Goiânia para “(...)exigir das autoridades a identificação e 

punição dos assassinos de seu marido (...)”, (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 

1985b, n.n.) Isaura reclamava da falta de interesse da polícia para esclarecer o caso pois, 

segundo ela, por toda a cidade circulavam boatos com o nome dos prováveis mandantes e 

executores do crime. Segundo o jornal, a morte do sindicalista foi uma das que mais 

repercutiu na opinião pública do Estado, dentre todas as que ocorreram entre os trabalhadores 

rurais goianos.  

A matéria prossegue com abertura dada na pauta do jornal ao apoio às investigações 

com a consequente punição dos culpados, no entanto, desvinculando a questão das lutas por 

reforma agrária. Dessa vez, diferentemente dos demais recortes encontrados no dossiê, o 

jornal recorre à voz de Isaura Paz, viúva do sindicalista, e não a textos, notas e manifestos de 

entidades. Evidentemente que a viagem dela para a capital foi parte de um ato político, uma 

forma de reivindicar justiça, provavelmente realizado com amplo apoio de entidades como o 

Comitê Sebastião Rosa da Paz. 

 Como escopo, encontrou-se a denúncia da omissão da polícia civil em investigar o 

caso e chegar aos nomes dos culpados que, por sinal, eram amplamente conhecidos pela 

população de Uruaçu, fato que torna gritante o descaso com que o caso estava sendo tratado e 

levantava suspeitas sobre corrupção no interior da justiça goiana.  

 As mobilizações e lutas por justiça se prolongaram ao longo do ano de 1985. Em 

“Romaria da terra atrai 15 mil pessoas”, o jornal O São Paulo trata da Romaria da Terra de 

Goiás, realizada na cidade de Trindade: 

 

 

Mais de 15 mil pessoas – em sua imensa maioria, lavradores – reuniram-se na 

cidade-santuário de Trindade, a 18 quilômetros de Goiânia, para a 2ª Romaria da 

Terra de Goiás, realizada no dia 28 de julho. Desde a véspera, começaram a chegar 

caminhões e ônibus do interior do Estado, lotados de lavradores. Oitenta municípios 

goianos estiveram representados, além das caravanas que vieram do Distrito Federal, 

de Minas Gerais, São Paulo, Rio e outros estados. A 2ª. Romaria da Terra de Goiás 

contou ainda com a presença de delegações da Nicarágua, Peru, México, Itália e 

Bélgica. Os três temas programados como centro das reflexões e orações de todo dia 

foram a Reforma Agrária, a Constituinte e o Combate a violência dos latifundiários 

contra os trabalhadores rurais. Esses temas foram magistralmente tratados numa 

peça teatral apresentada por um grupo de lavradores da cidade de Itaguaru. [...] 

TIÃO DA PAZ. Também foi lembrado, de várias formas o assassinato de Sebastião 

Rosa da Paz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, cometido 

exatamente 11 meses antes (28 de agosto de 1984 e até agora permanece impune. 

Tião tinha participado da 1.a Romaria da Terra de Goiás, em julho de 84. Na 2.a 



109 
 

Romaria, sua viúva, da. Isaura, e uma de suas filhas estiveram presentes, 

emocionadas, à peça teatral apresentada por um grupo da cidade de Fazenda Nova. 

A peça fez um paralelo entre a condenação e morte de Jesus Cristo e as perseguições 

sofridas por Tião até sua mor- lavradores de Uruaçu. Trabalhadores do distrito de 

Edealina (município de Edeia) cantaram a “Folia do Tião da Paz”. E correu entre 

todos os romeiros um abaixo assinado dirigido ao Presidente da República e ao 

Ministro da Justiça, denunciando o “desinteresse do governo de Goiás” em apurar o 

crime, e exigindo a punição dos mandantes e executores. No mesmo abaixo-

assinado, se exigia garantia de vida a diversos agentes pastorais, ameaçados de 

morte pelos latifundiários, devido a seu compromisso com a causa dos trabalhadores 

rurais. Na ladainha, dos mártires cantada durante a procissão, na parte da manhã, 

foram lembrados todos os que tombaram na luta pela terra: Tião da Paz, Margarida, 

Benezinho, Gringo, Wilson Pinheiro e outros – Entre os quais o padre Ezequiel 

Ramin, italiano, assassinado em Cacoal (Rondônia), apenas quatro dias antes da 

Romaria. (FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1985, 110-010) 
 

 Observa-se como o assassinato de Sebastião Rosa da Paz foi lembrado neste evento de 

diversas maneiras. Com a presença da viúva dona Izaura e de uma de suas filhas, foi realizada 

uma peça teatral fazendo um paralelo entre a condenação e morte de Cristo e as perseguições 

sofridas por Tião da Paz até sua morte. Conforme destaca Cruz (2013), já citada no capítulo 

anterior, o recurso ao teatro, com fins pedagógicos e como forma de conscientização, era parte 

da metodologia dos movimentos populares.  

 No caso da peça encenada sobre Sebastião Rosa da Paz, percebe-se como a figura do 

mártir da terra está ligada à de Jesus, o salvador, aquele que morre por não se calar ante a 

injustiça e que se sacrificou pelo bem de todos. Ocorrem também a “Folia de Tião da Paz”, 

uma canção também de fundo político, que integra os esforços em não se deixar esquecer do 

sindicalista assassinado, tampouco da impunidade que ainda marcava o caso.  

 De forma prospectiva, dentro da metodologia de ação da Teologia da Libertação, o 

rememorar não se desloca do agir e, por isso, um abaixo-assinado denunciando o desinteresse 

do governo goiano em apurar o crime. Trata-se, portanto, dos primeiros passos de um possível 

movimento com vistas à federalização do caso, ou pelo menos um pedido de auxílio e 

intervenção federal, haja vista que já estava claro para as entidades e para os trabalhadores 

rurais a má vontade da justiça goiana em apurar os fatos e chegar nos culpados.  

Dentro dos movimentos religiosos da terra, encontram-se diversas práticas 

ritualísticas que envolvem desde a elaboração músicas, textos, até elementos visuais. Estas 

práticas são utilizadas para reafirmar os valores e ideais dos movimentos sociais e podem ser 

vistos em marchas, peregrinações e romarias. Elas fazem-se presentes no intuito de alcançar 

um maior público e de reafirmar a fé dos participantes. A utilização da imagem de Cristo 

como Redentor dos Pobres e de trechos da Bíblia acaba por dar força e referência aos povos 

que vivem essa realidade.  Essas referências, muitas vezes servem como parâmetro de 



110 
 

comparação e ressignificação do ser cristão. De acordo com Souza (2013) elas denunciam a 

marginalização, a desigualdade e a má distribuição de recursos. 

A teologia da libertação, vertente progressista da Igreja Católica e parte mais 

expressiva da ligação entre o cristianismo e movimentos sociais, tem grande potencial 

político-ideológico. Este potencial se dá justamente pela forma como através da aproximação 

da igreja, são identificadas mazelas sociais e é feito um combate a estas.  

Na matéria anterior, percebeu-se as conexões que a Igreja Católica e todos os 

envolvidos na organização da Romaria da Terra estabeleciam não só em Goiás, mas em 

termos nacionais e internacionais, pois o evento contava com expressivo público 

internacional. Além disso, a romaria é o principal evento religioso de luta pela reforma 

agrária, em que pessoas e fatos são lembrados, bem como bandeiras de luta são desfraldadas, 

em meio ao fortalecimento da fé católica.  

É por isso que Sebastião Rosa da Paz ganha centralidade na romaria de 1985, em 

Goiás, mas seu assassinato não é descontextualizado dos demais crimes ocorridos no Brasil, 

sendo as vítimas parte de um panteão de mártires, a forma como o catolicismo lida com a 

heroicização. 

Muitos são os veículos e cartilhas utilizados pela Teologia da Libertação no intuito de 

denunciar as situações precárias em que se encontram indígenas, camponeses, posseiros e 

parcelas marginalizadas pela sociedade.  Grande parte dos personagens de massacres e 

assassinatos são relembrados transformados em mártires-encantados, como chama Souza 

(2013). Geralmente, estes personagens são retratados como pessoas próximas da igreja, e que 

nela conseguiram uma formação social. José de Souza Martins (1986) afirma que:  

 

 

A Igreja realmente mudou, ela não mais é a Igreja que era no passado; os passos que 

ela deu no que diz respeito à questão agrária estão dados. Ela se comprometeu de 

uma maneira mais intensa com a luta pela terra, com a luta dos trabalhadores, e ela 

assumiu, ao mesmo tempo, de maneira muito intensa os conflitos com o Estado. [...] 

O espaço da Igreja tem sido, freqüentemente, um espaço mais completo do que os 

outros espaços de expressão social e política para os trabalhadores rurais. [...] Ela 

tem um êxito muito grande na mobilização de populações camponesas, na criação 

das comunidades de base etc. Acho que ela fala uma língua que é entendida pelas 

populações trabalhadoras, e é isso que a torna um elo essencial nas lutas populares 

no campo. (MARTINS, 1986, p. 74-75) 
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Evidentemente que essas mudanças não são tratadas de forma tranquila por todos, pois 

vários foram os conflitos e polêmicas existentes tanto no interior da Igreja Católica, como no 

interior dos movimentos de esquerda, dessa aproximação entre o catolicismo e o 

progressismo. Entretanto, é fato que essa igreja, tende a se aproximar do povo e utilizar o 

evangelho para encorajar a resistência e a luta. Em diversos documentos e folhetos, 

distribuídos nas Romarias de Mártires da Terra, a igreja é vista como o local dos oprimidos, e 

é justamente aí que começam a ser evidenciadas as imagens de lideranças ligadas à igreja, 

geralmente mortas em situações de conflito. São estas lideranças que se transformam nos 

chamados mártires e servem de exemplo para os demais. 

 Outro espaço que, sem dúvida, é essencial para a propagação dos valores da Teologia 

da Libertação é a missa católica. Sobre isso, ainda em agosto de 1985, uma nova reportagem é 

publicada pelo  O Popular, intitulada de “Hora da providência”: 

 

 

Às 19 horas, na Catedral Metropolitana, Dom Helder Câmara presidiu missa 

concelebrada em sufrágio da alma de Sebastião Rosa da Paz, em comemoração do 

primeiro aniversário de sua morte. Ele, ex-líder sindical dos trabalhadores rurais de 

Uruaçu, foi assassinado naquela cidade a mando de latifundiários. Em seu sermão, 

Dom Helder lembrou o exemplo de Tião da Paz, ressaltando que ele foi “o mártir 

escolhido pelo pai”, para dar sua vida pela causa dos oprimidos. E suplicou: 

“Senhor, fazei com que os olhos se abram, para que aqueles que estão pensando que 

nós estamos insuflando a luta de classe percebam que é grande hora da Providência. 

É a hora de fazer em paz o que amanhã – e isso nós não desejamos – se o povo 

perder a esperança, pode ser feito com sangue”. Ele insistiu no fato de apenas 6% de 

brasileiros privilegiados possuírem o controle de todas as terras existentes no Brasil, 

em detrimento da “grande maioria”. A missa teve participação, também, do padre 

José Pereira Maria, Reitor da Universidade Católica de Goiás e administrador da 

Cúria Metropolitana, diversos outros sacerdotes, parentes do lavrador assassinado e 

um grande número de fiéis (...)”(FUNDO COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 

1985c, n.n.) 
 

 Observa-se aqui, como a missa foi um espaço utilizado pelo catolicismo ligado a 

Teologia da Libertação para a difusão de seus valores e a construção de suas mobilizações. 

Uma das posições adotadas pela Igreja Católica diante da morte de Sebastião Rosa da Paz, foi 

a negação do fomento à luta de classes, que, nessa recusa, acaba sendo vista não como 

concretamente existente na realidade, mas algo passível de ser criado artificialmente – 

argumento clássico dos setores conservadores.  

 Por outro lado, fica evidente o anseio pela reforma agrária, apesar de que, a posição de 

Dom Helder Câmara parece defender uma reforma agrária pacífica e preventiva,  parecendo o 

bispo temer que a ação saísse do controle e desse início a  uma “luta com sangue”, caso fosse 

protagonizada apenas pelos trabalhadores.  
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 Aqui torna-se bem nítida a sua associação à imagem de quem dá a vida pela causa dos 

oprimidos, o “mártir escolhido pelo pai” e o lugar social da Teologia da Libertação, que, 

apesar de ser vista no interior do catolicismo como radical e excessivamente próxima ao 

marxismo, sempre levantou críticas dos militantes socialistas e comunistas. 

Outra questão a se colocar é como a morte que, em teoria deveria ser o fim dos 

conflitos entre latifundiários e camponeses – dando vitória aos primeiros –, já que o maior 

motivador da luta não se fazia mais presente, causa um sentimento inverso. Ela dá renovação 

às ações e lutas, muitas vezes reelaborando os ideais, as reivindicações e a legitimidade do 

processo.  

Isso não é natural, haja vista, que existe um esforço para reinterpretar a morte, não 

como um fim, mas algo desmobilizador, mas como impulso para continuar na luta. Pesa, 

nesse aspecto, a forma como o catolicismo lida com os assassínios, não tomados como o fim 

de tudo, mas o início de uma nova etapa da vida, no reino dos céus. É por isso que a data de 

morte serve como referência para o dia de rememoração da vida dos santos ou para a 

realização de uma missa em homenagem a Sebastião Rosa da Paz, sem que isso cause 

constrangimento aos seus familiares, como se fosse uma comemoração (embora nesse caso o 

tom da missa tenha sido o de lutar contra a impunidade). 

Estas figuras míticas, os mártires da terra, por assim chamar, geralmente transmitem 

ao povo uma lição. Elas retratam exemplos próximos à população de pessoas que passaram 

pelos mesmos problemas que eles e que morreram lutando por uma coletividade. Desta forma, 

grande parte das histórias que envolvem o nome de um mártir da terra, ganham 

ressignificação. Ele se torna um exemplo a ser seguido, alguém que reforça a luta do povo em 

prol da justiça (social). De acordo com Souza (2013) nos assassinatos de mártires da terra 

duas figuras assumem o protagonismo: 

 

 

No escopo desses assassinatos, duas figuras assumem o protagonismo. De um lado a 

vítima, geralmente liderança sindical, camponesa, indígena, religiosa – esta por sua 

vez representa um coletivo, defendendo seus interesses e protagonizando as disputas 

em cena. Do outro o algoz, representado por latifundiários, grandes agropecuaristas 

e empresas de extração de recursos naturais em larga escala (madeireiras, carvoarias, 

entre outras). (SOUZA, 2013, p.106)  

 

 

Essas duas imagens tem a mesma importância para formação da figura do mártir, pois 

se de um lado criamos uma figura mítica, do outro, criamos um vilão que não possui 
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escrúpulos e passa por cima de tudo para conquistar seus objetivos, de forma semelhante a 

uma epopeia. Por isso a luta contra ele é necessária, embora não se preconize, ao final do 

processo, sua eliminação física, e sim sua conversão.  

É por isso que Dom Helder Câmara ora por aqueles que acusam a Teologia da 

Libertação de promover a luta de classes e, no lugar dela, afirma que é chegada a “hora da 

providência”. Com isso, o bispo clama para que os latifundiários covertam-se – em termos 

espirituais, válidos mesmo para os frequentadores assíduos da igreja – e aceitem a reforma 

agrária, como parte de seus deveres como cristãos. 

Quanto a vítima, é ela que muitas vezes dará conotação coletiva ao movimento e 

exemplifica o sacrifício humano ante o desejo desenfreado por poder. Geralmente essas 

mortes sucedem a uma série de ameaças, assédios e percepções negativas, o que confere ao 

mártir seu perfil de herói e é justamente o fato de que ele, ao invés de recuar, prossegue na sua 

atuação e contraria seus inimigos entregando assim sua vida em prol de um projeto coletivo.  

É a tese católica da imolação, tal qual Jesus Cristo não resistiu ao seu assassinato, os 

mártires também não resistem. Todos morrem pelo bem comum, para deixar aos vivos uma 

mensagem positiva ao passo que essas mortes não são o fim da existência, mas o começo de 

uma trajetória na corte celeste. Quem morreu no contexto das lutas apoiadas pelo catolicismo 

não somente conquista o reino dos céus, mas um espaço privilegiado, de possível santidade.  

 Retomando a elucidação do crime e a cobertura feita pela imprensa sobre as 

investigações, no dia 27 de novembro de 1985 é divulgado no Jornal O Popular a matéria: 

“SSP47 diz quem matou o líder sindical de Uruaçu”, no qual são apontados como os autores do 

assassinato o pistoleiro profissional Advir José de Faria, contratado pelos fazendeiros Ireno de 

Oliveira Nunes, Vadjou Quintino Moreira e José Alves de Oliveira. São fornecidas assim, 

uma série de informações sobre o inquérito, por meio de uma curta nota que traz apenas dados 

gerais como a data do assassinato, os possíveis mandantes e executores, sem, no entanto, abrir 

espaço para uma discussão mais elaborada sobre o caso. 

 Portanto, na matéria supracitada, vê-se que, decorrido um ano do crime e depois de 

muita pressão sobre as autoridades, finalmente se chegou aos nomes dos assassinos e dos 

mandantes do crime, sendo eles expostos pelo jornal, para que todos os leitores saibam de 

quem se trata. Tal aspecto corrobora com a tese defendida nesta pesquisa, de que O Popular 

abriu algum espaço e até se engajou – de forma muito limitada – nas cobranças pela 

elucidação do crime (o mesmo não verificou-se com a pauta de luta pela reforma agrária). 

                                                           
47

 Sigla Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás. 
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Quanto ao papel deste recorte de jornal no CEDOC-CPT  parece óbvio. Trata-se de uma 

matéria que documenta e nomeia os assassinos, testemunha a morosidade das investigações e 

contribui para a compreensão da impunidade dos criminosos, que nunca serão condenados. 

 Uma das mais interessantes publicações e recortes constantes do dossiê é, sem dúvida, 

a da sessão “Cartas do Leitor” do Jornal O Popular, do dia 26 de fevereiro de 1986, de Ireno 

de Oliveira Nunes, intitulada “Fazendeiro se defende”: 

 

 

Senhor Redator, sob o título “Fazendeiro Morto perto da BR-153”, “O Popular”, de 

29 de Janeiro último, no 2º Caderno, fls. 8, estampou nota tendente a envolver o meu 

nome no crime de morte de Osmar Batista de Oliveira e também no de Sebastião 

Rosa da Paz, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu. Nada 

mais inverídico. Quanto ao primeiro o seu autor apresentou-se à Justiça, 

acompanhado de advogado e confessou o delito, que foi público ou seja em presença 

de testemunhas oculares, conforme consta do processo. De referência ao segundo a 

Promotoria Pública da Comarca de Uruaçu já ofereceu denúncia contra o acusado 

que já está com prisão preventiva decretada. Todavia, inimigos gratuitos e ocultos 

parecem estar empenhados em tentar me desmoralizar, enxovalhando o meu bom 

nome e denegrindo a minha reputação, procurando construir uma imagem diferente 

da minha pessoa, como se fosse eu algum bandido ou marginal, o que por certo não 

poderei mais tolerar. Pelos noticiários, que tantos aborrecimentos tem [sic] me 

causado, parece haver um torvo e incontestável propósito, de certo tempo a esta 

parte, em procurar atribuir a minha pessoa todos os crimes ocorridos em Uruaçu e 

nas imediações. Aos que não me conhecem devo esclarecer que sou um modesto 

fazendeiro, goiano de várias gerações e integrante de uma das mais antigas e 

tradicionais famílias de Pilar de Goiás e que graças a Deus sempre gozou de um 

invejável bom nome e elevado conceito social. As minhas terras, em sua maioria 

procedem de heranças de pais e avós que, tanto quanto eu, as trabalharam com suas 

próprias mãos calosas na formação de um modesto patrimônio. E é por isso que 

desfruto com certo orgulho da amizade dos homens de bem de minha comunidade 

rural, onde não raro sou procurado como conselheiro sincero e honesto. Só agora 

tomei conhecimento da publicação, pois, vivo mais na fazenda entregue ao humilde 

trabalho rural, distante das agitações dos grandes centros. E é por isso que, 

doravante, estou no firme propósito de processar criminalmente aqueles que me 

imputaram falsamente fato definido como crime ou ofensivo à minha reputação, 

dignidade ou decoro. Para eles existe a lei que cuida dos crimes de calúnia, 

difamação e injúria. Assim, atenciosamente, na qualidade de ofendido e usando do 

direito de resposta e retificação, previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 5.250, solicito à 

V. Sª a publicação desta, no mesmo lugar, caracteres tipográficos idênticos ao 

escrito que lhe deu a causa. Atenciosamente grato. (FUNDO COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA, 1986a, n.n.) 
 

 Nesta, Ireno de Oliveira Nunes, um dos acusados de ser mandante do crime, de acordo 

com o processo criminal, alegando o direito de resposta tenta exaltar seu bom nome e elevado 

conceito social. O mesmo menciona ainda ter sofrido diversas acusações por parte do 

noticiário, relativas à morte de Sebastião Rosa da Paz e de outro trabalhador rural, as quais 

trata todas como calúnia, respondendo a elas não em termos de fatos – algo desnecessário, 

uma vez que a parte denunciante precisa arcar com o ônus da prova –, mas desviando a 
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discussão para o campo moral, apresentando-se como homem trabalhador, que passa muito 

tempo na fazenda e pouco na cidade, que pertence a uma importante e honrada família.  

 Além disso, tenta se afastar da imagem negativa de latifundiário que contrata 

pistoleiros, apresenta-se como homem modesto, cujas posses foram obtidas como herança, em 

virtude do aspecto laborioso e pioneiro de sua família em Goiás. 

 Desviar a discussão de um crime do campo dos fatos e das provas materiais para o da 

moral, como forma de construir uma imagem negativa ou positiva sobre o(a) acusado(a), para 

que se coloque a pessoa no centro do julgamento, ao invés dos delitos, não é estratégia 

recente. Segundo Correa (1983), tal recurso é muito recorrente no poder judiciário, 

largamente utilizado por advogados, principalmente em crimes familiares.  

 De acordo com a autora, que analisa processos da justiça de Campinas (SP), realizados 

entre as décadas de 1940 e 1960, muitas vezes a manobra deu resultados, sendo a 

caracterização moral do réu determinante para a sentença de condenação ou absolvição. Com 

crítica, a autora destaca como não se julgou crimes em tais processos, e sim perfis morais, 

existindo um jogo em que advogados e promotores tentam enquadrar seus clientes e réus 

dentro de tais padrões narrativos, mais do que elucidar se eles de fato cometerem delitos ou 

não. 

 Voltando à carta, pode-se notar que ela se constitui em uma verdadeira forma de 

intimidação a militantes e trabalhadores rurais, bem como a membros das entidades de apoio 

que buscavam justiça para o caso. Assim, vemos que Ireno de Oliveira Nunes ameaça 

processar todos que o “caluniarem”, o que fica subentendido também uma ameaça ao jornal, 

pela exposição de seu nome. Tal postura, apesar de ser direito dele, pouco contribui para o 

avanço das investigações e elucidação dos fatos. 

 Curioso perceber como esta carta lança luz sobre a cobertura dada pelo jornal ao caso. 

O espaço aberto pelo veículo de comunicação para que entidades, militantes, parentes e 

amigos de Sebastião Rosa da Paz se manifestarem e exigirem justiça, ao nosso ver, foi 

bastante limitado, uma vez que não vemos um grande engajamento do jornal nessa causa.  

 Embora haja limitação à análise dos recortes do dossiê em análise, não se pode atribuir 

às matérias um tom de engajamento profundo e de cobranças às autoridades – feitas em nome 

do jornal –, para que façam justiça. Entretanto, essa abertura limitada é percebida por 

latifundiários como Nunes, como espaço excessivo e inconsequente, que resultaria em sua 

difamação.  

 Em contrapartida às queixas dele, o jornal não teria esperado por uma ordem judicial 

para conferir-lhe “direito de resposta”, tendo publicado sua carta na íntegra, na seção “Cartas 



116 
 

do Leitor”, o que talvez revele não apenas respeito ao direito ao contraditório, mas também 

que a estratégia de intimidação deu certo, ou ainda que o engajamento do jornal foi ainda mais 

limitado do que a priori pensava-se, em um primeiro momento, algo perceptível quando 

compara-se seus recortes com os da imprensa alternativa. 

 

  

 

3.2 MEMÓRIAS EM PAPEL: SENTIDOS E RAZÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE 

SEBASTIÃO ROSA DA PAZ COMO “MÁRTIR DA TERRA” 

 

 

Fazendo um balanço deste capítulo, é importante pontuar que, com relação aos títulos 

apresentados por estas publicações o que percebe-se é que as manchetes geralmente anunciam 

mais do que a natureza da pretensão editorial, mas também um tom quase que messiânico 

como no caso da edição de 06 de outubro de 1984 “Tributo à Sebastião Rosa da Paz: 

multiplicador da primavera” ou até mesmo de indignação como em “Morte de líder ainda 

impune” e “Hora da Providência”. 

Do mesmo modo, evidencia-se a tentativa de abranger a coletividade como no caso da 

edição de 20 de setembro de 1984 do jornal O São Paulo, intitulada “Nosso companheiro 

Tião da Paz”. A ausência ou omissão do estado e das autoridades responsáveis por manter a 

ordem e a segurança pública também são duramente atacadas pelos títulos, como nos casos 

em que os posseiros pedem solução, partidos políticos exigem providências e a Fetaeg e a 

CPT cumprem o papel de acusar, denunciar e protestar. 

Os inimigos comuns aos trabalhadores rurais estão explícitos nos títulos: os jagunços, 

os fazendeiros e de forma mais direta, o latifundiário como no caso “Latifúndio mata dirigente 

sindical no norte de Goiás”. Entretanto, é preciso lembrar que esses termos não são 

generalizados para todos os produtores rurais, tanto a Teologia da Libertação como a 

imprensa fazem distinções entre latifundiários criminosos e os não-criminosos. No caso da 

Igreja  Católica, conclama a todos para a “hora da providência”. 

O nome de Tião da Paz é substituído nesses títulos por expressões como “líder”, 

“sindicalista”, “líder camponês”, “Trabalhador rural”, “líder rural” e “dirigente sindical”, com 

claras alusões a sua postura de liderança ante aos demais trabalhadores rurais que lutam por 

seu direito à terra. 

Com base nesse quadro, percebe-se que houve uma cuidadosa seleção das matérias 

que foram incorporadas ao dossiê. Como afirmou-se anteriormente, o critério não parece ter 
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sido aquele que evidencia o posicionamento dos diferentes veículos de comunicação, mas 

abertura destes às vozes dos trabalhadores rurais e as notas emitidas pelas entidades de apoio, 

como a CPT.  

Em seu conjunto, eles compõem uma narrativa, que, de maneira indireta – via 

bricolagem de notícias – contribuem para tornar Sebastião Rosa da Paz um mártir da terra, 

uma vítima de um crime impune – e que precisa ser constantemente reiterado e denunciado –, 

mas cuja morte não foi em vão, pois enseja energia para lutar pela reforma agrária. 

Nas matérias até aqui analisadas, percebe-se que, em meio a uma sociedade 

conservadora, e a um momento de grande repressão no campo – que contrasta com os ares de 

“redemocratização” que se tenta imprimir a este período –, em alguns momentos tratada como 

“guerra civil”, a CPT e os demais movimentos sociais no campo se utilizam da imprensa para 

construir a imagem de Sebastião Rosa da Paz como mártir da terra, conseguindo aproveitar 

até mesmo brechas na grande imprensa de Goiás e do Distrito Federal.  

 Ao mesmo tempo, são construídos sentidos negativos sobre os inimigos do trabalhador 

rural. Tião da Paz, ao contrário, é o exemplo, o caso que não pode seguir impune. A memória 

construída em torno deste indivíduo se opõe à opressão e a violência sofrida pela classe 

trabalhadora rural.   

 Quando Dona Izaura Paz, em entrevista a Tribuna da Luta Operária afirma que 

“[...] Os assassinos não queriam matar o Tião, queriam era matar o trabalho do sindicato”, a 

memória deste indivíduo que a princípio era algo individual, se torna coletiva 

(POLLAK,1992). Este exemplo a ser seguido, o mártir Tião da Paz, passa a ser um ideal 

fundamental para perpetuação da luta do trabalhador rural. Para Fabiano Coelho (2010) nessa 

perspectiva, a memória passa a ser algo de valor e poder. 

 

 

[...] fundamental para a sobrevivência dos grupos. E mais, em muitos casos, a 

memória também pode servir para legitimar ações e dominar uns aos outros. Como 

fenômeno construído historicamente, o movimento [social] se preocupa em edificar 

sua memória, ou construir uma memória histórica. (COELHO, 2010, p. 179) 

  

 

 Conforme aponta o autor, a memória não está isenta de relações de poder e, portanto, 

conscientes disso, os movimentos sociais são zelosos de suas recordações, tratando-as 

geralmente de maneira prospectiva, voltadas à ação e não presas à nostalgia de um passado já 

terminado e sem relação com o presente. Dentro deste processo, para se construir a imagem 
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do mártir como representante exemplar das lutas sociais, são selecionados sujeitos e 

acontecimentos, e posteriormente, como no caso que estudou-se, reportagens, que possam 

legitimar e dar sentido às organizações.  

A violência e os altos índices de assassinatos que permeiam a luta por terra no Brasil 

acabam por contribuir para o destaque alcançado por estes personagens e movimentos. 

Lideranças sindicais mortas nesses episódios, são alvo do que pode-se chamar de produção da 

imagem. Ela geralmente percorre toda a trajetória de vida dos mesmos, sua proximidade com 

a igreja, a forma como esta as influenciaram na luta contra as injustiças e a força divina que 

ajuda os povos a resistirem frente a forças dominantes, como o latifúndio, tratadas como 

desumanas, violentas e cruéis. 

As imagens que geralmente retratam os Mártires, como é o caso de Tião da Paz nestes 

periódicos, evidenciam a resistência e o enfrentamento.  Elas representam uma memória, mas 

não somente uma memória presa ao passado, mas memória capaz de modificar o futuro e 

evidenciar os problemas atuais: 

 

 

As imagens protagonizam os ícones da luta, e são transformadas em agenciadoras 

dos atos de resistência e enfrentamento. São, portanto, fontes de memória, mas não 

de uma memória presa ao passado. Ao que tudo indica, essa memória imagética 

funciona tensionando um devir atravessado pela evocação das experiências de 

apropriação da terra, das lutas há muito revividas, pelo reconhecimento de suas 

ocupações e das constantes peregrinações em busca de terra para plantar e viver. 

(SOUZA,2013,p. 119) 

 

 

As memórias dos mártires, comumente presentes em igrejas, destacam sua importância 

para coletividade, tornando-os exemplos de vida, que agora estão junto a Deus. São tratados 

como aqueles que seguiram o exemplo de Jesus Cristo e deram suas vidas pelo bem de todos. 

A significação que se atribui aos assassinatos destes personagens nos possibilitam 

compreender o sentido que a morte tem na legitimação da luta e resistência coletiva, que 

carrega consigo a história de tantos sujeitos calados e invisibilizados pela violência. Sobre 

isso, Pietrafesa Godoi (1998) diz a condição de mártir 

 

 

[...] envolve o indivíduo e se confunde com o tempo, fazendo com que esses 

sertanejos não só vivam em um tempo, mas em uma memória. A memória não está 

dentro deles, antes são eles que se movem dentro de uma “memória-mundo” [...]. 

Nesta memória-mundo, não se trata, para o indivíduo, de se apreender a si mesmo 

dentro de um passado pessoal, mas de se situar em uma ordem geral, de estabelecer, 
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em todos os planos, a continuidade entre si e o mundo, ligando sistematicamente a 

vida presente ao conjunto do tempo [...]. (GODOI,1998, p. 101) 

 

 

Estes indivíduos assim, se relacionam à memória coletiva na medida em que se tornam 

representantes de um passado que situa-se dentro de todo um universo compartilhado com os 

demais. O tempo presente se liga ao passado e chama a atenção para a continuidade dos 

processos. 

Outro ponto a ser ressaltado, é pensar como perpetua-se toda uma trajetória – ao 

mesmo tempo pessoal e de grupo – dentro da figura os mártires. Para Souza e Ciccarone 

(2014), essa trajetória se dá do individual para o coletivo. Na medida em que esses líderes 

assumem seu potencial, eles, que antes eram indivíduos independentes, passam a residir no 

interior de seus coletivos, pois 

 

 

Todo ser a que se atribui um ponto de vista será então sujeito, espírito; ou melhor, 

ali onde estiver o ponto de vista, também estará a posição de sujeito. Enquanto nossa 

cosmologia construcionista pode ser resumida na fórmula saussureana: o ponto de 

vista cria o objeto – o sujeito sendo a condição originária fixa de onde emana o 

ponto de vista –, o perspectivismo ameríndio procede segundo o princípio de que o 

ponto de vista cria o sujeito; será sujeito quem se encontrar ativado ou “agenciado” 

pelo ponto de vista. (CASTRO, 2002 Apud SOUZA, 2014, p.4). 

 

 

A forma como esses sujeitos se inserem dentro do discurso da luta parece totalmente 

independente, posto que, contraditoriamente, a figura individual cede sua imagem para um 

movimento completamente coletivo.  

Neste contexto, as romarias exercem papel importante levando a instituição igreja em 

direção a sociedade e fazem uma referência à busca pelo Paraíso. Ao carregar imagens e 

faixas de líderes mortos, celebram uma memória coletiva e a motivação da Resistência. Estas 

deixam bem claro que, enquanto houver injustiça e desigualdade, os povos lutarão e que a luta 

é um caminho não só para uma vida material melhor e mais justa, mas também para a 

santificação. 

Uma das canções entoadas em muitas destas romarias, ainda hoje, é canção “Mártires 

da terra” de Zé Vicente, cantor e poeta cearense. Em sua letra ela faz menção ao povo nas 

ruas que faz história e às flores vermelhas gritando sobre o roçado: 
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MÁRTIRES DA TERRA 
 

Venham todos, cantemos um canto que nasce na terra/ 

Canto novo de paz e esperança em tempo de guerra/ 

Neste instante há inocentes tombando nas mãos de 

Tiranos/ tomar terra, ter lucros matando são esses 

seus planos. 

 

Eis o tempo de graça/ Eis o dia da libertação/ 

De cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos/ 

Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória/ 

O povo nas ruas fazendo a história/ 

Crianças sorrindo em toda nação. 

 

Lavradores, Raimundo, José, margarida, Nativo.../ 

Assumir sua luta e seu sonho por nós é preciso/ 

Haveremos de honrar todo aquele que caiu lutando/ 

Contra os muros e cercas da morte/ jamais recuando. 

Companheiros, no chão dessa pátria é grande a peleja/ 

No altar da igreja, seu sangue bem vivo lateja/ 

Sobre as mesas de cada família, há frutos marcados/ 

E há flores vermelhas gritando por sobre os roçados. 

 

Ó Senhor Deus da vida, escute este nosso cantar/ 

Pois contigo o povo oprimido há de sempre contar/ 

Para além da injúria e da morte, conduz nossa gente/ 

Que seu reino triunfe na terra deste continente 

 

(ZÉ VICENTE. Mártires da terra. [19--]) 
 

 

 A utilização de outras fontes, não somente aquelas integrantes do dossiê pertencente 

ao CEDOC-CPT, ampliam o debate e tendem a enriquecer este trabalho. No caso específico 

da música, sabe-se que ela está presente em nosso cotidiano de diversas formas e tende a 

representar experiências individuais e coletivas. José Geraldo Vinci de Moraes (2000) ao 

discutir questões técnicas e metodológicas relativas às relações entre história, música e 

canções populares, destaca a importância de analisar a linguagem da canção, a visão de 

mundo que ela incorpora e a perspectiva histórica e social que ela revela e constrói.  

 No interior das práticas da CPT e da Teologia da Libertação, a música possui um 

sentido específico, conforme é visto com maior profundidade no capítulo quarto. Possui fins 

pedagógicos, de reforçar a mensagem dos movimentos socais e religiosos que lutam pela 

reforma agrária, exercitando sentidos diferentes e abrindo espaço para os talentos dos 

trabalhadores, muitos deles músicos amadores, como o próprio Sebastião Rosa da Paz, 

gaiteiro que tocava nos encontros.  

 Assim, existe todo um projeto para não deixar as memórias remissivas aos mártires da 

terra serem esquecidas e para torná-las instrumento poderoso de mobilização. E, para tanto, 

são exercitados todos os sentidos, buscando-se não apenas uma racionalização fria dos 
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processos sociais refletidos, mas também o exercício da criatividade, entendida como chave 

essencial para a construção de um novo mundo. 

 Retomando a canção “Mártires da Terra” de autoria de Zé Vicente, trata a pátria por 

meio da discussão social e da religião e não pelo culto cívico a uma nação abstrata. Longe de 

um culto patriótico conservador e deslocador das questões sociais, o nacionalismo é relido 

como um impulso para a luta por mudanças sociais. A pátria é lida não como uma entidade 

que paira sobre a sociedade, mas como algo composto por pessoas, ser patriota não é 

meramente cultuar símbolos cívicos e oficiais, mas lutar por um país melhor para todos. 

Tal contexto, no entanto, não se encerra nos limites do estado nacional, pois as 

referências à América Latina, contidas na canção, colocam em questão o nacional não como 

uma prisão ou um espaço isolado e segregado, mas como uma ponte para o contato com 

outros países. Embora se limite ao pan-americanismo, existe um esforço, na mensagem 

construída pela música, em conectar as lutas sociais de diferentes povos latino-americanos, 

em busca de fortalecimento mútuo.  

Ao citar os tempos de guerra, em que inocentes morrem nas mãos dos tiranos, o autor 

da canção faz menção aos amplos conflitos ocorridos da América Latina e explicitados no 

primeiro capítulo. Põe foco nos trabalhadores, que geralmente são os mais penalizados em tais 

situações, lembrando de como as dimensões de classe e humanitárias caminham juntos e 

como a paz, somente alcançada com a justiça social, é algo a ser almejado. 

 Na música, os lavradores são convocados a lutar contra as injustiças e a se 

posicionarem dentro do contexto em que estão inseridos. Resistir não é aqui uma opção e sim 

um dever. Os mártires que teriam tombado lutando, foram libertos e estão inseridos num 

tempo de graça divina. Suas histórias, tratadas com exemplaridade, são um convite – ou uma 

convocação – para os demais. A luta, nesse aspecto, não é construída, é assumida, pois 

entende-se que ela já existe e cabe aos trabalhadores tomarem posição consciente perante ela. 

 Nesse momento, vemos uma subversão da cultura camponesa, ou sertaneja, que 

preconiza como pecado colocar-se contra os poderosos e os patrões. No contexto da canção, 

devidamente conectado ao imaginário da Teologia da Libertação, pecado é eximir-se das lutas 

e calar-se perante as injustiças sociais. 

 O mártir é o herói “além da injúria e da morte”. Os mencionados companheiros, são 

dignos de homenagens, mas também se apresentam como exemplos para os demais. A morte 

deles só não será em vão através da concretização de suas lutas, entendida como o triunfo do 

reino de deus na terra. É por isso que, embora importante, lembrar de suas trajetórias e 

martírios não é o suficiente, pois é preciso também levar adiante suas lutas.  
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De acordo com o site da Comissão Pastoral da Terra Nordeste 48, os mártires seriam a 

consequência de uma grande paixão por uma grande causa: “O mártir é uma testemunha que 

entregou sua vida para defender uma nobre causa na justiça a liberdade e a terra sem males. o 

mártir é fiel até a morte”. Como colocado acima, é utilizado o versículo 14 do Capítulo 7 de 

Apocalipse: “(...)vieram de grande tribulação e que lavaram suas roupas no sangue do 

cordeiro” (APOCALIPSE, 7, 14). Portanto, embora a CPT seja extremamente ligada às lutas 

sociais, aos movimentos populares e às entidades representantes dos trabalhadores, sua 

concepção de mártires da terra possui um assentamento no terreno do eminentemente 

religioso.  

No editorial de 30 anos (Publicação de Comemoração aos 30 anos da CPT) dos 

Mártires da terra (CANOVA, 2018, não p.), a comissão reafirma seu compromisso em 

cultivar a memória dos Mártires, que são definidos por eles como pessoas conhecidas pelo 

povo, que atuaram no meio de todos e deixaram um exemplo, calcado no valor católico de 

amor radical aos povos da terra, expresso pela defesa ao direito de viver dignamente e por 

terem doado suas vidas para as lutas sociais. Lutar pela terra e pela vida, para os considerados 

mártires e seus entes queridos, custou um sofrimento imenso, cuja dor é compartilhada pelos 

demais que ficaram, em cada rememoração de morte antecipada e trágica. 

O que se observa aqui é justamente como a lembrança da pessoa morta em luta é 

elaborada ritualmente. Ela é colocada de forma que os falecidos estejam sempre “presentes” 

na trajetória e narrativa de seus grupos.  

Dessa maneira, o que percebe-se neste capítulo é a transformação do assassinato de 

Sebastião Rosa da Paz em martírio. Estes arquivos constroem a memória do mártir Tião da 

Paz e ajudam a elaborar uma narrativa. O caso, não sendo, em grande parte dos materiais 

analisados, apontado como um fato isolado, possibilita aos movimentos sociais a elaboração 

de críticas e cobranças contundentes ao Estado. 

Sendo usado como exemplo, o indivíduo Tião da Paz, inspira a luta, instiga 

posicionamentos e representa um coletivo preexistente. Não se limitando a utilização da 

imprensa, mas também de outros materiais – como será mais amplamente discutido no 

próximo capítulo – a criação eficiente da imagem do herói na luta se faz através de políticas 

que não deixem que o mesmo seja esquecido.  

A memória dos mártires, presente em igrejas, monumentos, painéis e rituais destaca 

sua importância para o coletivo, e também apresenta à comunidade o exemplo de cada um 

                                                           
. 
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destes sujeitos. O martírio estimula, no imaginário popular, comparações entre os personagens 

da luta e Jesus Cristo, tendo ambos entendidos como quem deu suas vidas em prol de justiça e 

da libertação de um povo. 

A morte aqui, legitima a luta e evidencia a resistência, carregando consigo os anseios e 

medos enfrentados pelos demais trabalhadores rurais. O mártir da terra Sebastião Rosa da Paz, 

em seu assassinato violento, deixa um exemplo e uma mensagem de persistência.  
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CAPÍTULO 4 - ALÉM DO FATO, DEPOIS DO ASSASSINATO: SEBASTIÃO ROSA 

DA PAZ EM MEMÓRIAS DE MARTÍRIO ENTRE TEXTOS E IMAGENS 

 

4.1 DA HEROICIZAÇÃO À MÍSTICA, PASSANDO PELA MEMÓRIA. 

 

No capítulo anterior, propôs-se a pensar na heroicização promovida pela Teologia da 

Libertação, tendência da Igreja Católica, com relação à figura de Sebastião Rosa da Paz. 

Neste, esse aspecto da rememoração do sindicalista uruaçuense, brutalmente assassinado em 

1984 será explorado. Todavia, é tomado por base outros materiais e tipologias documentais, 

que circulam em outros espaços e demonstram a importância conquistada pela memória deste 

mártir da terra, no estado de Goiás e no Brasil.  

Por fim, são tecidos breves considerações sobre as diferenças entre as dioceses de 

Uruaçu e de cidade de Goiás, destacando como essa (Diocese da Cidade de Goiás) atua no 

sentido de construir memórias do trabalhador rural, projetando-o como “mártir”, ao passo que 

a Igreja Católica, na cidade em que ele vivia, no norte goiano, silencia sobre sua trajetória. 

Entretanto, o foco da discussão assenta-se em pensar nas formas pelas quais a diocese (da 

cidade) de Goiás, mais especificamente por vias estabelecidas pela Teologia da Libertação e 

pela Comissão Pastoral da Terra, instituem Sebastião Rosa da Paz enquanto personagem da 

luta pela terra. É analisado o protagonismo dessa diocese e o processo de transformação de 

Paz em mártir, realimentando e tornando-o presente pela memória. 

As fontes deste capítulo são compostas por diversos materiais oriundos da imprensa 

do período (inclusive a alternativa), bem como das cartilhas de formação, utilizadas pela CPT, 

e afrescos (pinturas), dispostos nas paredes da catedral da cidade de Goiás.  

Ao se trabalhar com memórias, é importante antes de tudo situar de qual tipo de 

recordações do passado nos referimos. É preciso destacar, principalmente, que o interesse 

aqui não está somente na memória individual, mas na coletiva. Sobre isso, Pollak (1992) diz 

que 

 

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 

íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbachs, nos anos [19]20-30, já 

havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, 

como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como uma fenômeno 

construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 

mudanças constantes (POLLAK, 1992, p. 201). 

 

 Michael Pollak (2001), destaca a característica mutável da memória, o que não 

significa que ela seja pueril. Em trabalho publicado no Brasil anteriormente (Pollak, 1989), já 
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apontava o campo de tensões que envolvia a memória, composta não apenas pelo lembrar, 

mas também pelo silenciar e o esquecer. Além disso, destacava a tensão existente entre 

grupos, revelando que, muitas vezes, são conflitos políticos e sociais que colocam a memória 

em movimento. 

De qualquer forma, os elementos constitutivos da memória, para o autor, em primeiro 

lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo, os vividos pelo grupo ou 

pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. Assim, uma pessoa não precisa ter 

convivido com Sebastião Rosa da Paz ou ter testemunhado seu homicídio para se solidarizar 

com sua memória e sua família enlutada, tampouco em reconhecer tais recordações como 

parte de uma experiência social comum de todos os trabalhadores rurais, militantes 

progressistas ou fiéis cristãos, por exemplo.  

Ainda de acordo com Pollak (1992), prosseguindo em sua discussão sobre memória e 

identidade assevera que estas 

 

 

São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no 

imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase 

impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe, 

a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os momentos 

que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. 

(POLLAK, 1992, p. 201) 
 

 

 Conforme aponta o autor, é bastante possível assim, que, por meio da socialização 

política ou histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado 

passado, tão forte que se pode falar de uma memória quase que herdada. De acordo com 

Pollak (1992), podem existir acontecimentos regionais que marcam tanto uma região ou grupo 

ao ponto de sua memória poder ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de 

identificação. 

 Além desses acontecimentos, ela pode ser constituída por pessoas – como Tião da Paz 

– e pelos chamados “lugares de memória” – como as Dioceses de Uruaçu e da Cidade de 

Goiás –, ligados ou não a uma lembrança viva entre os frequentadores do local. Para Pollak 

(1992), acontecimentos, personagens e lugares (conhecidos direta ou indiretamente), podem 

dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, fundados empiricamente em 

fatos concretos, mas também podem se tratar de projeção de outros eventos. 
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Contando com estas premissas, são consideradas a memória coletiva e seu interesse 

pelos processos e atores que constituem e formalizam estas memórias. 

 

 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história 

oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante 

das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à "Memória oficial", no caso a 

memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os 

grupos dominados estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a 

marginalidade (POLLAK, 1989, p. 4). 

 

 

Embora não esteja-se trabalhando com história oral, tampouco um projeto com essa 

metodologia tenha composto as preocupações das entidades estudadas, a trajetória de 

Sebastião Rosa da Paz é uma memória, até certo ponto, proibida e que se opõe a memória 

oficial das regiões do interior goiano, onde o latifúndio é visto de forma positiva e seus 

proprietários tratados como pioneiros, como aqueles que levaram progresso aos sertões.  

As lembranças de trabalhadores rurais e das violências sofridas, perpetradas por 

latifundiários e pelo Estado, estiveram por muito tempo confinadas ao que Pollak (1989) 

chama de silêncio. Estas, ainda que, transmitidas de uma geração para outra oralmente, 

mesmo que não através de publicações, permanecem vivas. O silêncio seria, desse modo, a 

resistência que a sociedade impotente opõe ao excesso de discursos oficiais.  

A memória oficial está diretamente ligada a fenômenos de dominação. Romper com 

ela requer inteligência e sagacidade, uma vez que o simples ato de prestar um depoimento oral 

pode colocar vidas em risco, razão pela qual entendemos a recusa das pessoas que se 

procuram e volta-se ao árduo trabalho de fazer uma leitura crítica de diferentes tipologias 

documentais, que pudessem ajudar a revelar outras memórias do caso estudado. 

 Incomodados com esse silenciamento é que é proposto analisar a imagem de 

Sebastião Rosa da Paz. Constata-se na diocese da Cidade de Uruaçu, de base extremamente 

conservadora e ligada aos grupos dominantes do período, por volta de 1980, a extrema falta 

de interesse quanto ao caso. Como contraponto, tem-se a diocese da Cidade de Goiás que, 

ligada à Teologia da Libertação, faz uso e associação direta da memória de “Tião da Paz”– 

como passou a ser lembrado, em uma tentativa de torná-lo mais próximo do universo cultural 

dos trabalhadores rurais –  com os conflitos agrários.  O que se observa são as diferentes 

formas de produzir e difundir memórias , efetivada pelas duas dioceses, ambas relacionadas 
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com suas opções teológicas e sociais, bem como interesses políticos. Assim, entende-se que 

tais recordações possuem uma função, novamente, de acordo com Pollak (1989): 

 

 

A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que 

compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. (POLLAK, 1989, p. 

10) 

 

 

 É importante ressaltar que as fronteiras entre silêncios, os "não-ditos" e o 

esquecimento definitivo reprimido inconsciente, não se encontram paradas no tempo, mas 

estão em constante deslocamento na realidade. 

Observando a ligação entre religião e lutas pela terra, e a relação contida entre 

imprensa e memória, na seleção dos arquivos por parte da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

o que vem à mente é a discussão referente à mística, colocada por Fabiano Coelho (2013) ao 

analisar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Para o autor  a mística se faz importante 

em diversas ocasiões, seja em Encontros, Congressos, Marchas, ocupações e outras atividades 

do Movimento. De maneira bastante semelhante, coloca-se a relação entre a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) e os Mártires da Terra. 

 

 

Poderia enumerar uma infinidade de momentos de mística, em diversos locais, com 

as mais distintas formas de desenvolvimento. A mística no MST acontece de 

diversas maneiras e com sentidos variados. Ela geralmente é praticada em forma de 

teatro, contendo músicas, poesias e outros elementos simbólicos em seu interior. 

Sendo uma prática, há por parte do Movimento algumas orientações básicas, ou, 

orientações metodológicas para como a mística deve ser desenvolvida. (COELHO, 

2013, p.135) 

 

 

 De acordo com Fabiano Coelho (2013), sempre há um grupo responsável pela 

construção e desenvolvimento desta prática, até mesmo nos materiais distribuídos pelo 

movimento, para que a mística, produza os efeitos esperados. Percebe-se algo semelhante na 

preparação para o subsídio nesta cartilha da CPT: “- Preparar um encontro bem celebrativo 

utilizando elementos que retratem o tema: fotos dos mártires, instrumentos característicos, um 

mantra pra entronizar (recolher-se internamente). [...]” (CARTILHA MÁRTIRES DA 

TERRA; 2009) Os debates e reflexões são permeados pela representação dos mártires e 

ligação destes com a terra. 
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 Para explicar essa similitude, recorre-se novamente a Cruz (2013), que  mostra como 

existem manuais, alguns traduzidos para o português de publicações estrangeiras, a orientar as 

práticas pedagógicas, de comunicação e memorialísticas dos movimentos sociais. Assim, 

movimentos sociais diferentes podem beber da mesma fonte e utilizar os mesmos manuais 

para organizar suas ações. Diante dessas questões, não se pode deixar de lado a importância 

da mística ante a criação da narrativa dos movimentos sociais, bem como da elaboração da 

programação dos eventos organizados por eles.  

 Na Cartilha Martírio: Profecia e Resistência, preparada para o Dia Nacional de 

Formação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) observa-se, a organização prévia dos 

momentos direcionados aos martírios, que seriam, de acordo com esta, a “[...]consequência 

da resistência” (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.22). Na página de número 

25,  são colocadas “questões relevantes” no intuito de auxiliar os presentes na “reflexão do 

subsídio”: 

 

 

Você conhece ou pôde vivenciar alguma história de martírio? Pode nos contar? 
No texto Martírio, como consequência da resistência, Baiano cita que do conflito 

entre os irmãos Abel e Caim surge a disputa campo/cidade. Como podemos explicar 

esta afirmação de que campo e cidade se conflituam, se opõe? 

No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus pede para os apóstolos não terem 

medo dos que matam o corpo, pois depois de matar, nada mais poderão fazer. Diz 

que é preciso ter medo daquilo que mata a alma e nos leva para o inferno. Como 

podemos explicar a morte da alma? Vamos refletir um pouco! 
“A verdadeira perseguição se dirigiu contra o povo pobre, que hoje é o corpo de 

Cristo na história. Eles são o povo crucificado como Jesus, o povo perseguido como 

servo de Javé”. Vamos analisar esta citação de Sobrino. Podemos partilhar agora! 
No texto de Sobrino, o concílio do Vaticano II, seguido das conferências de 

Medellin e Puebal, passou a ser visto pelos poderosos como uma ameaça. Na 

verdade o que estes eventos trouxeram de novo à visão e a postura da Igreja 

Católica? 
Quais as estratégias utilizadas pelos poderosos para neutralizar esta nova visão da 

Igreja? 
Como é caracterizado o Deus dos Hebreus retratado por Baiano em seu texto? 

Vamos entender melhor este Deus? Será que este Deus faz tudo sozinho, cabendo a 

nós apenas esperar seus milagres? 

Na realidade vivida por nossa Igreja no momento atual de pós-modernidade, ela 

continua fiel a esse modelo de resistência? 
Hoje, como vivenciamos a experiência desses mártires? As lideranças dos grupos, 

das comunidades, pastorais, das organizações têm mantido firmes nos ideais de luta? 
Trazendo para nossa realidade, sabemos que o sacrifício de nossos mártires não 

foram em vão, vamos lembrar dos frutos produzidos por suas lutas? Podemos 

começar! (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.26) 

 

 

 Neste trecho, claramente preparado com antecedência, por estar presente nesta 

Cartilha do Dia Nacional de Formação da CPT Goiás, são colocadas questões para nortear 
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uma possível discussão sobre o texto de Antônio Baiano, membro do movimento fé e política 

e vice-prefeito de Orizona, presente nesta cartilha (CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 

2009) 

 A primeira questão chama o participante a compartilhar alguma história de martírio 

com os demais. A discussão é subsidiada pela Bíblia, na passagem dos conflitos entre os 

irmãos Abel e Caim, traduzido para a contradição entre campo e cidade, no tempo presente. 

Posteriormente, o martírio é colocado como morte do corpo e não da alma, o que remete 

diretamente a forma como o catolicismo entende a morte. Em seguida, a imagem dos mártires 

é ligada à de Jesus Cristo, mencionando a parte do texto na qual Baiano afirma que “[...] eles 

são o povo crucificado como Jesus, o povo perseguido como servo de Javé” (CARTILHA 

MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.21). 

 Ao citar o Concílio do Vaticano, a cartilha chama para a análise de outro texto contido 

na cartilha, “Uma espiritualidade necessária”, de Jon Sobrino, que trata da espiritualidade da 

perseguição e do martírio e analisa o contexto histórico da América Central nos últimos anos 

e a forma como “Uma igreja fiel aos impulsos do Vaticano II e, sobretudo, de Medellin, não 

demorou a ser vista como uma ameaça aos interesses dos poderosos [...]” (CARTILHA 

MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.10).  

 Os concílios são trazidos para o texto para mostrar a legitimidade e aprovação que a 

Teologia da Libertação possuía perante a cúpula católica, ao passo que se buscava dialogar 

com outras realidades, como da América Central. O inimigo da luta aparece aqui na pessoa 

dos “poderosos”, que tentariam “neutralizar a nova visão da Igreja”. Assim, os conflitos 

envolvendo a Teologia da Libertação não são ignorados, mas tratados no interior das 

discussões do encontro. A resistência é personificada então, na experiência do sacrifício, 

daqueles que morreram lutando, que, de acordo com a Igreja, não teria sido em vão. 

 Na proposta de celebração dos mártires - um momento voltado à rememorar suas 

trajetórias e exaltá-los enquanto exemplos da luta - realizada durante o dia de formação da 

CPT – Regional Goiás, destinado à pessoas integrantes desta Comissão, essas experiências de 

sacrifício e a personificação da resistência se tornam rituais de aproximação e participação 

dos indivíduos presentes.  

 Os cânticos funcionam como lamento, enquanto o tecido em branco permite que cada 

um coloque um pouco de si – de suas experiências – nestas histórias. Esses rituais são todos 

pré-elaborados e os materiais de formação da CPT funcionam como manuais, que ensinam 

como realizá-los, como podemos ver abaixo: 
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PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DOS MÁRTIRES 
Ambiente: Preparar o Ambiente com antecedência, trazer para o centro do local 

onde for celebrar sementes, água, terra, e a bíblia, vela, foto dos mártires; 
- Vamos iniciar respirando: sentir o ar entrar pelas narinas encher nossos pulmões ,e 

soltar o ar lentamente pela boca (3x) 
Partilha da vida:  
Poderemos iniciar nossa conversa lembrando: 
- Nomes, 
- História de vida, sinais das lutas dos nossos mártires;  
(deixar que o povo faça uma boa conversa) 

Canto: Venham todos cantemos um canto nasce da terra... ou Mataram mais um 

irmão... 
Iluminação Bíblica; Jeremias 1, 17-19 
- O que do texto eu trago como sinal, marca, palavras fortes; 
- O que aparece como iluminação na realidade hoje e na vida? 
Vamos fazer silêncio: (providenciar tecido, ou papel manilha, pincel atômico, tinta 

guache). 
Neste momento colocar um tecido branco onde cada um e cada uma é convidado a 

colocar as marcas do martírio, ou nomes dos mártires. 
Roda de mãos dadas: uma palavra boa da vida; inspirada no sangue dos mártires 

misturados com a terra e o verde, em seguida rezar juntos. PAI NOSSO. 
Encerrar com abraço bem dado. 
Partilha de alimentos: momento de festa da vida. 
(CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p. 39) 

  

 Observa-se acima, a proposta de celebração dos mártires, contida nesta cartilha. As 

ações desenvolvidas nos encontros promovidos pela CPT possuía uma metodologia, existe 

todo um cuidado com a ritualística do rememorar, uma vez que ele está ligado a uma 

dimensão religiosa e espiritual. Tal rememoração envolve todos os sentidos, ouvir, falar, 

enxergar, sentir – o abraço –, além da respiração e a criatividade, com a prática de pintura 

como forma de expressar a revolta e o pesar pela violência sofrida por aqueles considerados 

mártires.  

 A leitura da Bíblia Sagrada e a presença de velas acesas – marca importante da 

ritualística católica – são sugeridas, sendo a leitura do livro sacro dos cristãos entendida como 

“iluminação”. Nessa metodologia, se faz uma discussão sobre o contexto presente, as lutas 

sociais, sem deixar de buscar inspiração nas leituras bíblicas, como forma de garantir que tais 

ações não se distanciassem do universo religioso. 

 Também faziam parte os cantos, instrumento pedagógico muito utilizado pelas igrejas. 

Os cantos são pré-escolhidos, sendo aqueles que fazem a ponte entre os conteúdos religiosos e 

os problemas sociais, no caso, o assassinato de militantes. A oração do Pai Nosso, central para 

os cristãos, entendida como ensinada pelo próprio Jesus Cristo dá um tom religioso 

inquestionável ao ambiente. Por fim, como parte da metodologia, as pessoas sistematizam, de 

forma criativa, a reflexão desenvolvida ao longo da celebração, realizando uma pintura em um 
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pano, que pode depois ser afixado em local público, como forma de recordação e protesto 

sobre os mártires. 

Após o espaço dedicado à memória de diversos mártires, o nome de Sebastião Rosa da 

Paz surge logo após o de Nativo da Natividade, um dos fundadores do sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Uruaçu – morto da seguinte forma –, acompanhado do seguinte 

texto: 

 

Autoria-Mandantes: acusado – Ireno de Oliveira Nunes, Vadjou Quintino Moreira 

e José Alves e Oliveira: 
Pistoleiros executores: Advir José Faria (Fião), outro não identificado. Um ano após 

o assassinato de Tião da Paz e nenhuma pessoa foi presa, nem mandantes e nem o 

pistoleiro executor do crime. Somente em 24/09/1985 é que o Delegado pede a 

prisão preventiva dos acusados. A morosidade da Justiça permitiu a fuga do 

pistoleiro e contribuiu para que o crime não fosse esclarecido (Cfr.fls.172, Autos 

criminal). Obs.: O pistoleiro que assassinou Sebastião Rosa da Paz fugiu e os 

“mandantes”, em dezembro de 1987 deram seu último depoimento no processo e em 

11 de novembro de 1991 esses “mandantes” foram descaracterizados de tal 

condição, ficando de fora do pedido de Pronúncia (Fls.213 a 218 e 241 a 242, dos 

Autos do Processo Criminal). 
Solicitação de anistia 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, a Requerente, sra. Isaura de Souza Paz 

(viúva), entende que está amargando até os dias de hoje a ausência de seu 

companheiro Sebastião Rosa da Paz e a perda de seu emprego junto ao Município de 

Uruaçu. A Requerente entende que a morte de Tião da Paz foi política e que sua 

demissão também. Por isso, acreditando que a Justiça se fará ratifica o pedido de 

Pensão, nos termos da Lei da Anistia. Obs.: (trata-se de recurso interposto, uma vez 

que em primeiro julgamento foi negado). 
Nestes termos  
Pede deferimento. 
Goiânia, 22 de dezembro de 2005. 
Luismar Ribeiro Pinto 
OAB-GO 17.653 
(CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.13-14)  

 

 Neste tópico, a narrativa do assassinato de Tião da Paz, precedida por um breve 

histórico de vida do mesmo. O documento expõe os nomes dos possíveis mandantes e 

executores, com ressalvas à imprecisão da informação e com menções a ampla documentação 

oficial constante do processo em que se assenta, provavelmente como forma de evitar um 

processo judicial por difamação. 

  Como foco, o texto denuncia a impunidade e a omissão do Estado em apurar 

devidamente as responsabilidades sobre o crime. O texto sugere que a investigação foi morosa 

– evidenciado pelos pedidos de prisão preventiva, solicitados somente um ano após o crime –, 

abrindo espaços para a impunidade – como a fuga de um dos assassinos –, não sendo esta 

decorrente da falta de provas ou da inocência dos acusados, mas decorrentes da má vontade 

do sistema legal em investigar o caso e concluir o processo.  
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 Na segunda parte do documento, vemos a reprodução de uma solicitação de anistia, 

datada de 2005, que apresenta novos fatos e desdobramentos do caso. Isaura Paz é 

apresentada com quem, além de ter perdido o marido, ficou desempregada, em decorrência de 

perseguição política. Tal fato denuncia, novamente, a rede de relações de poder e corrupção 

que a CPT e as entidades ligadas aos trabalhadores rurais já denunciavam na década de 1980, 

que envolviam e intimidavam pessoas das mais diferentes instituições e espaços de Uruaçu. 

Como forma de compensação, se tentava solicitar pensão à Isaura Paz, como vítima de 

violência política durante da ditadura militar, sem, no entanto, até aquele momento, obter 

sucesso. 

A experiência do “martírio”, por seu turno, é apresentada como fato histórico inserido 

no tempo presente, por mais que a maioria das referências esteja direcionada a relembrar o 

passado, os mártires se apresentam como expressão da reação contra o latifúndio no tempo 

presente. A morte aparece não como resultado final, e sim, terreno da busca por justiça, 

liberdade e igualdade. Os mártires estariam então, na glória de Deus: “[...] felizes os que são 

perseguidos, porque deles é o reino dos céus e exorta a alegrar pois terá recompensa no céu.” 

(CARTILHA MÁRTIRES DA TERRA, 2009, p.23).  Novamente vemos como a morte é 

ressignificada e tornada ela própria instrumento de luta, uma vez que não é considerada como 

o fim da existência. 

 A figura dos mártires geralmente se constrói de forma bastante próxima à de Jesus 

Cristo. O mural a seguir, presente no Santuário dos Mártires da Caminhada49 em Ribeirão 

Cascalheira (MT) é de autoria de Cerezo Barredo, artista plástico e religioso espanhol, 

bastante conhecido dentro da Teologia da Libertação por seus murais, elaborados dentro dos 

ideais desta, cuja trajetória será melhor explorada adiante.  

Como se sabe, santuários são locais sagrados para os quais peregrinos de diferentes 

regiões se deslocam no intuito de reforçar sua fé. De acordo com Souza e Ciccarone (2014) a 

Galeria dos Mártires, também conhecida como Santuário dos Mártires da Caminhada, abriga 

imagens de líderes assassinados em decorrência de conflitos fundiários, que teriam sua 

atuação diante dos movimentos sociais reconhecidas.  

Uma das pinturas que compõem o santuário traz consigo a imagem de Jesus Cristo a 

frente de mártires da terra, como Sebastião Rosa da Paz, ali presente e facilmente identificado 

pela sanfona – que ele costumava tocar nas festas de igreja – e os pés no chão. 
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FIGURA 04 – CEREZO BARREDO: PAINEL DOS MÁRTIRES DA TERRA EM RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA/MT. 
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FONTE: BARREDO, CEREZO. Galeria dos Mártires da Caminhada. Imagem de Cebs do Brasil [2018]. 

[16mmx16mm] 

 Observa-se na imagem acima, os pobres – o povo eleito da Teologia da Libertação – 

entre as mãos de Deus e, no plano posterior, a pomba, representando do Divino Espírito Santo 

que, junto com Jesus Cristo, formam a Santíssima Trindade, o Deus uno e, ao mesmo tempo, 

trino do catolicismo. Ainda no plano posterior, também temos moradias precárias, que 

parecem enunciar as favelas e demais periferias urbanas.  No plano central, mulheres e 

homens, trabalhadores do campo e da cidade, religiosos e leigos, todos andando juntos, em 

comunhão com Jesus Cristo. Nas laterais direita e esquerda temos os encarcerados e os 

cativos, condenados que estariam nas condições mais degradantes dentre os chamados 
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“excluídos sociais” – termo largamente empregado pela Teologia da Libertação, nos anos 

1980 –, para onde caminha Jesus Cristo e os mártires, para acolhê-los em suas libertações.  

 Cristo é negro, tem cara do povo brasileiro, tem pele escura como mestiço – uma 

alusão ao mito das três raças, segundo o qual o brasileiro seria fruto da miscigenação entre o 

indígena, o negro e o branco –, anda de pé descalços, em sinal de humildade. Sebastião Rosa 

da Paz é o sanfoneiro do grupo, o instrumento musical simboliza a alegria reinante entre 

aqueles que compõem a corte celeste, em uma mensagem não de lamento, mas de esperança. 

 Ali também pode-se ver imagens de referência ao sofrimento terreno, sujeitos que 

“padeceram lutando” e, de acordo com Agnaldo Divino Gonzaga (2005) – autor da 

dissertação Anel de tucum: a missão evangelizadora de Pedro Casaldáliga, Bispo da Prelazia 

de São Félix do Araguaia – doaram suas vidas e serviram de inspiração para toda Prelazia do 

Araguaia: 

 

 

Não é uma igreja que não só faz opção pelos pobres, mas vive como pobres, em 

moradas e vestimentas simples. Seus animadores de comunidades passam a ser 

chamados enfrentantes, porque enfrentam as injustiças do cotidiano. Os agentes de 

pastoral participam das lutas populares, denunciam as injustiças. Defender os pobres 

passa a ser critério de pertença à comunidade, à Igreja. E o povo é impulsionado 

como protagonista, devendo cada vez mais ser quem decide os destinos daquela 

igreja particular. (GONZAGA, 2005, p.67) 

 

 

Em tons entusiásticos e até mesmo ufanistas, o autor celebra a Teologia da Libertação 

naquela prelazia, sendo o mural uma encomenda da entidade, produzido nesse espírito. O 

mural, portanto, mostra um pouco da permanente construção e reconstrução de memórias 

sobre os mártires, que, vivendo de tradições e transformações, tende a estabelecer uma 

continuidade entre o que é passado e o que é presente, apresentando-se como uma solução do 

passado, para problemas atuais. 

Sobre os usos das memórias de Sebastião Rosa da Paz e de seu assassinato como 

forma de inspiração para os trabalhadores em luta nos movimentos sociais, encontremos, em 

Agosto de 1987, de autoria da CUT, que publicou em seu Boletim Nacional uma nota 

relacionada a Tião da Paz. Nesta nota, ele é um dos: 

 

 
Ameaçados, Perseguidos, Difamados 
Aconteceu que uma lágrima dissidente empurrou o vazio sobre à tarde.  
Foi sempre assim. Desde a vertente. 
Um frio azul e um poço de silêncio, 
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Todas as letras abertas de todos os nomes tecendo os argumentos da esperança, com 

odor insurgente de aleluias.  
São como inventário de sementes, colecionadas no pesado corporal da história, em 

complemento ao milagre.  
Anteriores a mim e aos outros, finge-se de flor rente a correnteza. 
Anteriores aos pássaros e seus ofícios. 
Anteriores a fonte e a todos os outonos. 
Aí a memória subversiva fomente outras utopias: homens e mulheres que continuam 

ameaçados, perseguidos e difamados.  
Amassando o seu pão com incêndio e chuva, no meio do crepúsculo. 
Brotando o trigo do grão que fenece. 
Corajosamente. 
Lendo novamente os nomes dos filhos e filhas da terra nos abraçamos com amor 
Todos e todas que esperam, denunciando as concepções do ódio com as palavras 

definitivas do amor. 
Viva Tião da Paz! 
Sebastião Rosa da Paz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu 

(GO), descansava no alpendre de sua casa. Dois homens, Ireno de Oliveira e José 

Alves de Oliveira, aproximaram-se para pedir informações e descarregam suas 

armas no sindicalista. Era 28 de agosto de 1984. Foi assassinado na frente da mulher 

e da filha de 13 anos, a mando de Vadjou Quintino Moreira e outros fazendeiros da 

região. O processo que apura o crime continua em banho-maria; Os pistoleiros 

foram indiciados apenas uma vez. Tião da Paz, como era conhecido, vinha 

recebendo ameaças a algum tempo por parte de fazendeiros e de autoridades 

policiais, em virtude de sua posição firme em defesa dos direitos dos trabalhadores. 

O cerco começou a partir de sua intervenção no despejo do lavrador Isaías, das terras 

do latifundiário Vadjon Quintino Moreira. Sua atuação evitou o despejo e despertou 

o ódio dos fazendeiros. “Foi a única maneira que encontraram para calar um 

companheiro batalhador. Um homem que se fez respeitar no médio-norte goiano por 

sua honradez, dignidade e decidida atuação na defesa dos trabalhadores”, sintetiza o 

Comitê Sebastião Rosa da Paz, criado a 21 de janeiro de 1985. Sebastião Rosa da 

Paz, foi fundador do Sindicato e era agente pastoral da Diocese de Uruaçu. 

Participou do 1º Congresso Nacional da CUT. Um dia após seu retorno, foi 

assassinado. 
 (Boletim Nacional da CUT, 1987, n14) 

 

 

 O texto principia com um poema, em tons melancólicos narra as agruras de todos os 

militantes que vivem e sofrem com as perseguições políticas de que são alvo. Na evolução da 

poética, a narrativa muda de curso e se torna uma mensagem de esperança, apresentando a 

subversão como o caminho para uma vida melhor e os sofrimentos vividos por todos os 

militantes perseguidos como inspiração para os que viriam ocupar seus lugares. Revela, quase 

ao final do poema, a homenagem a Sebastião Rosa da Paz, evidenciando a importância das 

artes como recurso para não deixar que casos, como o dele, caiam no esquecimento e, ao 

contrário, possam servir como instrumento pedagógico na formação de novos lutadores 

sociais. 

 Na sequência, o texto abandona o formato poético e realiza uma denúncia acerca do 

assassinato, frisando que fora realizado na frente de uma das filhas de Tião da Paz, de apenas 

13 anos, colocando em evidência a frieza dos assassinos e a dimensão sensível do acontecido. 
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Também pode ser notada a denúncia sobre a morosidade da tramitação do processo e da 

consequente impunidade dos criminosos.  

 Apresenta nominalmente aqueles que são julgados os responsáveis pelo crime, como 

forma de não deixá-los impunes perante o tribunal da memória, já que pela justiça comum não 

teriam sido julgados. Tião da Paz é apresentado como grande sindicalista, honesto, honrado e 

batalhador, grande defensor dos trabalhadores dos quais havia se tornado uma liderança. 

Assim, entoando o “Viva”, esta nota do Boletim Nacional da CUT traz uma descrição 

do assassinato de Tião da Paz. A condução lenta do processo é criticada e sua voz apresentada 

com um grito a ser calado. Com elogios à sua honradez e dignidade, enquanto indivíduo, em 

um tom poético a “memória subversiva que alimenta utopias” é evidenciada. 

 Jelson Oliveira é professor e secretário executivo da Comissão Pastoral da Terra do 

Paraná, atuou como coordenador da Comissão de Justiça e Paz, da família dominicana no 

Brasil (OLIVEIRA, 2001), escreveu em seu livro Raízes: Memorial dos Mártires da Terra 

(2001), um catálogo de personagens da história social e da resistência da CPT e do MST. 

Com um prefácio escrito por Dom Tomás Balduíno, bispo da Cidade de Goiás e um dos 

fundadores da Comissão Pastoral da Terra, já de início, no título “Invocação das Raízes”, 

Oliveira se refere aos personagens de seu livro de poemas como representantes da esperança: 

 

 

Estão aqui como vieram: maiúsculos, silenciosos, duradouros. Perto das vertentes, 

com suas raízes nascidas do silêncio. Muito silêncio em noites grandes de agonia. 

Homens e mulheres que se reza em romarias. Que se invoca como estrela. Irmãos na 

coragem da vida, na beleza dos caminhos escolhidos, na retidão do testemunho. 

Raízes da nossa esperança, em terra de fertilidade!  

(OLIVEIRA, 2001, p.11) 

 

 

 Descritos como maiúsculos, muito provavelmente por seu protagonismo e grandeza, 

os mártires da terra seriam as raízes nascidas do silêncio, silêncio este pertencente à agonia, 

uma clara referência ao sofrimento de suas mortes violentas. Presentes nos cânticos de 

Romarias, não teriam morrido em vão e seriam o testemunho da esperança, o campo fértil 

para o aparecimento de cada vez mais personagens que lutem e construam um futuro melhor, 

para todos.  

 Pessoas que tiveram uma vida marcada pela coragem, e que teriam como recompensa 

a vida eterna. Assim, o livro começa apresentando em tons heroicizantes os chamados 

“mártires da terra”, uma forma homenagear, mas também dar a conhecer ao público e não 
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deixar cair no esquecimento, elementos da vida dos militantes assassinados. A expressão 

“terra de fertilidade” possui duplo significado, evoca a esperança de que muitos sigam os 

exemplos dos mártires e a denúncia de que as terras brasileiras seriam férteis, embora nas 

mãos de poucos. 

 No livro, presente junto a outros sindicalistas, advogados, posseiros e indígenas 

assassinados, Sebastião Rosa da Paz ganha uma página, em que encontra-se um poema e uma 

breve descrição de seu martírio: 

  

 

Sebastião Rosa da Paz 
 

(Lavrador, 54 anos, casado, 8 filhos, residente em Uruaçu – Go, onde era presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e agente das Comunidades Eclesiais de Base. 

Assassinado em sua casa por 2 homens, por ter reafirmado seu apoio à luta pelos 

direitos dos pobres da terra. 28 de agosto de 1984). 
Existiu a fonte, límpida, rebentada de uma nuvem. 
Existiu a asa, ferida, sinuosa, quando atravessamos o cerrado. 
Existiu a brancura penetrando os corpos, 
Sem nascente para o entendimento. 
Uma metáfora de pássaro. Um horizonte desconcertado. 
Uma nervura improvável passando sobre as vozes. 
 

Existiu o menino chorando sem pão. 
O fogo pretejando a rocha, atordoado, 
Esgueirando a melodia sobre os ombros,  
Descendo para as fontes. 
E existiu o branco: da rosa, da paz, da seiva. 
E existiu a cor do silêncio, plantada em oferenda. 
Fluindo da água ao fim das temperaturas. 
(Não me recolho para a noite 
Sem na mão tua rosa, Tião, íntima das sombras. 
De noite tenho mais medo dos precipícios...) 
(OLIVEIRA, 2001, p. 26) 

 

 

 Como pode-se observar, o texto começa com uma nota biográfica sobre a trajetória de 

Sebastião Rosa da Paz, para depois passar ao texto poético. O autor faz questão de mencionar 

não somente o assassinato, mas também elementos da vida pessoal e familiar do sindicalista, 

como seus oito filhos, algo que também contribui para que o leitor tenha uma dimensão da 

grande tragédia familiar que foi o assassínio. 

 Na sequência, o poema utiliza figuras de linguagem e também da abstração, trazendo 

diversos elementos para simbolizar o crime e a tragédia que se seguiu. O tom é melancólico, 

elementos religiosos e da natureza se unem, como o pássaro – representante da natureza do 

cerrado brasileiro, mencionado no poema, mas também do Divino Espírito Santo. A cor 
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branca, simbolizando a Paz, mas que também é associada pelo catolicismo ao Divino Espírito 

Santo aparece em diversos momentos, antagonizando com as sombras, ligadas ao mal, no 

universo religioso. O fechamento do texto, escrito em 2001, não apresenta uma mensagem de 

esperança, talvez como forma de expressão da dor e indignação pelo caso ter deixado os 

criminosos impunes e a reforma agrária (radical), até hoje, ser apenas uma utopia. 

A reunião destes líderes sindicais, indígenas e agentes pastorais numa mesma obra 

mostra a tendência à ritualização de militantes mortos. Essa é uma das formas que Edimilson 

Rodrigues de Souza e Celes Ciccarone (2014), descrevem como articulação de práticas 

ritualísticas e posturas políticas com a finalidade de fortalecer os grupos minoritários que se 

veem desolados frente ao poder dos latifundiários.  

Para estes autores, isso funciona como modelo para ação de sujeitos submetidos 

“[...]pelo poder das oligarquias locais à lógica da monocultura e da criação de gado em larga 

escala.” (CICCARONE; SOUZA; 2014, p. 37). A possibilidade de reconhecimento de 

Sebastião Rosa da Paz, como um modelo a ser seguido, por  trabalhadores rurais, 

potencializaria a luta. Essas narrativas de resistência e de martírio recriam o momento de 

assassinatos e possibilitam aos demais trabalhadores compreendê-las e relacioná-las com o 

presente, de uma forma não puramente negativa: 

 

 

O acesso à essas lembranças – que contemplam os locais e as pessoas envolvidas 

nos conflitos e são atravessadas por suas histórias de vida e experiências cotidianas 

– cria “lugares-de-memória” das práticas de resistência e de luta em defesa de 

projetos de vida e reforma agrária. (CICCARONE, SOUZA, 2014, p. 38) 

 

 

 Para os autores, através destes processos ocorre o que eles chamam de “sacralização” 

dos mártires através da partilha de suas histórias. Com Tião da Paz, os afrescos com suas 

imagens, as sempre presentes referências à ele em poemas, cantos e Romarias contribuem 

para criação de uma memória trágica, que lembra da violência sofrida por ele, mas canaliza 

tais elementos para a luta por reforma agrária e mudanças na estrutura social tão desigual do 

Brasil. 

 Grande parte dos materiais aqui analisados, tendem a revelar mais uma questão: como 

a memória de Tião da Paz não permanece restrita ao estado de Goiás, mas também ganhou 

projeção nacional, circulando por diferentes espaços e sendo sua trajetória de vida e morte 

lembrada em todo o Brasil. Além disso, a sua aparição em afrescos, romarias, cartilhas e 
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discussões na atualidade (e posteriormente aos anos 1980), destacam como as memórias 

decorrentes deste indivíduo ainda geram debate e se colocam evidentes no tempo presente. 

 

 

4.2. CEREZO BARREDO E AS MEMÓRIAS DE SEBASTIÃO ROSA DA PAZ NAS 

ARTES PLÁSTICAS  

 

 

As imagens fazem parte de um contexto de socialização, interpretação e compreensão 

do mundo.  Para os seres humanos elas funcionam como códigos escritos, a criança antes 

mesmo de aprender a ler e escrever já pinta e desenha. Em nossa sociedade, as imagens estão 

presentes em propagandas, nos muros, nas ruas, nos museus, em quase todos os lugares. Elas 

fazem assim, parte da nossa vida cotidiana e possuem relação direta com a forma como os 

indivíduos se organizam e se relacionam. O estudo das imagens é claramente multidisciplinar 

e está presente não só nas áreas relacionadas à arte, mas também é extremamente importante 

para compreensão da história e para interpretação do universo em que o indivíduo está 

inserido. 

Em uma modernidade marcada pela liquidez das relações o que geralmente fica são as 

imagens. Sejam elas virtuais ou não, são produzidas e reproduzidas de forma muito rápida. 

Pensando assim, qual seria a melhor forma de estudá-la? Para Martins (2006), a cultura seria 

fundamental para compreensão dos valores e identidades construídos através do visual. O 

enorme espaço que a cultura visual tem ganhado nos estudos, se evidencia não só por seu 

valor estético, mas também pela necessidade de se compreender do papel desta: 

 

 
A interpretação crítica se fundamenta em teorias contemporâneas que abrem espaço 

para pensar arte e imagem com parte e práxis de uma comunidade interpretativa, de 

uma cultura visual. Fundamenta-se também no princípio de que arte e imagens nos 

interpelam e nos formam, os significados mudam, mas ao mesmo tempo revelam 

uma dimensão do nosso pensamento coletivo e de nossas projeções, imaginárias ou 

sociais. Como concepção pedagógica, a interpretação crítica é uma abordagem 

transdisciplinar ou multidisciplinar que trata arte e imagem como narrativas 

socioculturais no contexto de diversas práticas sociais. (MARTINS, 2006. p.76) 
 

 

No século XXI, são incontáveis as imagens a passar por nossos televisores, 

computadores e celulares. Elas representam as práticas sociais contemporâneas simbólica e 

discursivamente. Para Mitchell (2000) o  interesse por essa cultura é o que vai revolucionar os 
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estudos contemporâneos, já que as mídias, o cinema e a televisão tendem a criar uma nova 

ordem social política e comunicacional. 

Dentro dessa premissa, e consecutivamente desta análise, alguns pontos são 

imprescindíveis. Não se pode ignorar a visão de quem produz a imagem, nem tampouco de 

quem a recebe.  Cada um destes, responde e faz parte de determinados anseios históricos. A 

forma como uma pessoa encara e interpreta as imagens tem relação direta com as informações 

que ela carrega, bem como com suas experiências. Muitas vezes uma imagem faz referência a 

personagens e significados que podem não ser compreendidos em sua totalidade por 

indivíduos que não possuem um conhecimento prévio ou até mesmo uma interpretação muito 

crítica. 

A Cultura visual, nas suas chamadas visualidades no contexto, carrega elementos que 

propiciam a compreensão das mesmas. Logicamente o autor tem toda uma intencionalidade 

ao elaborar uma obra, no entanto, mesmo com este significado pré-definido, a interpretação 

depende muito da forma como as pessoas lidam com esse “visual”, com o que elas fazem com 

essas imagens e com o significado das mesmas em sua individualidade ou coletividade 

(FREISLEBEN; HETTWER, 2018). 

Muitos historiadores têm apontado a importância do uso das imagens e das fontes 

visuais para os estudos, após a ampliação da noção de documento ocorrida por volta da 

década de 1970. Isso, graças à forma como as fontes históricas passam a ser enxergadas e com 

o surgimento de novas técnicas e perspectivas de análise. 

Cabe ao historiador saber que trabalhar com imagens como objeto de análise da 

pesquisa histórica é bastante diferente de interpretar narrativas escritas. A produção de 

imagens envolve todo um processo de produção, que passa por questões como por onde essas 

imagens vão circular, onde elas vão ficar, por qual classe essas imagens são legitimadas, se 

essas imagens têm uma relação com as linhas de consumo ou se elas fazem parte do 

imaginário social coletivo.  

Nesse ponto o historiador se encontra diante uma investigação que parece ser muito 

simples, mas que também carrega certa complexidade, pois é extremamente importante 

refletir sobre como essa cultura visual está inserida dentro do nosso contexto: 

 

A pesquisa histórica tem muito a ganhar ao entrar nesse debate sobre a interpretação 

da imagem e no âmbito dos estudos visuais ou de cultura visual, ao apropriar-se de 

objetos, de problemas, de metodologias e de categorias que permitam ao historiador 

pensar a dimensão visual da história, como prática social no tempo, bem como 

utilizar novas tecnologias para o ensino da história e a divulgação de suas pesquisas. 

Formar cidadãos que possam interpretar um mundo que se oferece cada vez mais 
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mediado por um imenso fluxo de imagens, também é tarefa dos historiadores. 

(MONTEIRO, 2013. p.14) 
 

 

Pensando em como essas imagens são documentos históricos, as fontes iconográficas 

são extremamente importantes para compreensão do contexto histórico em que estão 

inseridos, bem como as ideias e a realidade de seus autores e dos personagens nela retratados. 

 Para corroborar com as  hipóteses a respeito dos diferentes usos das memórias de Tião 

da Paz, fez-se uso de fontes visuais, tratando de forma mais abrangente a visualidade e 

levando em consideração sua dimensão nos processos sociais. Dentro dessa perspectiva, 

Ulpiano Bezerra de Meneses (2003) propõe que a História vigente, para melhor atender a seus 

propósitos e responsabilidades, amplie seu horizonte de ação e seu instrumental, deixando de 

cortar a dimensão visual da vida social e das forças de transformação históricas: 

 

 

O emprego de imagens como fonte de informações é apenas um dentre tantos 

(inclusive simultaneamente a outros) e não altera a natureza da coisa, mas se realiza 

efetivamente em situações culturais específicas, entre várias outras. A mesma 

imagem, portanto, pode reciclar-se, assumir vários papéis, ressemantizar-se e 

produzir efeitos diversos. (MENESES, 2003, p. 29). 

  

 

Não sendo considerado como ponto terminal, o emprego das imagens é uma tarefa 

indispensável. Considerando-se o imaginário social e as disputas por hegemonia como 

campos em que se estuda a interação social efetiva, abrem-se novas perspectivas para o 

historiador que se aventure sobre essas fontes.  

Com atenção para as relações entre memória e hegemonia, Heloisa Helena Pacheco 

Cardoso (2006) estuda o Memorial JK, construído em Brasília em homenagem a Juscelino 

Kubitschek, cuja inauguração data de 1981. Segundo a autora, a produção de memórias não 

está isenta das relações de poder, tampouco está fora de um contexto de disputa por 

hegemonia. Especificamente sobre a memória que circunda a figura de JK, considerado herói 

nacional e fundador de Brasília, a autora pontua que as memórias positivas, que heroicizam o 

presidente república, precisam ser constantemente realimentadas, para impedir que outras 

versões lhe façam frente. Nesse processo, o memorial, com sua arquitetura e obras artísticas 

cumprem com uma função específica.    
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[...] A obra de arte cumpre uma função social: ela é ao mesmo tempo criação e 

recepção. Os significados que ela transmite aos observadores compõem um 

movimento de integração entre o artista e o público, que vem carregado de sentidos. 

No conjunto do Memorial JK, a Câmara Mortuária e o vitral com a figura do anjo 

que a completa, reforçam a imagem de herói fundador da nação e em torno dele 

transmite-se a história do país buscada nos vestígios do passado e apresentados nos 

pôsteres, nas fotografias, nos vídeos, nas publicações. Essas história encontra-se 

solidificada na relação entre objetivos históricos e pretensões políticas dos grupos 

dirigentes. 
 Aqui, muitos são os esquecimentos: de fatos e feitos que se encontram à 

margem dos círculos do poder instituído ou, quando presentes, buscam reforçar a 

imagem do fundador (CARDOSO, 2006, p 188). 

 

 

Evidentemente que a memória de Sebastião Rosa da Paz não equivale a de um falecido 

presidente da república, que se tornou um grande mito nacional brasileiro. O sindicalista 

brutalmente assassinado em Uruaçu em 1984 está em outro campo das disputas por 

hegemonia, sendo lembrado por movimentos sociais, que fazem frente a um modelo agrário 

que privilegia a concentração fundiária e está à serviço da dominação dos trabalhadores 

rurais. 

Entretanto, as reflexões da autora servem para se pensar como a construção e 

reelaboração de memórias por entidades e diversos sujeitos sociais não é algo ingênuo ou 

neutro. Tampouco a arte se constitui como algo à parte das relações sociais e das disputas de 

poder que se travam em torno da memória. Existe uma intencionalidade política em torno da 

construção de Sebastião Rosa da Paz como um “mártir da terra”, mitificando, portanto, suas 

memórias. Os valores que são investidos sobre as reminiscências de sua trajetória de vida e 

morte são cuidadosamente escolhidos, para ela sirva de inspiração para a continuidade da luta, 

como já se viu neste trabalho. Por outro lado, os silêncios também fazem parte dessas 

construções.  

No caso estudado por Cardoso (2006), incomoda a autora a ausência dos trabalhadores 

que construíram Brasília, nas memórias elogiosas ao presidente, que o tratam como único 

fundador e até mesmo construtor de Brasília. Neste estudo, por outro lado, percebe-se que o 

sujeito a ser mitificado é um trabalhador, entretanto, isso não exime tal processo 

memorialístico de praticar determinados silêncios, como aqueles em torno da vida familiar e 

cotidiana de Sebastião Rosa da Paz, quase nunca mencionada nas versões do passado que lhe 

fazem elogios. 

Antes de passar à trajetória do artista plástico e, em seguida à análise da pintura, é 

preciso pontuar que, para uma melhor compreensão das imagens e, como no nosso caso, 

especificamente da imagem como fonte histórica, vale destacar que: 
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A partir dos anos 1990, o interesse de historiadores, antropólogos e sociólogos pela 

fotografia alargou-se. Concluíram os usos sociais e científicos que a fotografia vinha 

recebendo com os novos paradigmas das ciências humanas. Tais paradigmas 

colocavam a dimensão visual e material da sociedade de consumo ocidental no 

centro das reflexões epistemológicas (LIMA & CARVALHO, 2009, p. 42). 

  

 

 A partir disso, as imagens não serão utilizadas neste trabalho como meras gravuras 

ilustrativas e sim, como sujeitos de um discurso que visa à comunicação e agencia sentidos, já 

que toda imagem possui uma linguagem baseada na troca de informações: “Toda troca de 

informações é interessada e acontece numa arena de poder” (LIMA & CARVALHO, 2009, p. 

43).  

Dentro desta perspectiva, e da relevância da cultura visual para este trabalho, foi  

analisada o obra de Maximino Cerezo Barredo e sua importância na compreensão destas 

“expressões da libertação” (GONZAGA, 2005). Silva (2013) aponta em sua tese de doutorado 

O tempo da Utopias: Religião e Romantismos Revolucionários no Imaginário da Teologia da 

Libertação dos anos 1960 a 1990, a valorização do camponês, dos pobres que sofrem e até 

mesmo da imagem de Jesus Cristo nas obras de Barredo, que serviriam em parte para politizar 

uma sociedade parcialmente alfabetizada.  

De acordo com Mairon Escorzi Valerio (2007), Cerezo Barredo, como é conhecido, é 

um Presbítero católico e artista plástico espanhol nascido em 1932, nas Asturias em 

Villaviciosa.  Ele teria ingressado na Congregação dos Missionários filhos do Imaculado 

Coração de Maria, conhecidos como Claretianos, em 1950. Formado em Filosofia, frequentou 

a real academia de belas-artes de São Fernando, em Madrid. Como pintor e arquiteto, realizou 

inúmeras obras artísticas na Espanha, que passam por vitrais renascentistas, pela pintura de 

murais e até mesmo pela arquitetura de interiores de Igrejas. (VALERIO, 2007).  

Por volta de 1980 foi trabalhar no Peru, e a partir disso começou a voltar seu trabalho 

ao público popular. É conhecido em diversos países, mas seus trabalhos mais significativos 

estão espalhados pela América Latina. Barredo, teria vindo ao Brasil  por meio de convite de 

Dom Pedro Casaldáliga50 e teve seus trabalhos mais expressivos dentro da Prelazia do 

Araguaia.51 Seus trabalhos se concentram geralmente em igrejas de cidades com poucos 

                                                           
50

 Dom Pedro Casaldáliga é bispo emérito de São Felix. Bispo da Prelazia de São Felix do Araguaia e um dos 

grandes ícones da Teologia da Libertação na América Latina (GOMES, 2013) 
51

 A Prelazia de São Félix do Araguaia, localizada no noroeste do Estado do Mato Grosso, faz parte de uma das 

estruturas institucionais da Igreja Católica, tendo sido criada em 1970. A mesma ficou conhecida por sua postura 

combativa, ante o período da ditadura militar no Brasil (SCALOPPE, 2013)  
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habitantes, não tendo nenhuma obra expressiva nas grandes capitais do país (VALERIO, 

2007).  

Arcelina Helena Públio Dias (2010) em Memória e Libertação: Caminhos do povo e 

os murais da prelazia de São Félix do Araguaia traduz a ligação entre Cerezo Barreto e a 

parcela progressista da Igreja Católica ao afirmar que ele materializou em seus murais o rosto 

dos povos e das culturas, suas lutas e suas vidas movidas pela fé de Deus dos pobres. 

Maria Henriqueta dos Santos Gomes (2013), em “Murais do Araguaia/MT: 

Construção Pictória da Resistência” apresenta as cores utilizadas por Barredo como intensas e 

vibrantes, com aspectos vivos e contrastivos, que tem como intuito chamar a atenção do fiel 

iletrado, que possa compreender através das figuras a mensagem a ser transmitida. De acordo 

com ela, pela atuação de Cerezo Barredo na Prelazia de São Felix dos Araguaia, o trabalho 

deste artista retrata cenas do cotidiano da população “imbricadas com temáticas religiosas” 

(GOMES, 2013, p.11).  

Trata ainda, da localização escolhida por Barredo, para seus murais, dispostos em 

locais importantes, como templos e santuários, elemento entendido pela autor como destinado 

a provocar a reflexão em que as contempla, tendo ligação direta com os ideais de 

peregrinação, já que narram a trajetória do povo da região, localizando-se em espaços de 

encontro dessa população. Trazendo uma obra engajada e militante, os murais: 

 

 

São documentos históricos, fontes iconográficas, muito ricas para compreensão do 

cotidiano da região, pois as imagens ali contidas refletem fatos e acontecimentos do 

dia-a-dia, decorrendo daí a forte influência do realismo na produção de Barredo. 

Outra questão fundamental para o estudo dos murais é perceber como a produção 

desse material é essencial para difusão das próprias ideias e concepções de mundo e 

de religião que marcaram a Prelazia, apontando a construção da identidade da Igreja 

dos Pobres. (GOMES, 2013, p.12) 

 

 

Pensando na relação entre estas fontes iconográficas e o modo como estas acabam por 

dialogar com experiências e fatos, estes murais são de suma importância para compreensão 

dos ideais e da construção identitária da Teologia da Libertação. Evidência desta importância 

ocorreu em 2005, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

tombou um conjunto de onze murais de Cerezo Barredo, com o objetivo de preservar não só 

as obras, mas também a história do povo do Brasil Central (GOMES, 2013, p. 9).  

Na Catedral de Nossa Senhora de Santana, na Cidade de Goiás, existem outros cinco 

afrescos de sua autoria, que fazem menção aos povos nas terras das Águas (ribeirinhos) e seu 
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martírio. De acordo com Dias (2010), o martírio é um tema forte da Prelazia, já que nas ações 

dela, tais como romarias, cânticos e orações se fazem presentes as memórias de milhares de 

índios massacrados, caboclos anônimos que resistem pela terra e lideranças organizando o 

povo para as lutas.  

 Estes murais, de acordo com material produzido pela Diocese de Goiás, foram 

confeccionados em 1997, por encomenda do bispo de Goiás, Dom Tomás Balduíno. Os 

mesmos foram tombados no ano de 2018.  Com base nos pressupostos teórico-metodológicos 

apresentados anteriormente e pensando na forma como as memórias da trajetória de Sebastião 

Rosa da Paz estão diretamente ligadas a formação de cada uma das dioceses, analisamos 

alguns painéis pintados no altar da Matriz de Santana, Catedral da Diocese da Cidade de 

Goiás, cuja fachada externa consta na  figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05 – CATEDRAL DE SANTANA 
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     FONTE: O autor (2017). [10mmx15mm] 

 

 A Igreja Matriz de Santana, situada na região central da Cidade de Goiás, possui 

grande importância cultural e simbólica para esta cidade e para todo o estado de Goiás. 

Deixando de ser uma capela e erigida enquanto suntuosa igreja em 1743, conta ainda hoje, 

graças a um longo histórico de desabamentos e reconstruções, com uma aparência de 

inacabada (Oliveira, 2014). É um ícone da história e do cristianismo na região, sendo uma 

igreja importantíssima, haja vista as dificuldades e esforços para mantê-la em pé. Sem dúvida, 

ocupa centralidade na história do catolicismo goiano. 

 Os templos em Goiás, conforme Eliezer Cardoso de Oliveira (2014), foram por muito 

tempo, catalisadores da civilização, contando com luxo e imponência arquitetônica para 
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compensar a rusticidade das demais construções goianas. Era uma forma da sociedade goiana 

mostrar-se em pé de igualdade com os grandes centros nacionais. Atualmente, a igreja reflete 

em sua decoração características mais simples (mas não menos suntuosas) e mensagens 

direcionadas às minorias, graças a sua ligação com a Teologia da Libertação.  

Esta mudança de orientação teológica adquire tons (positivamente) subversivos, se 

levarmos em consideração que a cidade de Goiás é historicamente a sede de poder da família 

Caiado, que esteve a frente da formação da UDR. É, portanto, impossível analisar esta 

Catedral sem pensar em toda trama de poder envolta nesta Cidade, sendo significativa a 

presença destes painéis neste local, pois demarcam a dimensão de um enfrentamento neste 

lugar de memória, que não se limita a igreja, mas se estende por toda a cidade. A diocese, 

ligada à teologia da libertação, expressa artisticamente, com os painéis, as lutas e disputas 

pela terra, protagonizada por trabalhadores, latifundiários e demais organizações da sociedade 

civil. 

No altar da catedral de Santana, encontra-se uma série de murais, pintados por Cerezo 

Barredo, que remetem à situação no campo no decorrer do tempo. Eles se caracterizam por 

estabelecer diversas ligações entre imagens religiosas, como as de Adão e Eva e Jesus Cristo, 

associando-as a processos históricos ligados a povos indígenas e à escravidão, bem como a 

questões econômicas e sociais, como a exploração da mineração e os conflitos no interior do 

Brasil. Os afrescos seguem, portanto, a metodologia da Teologia da Libertação, que procuram 

fazer um paralelo entre passagens bíblicas e problemas sociais, presentes e passados. 

Pensando no método de análise destas pinturas, recorreu-se a Sandra C. A. Pelegrini 

(2013), para quem a apreciação deliberada da imagem e sua utilização enquanto evidência 

histórica exige a identificação de alguns processos, como o de significação. Através desta 

identificação, o pesquisador poderá obter respostas para suas indagações e compreender os 

discursos que a iconografia transmite (discursos estes produzidos em determinado espaço e 

tempo histórico): “A experiência visual inerente ao contato com a fotografia e com a pintura 

pressupõe a evocação conceitual e física daquilo que é representado na imagem.” 

(PELEGRINI, 2013, p. 22).  

Analisar formas, cores, bem como as referências culturais, morais, sociais e religiosas, 

é um grande desafio, por sua subjetividade, que cabe ao historiador desvendar. 

 Em meio ao conjunto de obras de arte passíveis de análise, destaca-se dois afrescos 

localizados na Catedral de Santana e assinados por Cerezo Barredo, que considera-se de 

grande importância para este estudo, conforme observa-se nas figuras 6 e 7. Nelas percebe-se 

sinais da mudança ocorrida em alguns segmentos da Igreja Católica e assumida pela Diocese 
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da Cidade de Goiás, com sua posição de defesa dos menos favorecidos e reivindicação por 

direitos e liberdade, seguindo as tendências da Teologia da Libertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 06 – AFRESCOS DE SANTANA. 
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Fonte: BARREDO, Cerezo. Afrescos. [17mmx15mm] 

 

 Pode-se observar aqui, justamente essa nova face da Igreja. Uma Igreja que busca a 

integração dos mais pobres, como é o caso do menino dentro da caixa de papelão, 

aparentemente uma criança de rua, apresentada no plano anterior, construído com cores 

quentes. Jesus Cristo ocupa o plano central e é dele que emana a luz, na pintura, elementos 

que apontam ser papel central orientando os que clamam e lutam por dias melhores. A figura 

do salvador busca reafirmar a aprovação cristã às lutas sociais, apresentando-se Jesus Cristo 

como guia e referencial para a Teologia da Libertação.  
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 No plano anterior, vemos fíeis militantes que ostentam cartazes com bandeiras de luta 

social, como “Educação para fraternidade”, “Saúde para todos”, com a reafirmação de que 

estão “A serviço de Deus” e “Em busca da terra prometida”. Portanto, a imagem busca 

reafirmar sentidos de coerência entre as lutas sociais e a fé cristã e, mais do que isso, procura 

construir o sentido de que lutar contra as injustiças sociais é um ato religioso, pois baseia-se 

no “amor ao próximo”, expressão corrente na Teologia da Libertação.  

Acolhidos por Jesus Cristo – que exibe suas chagas, demonstrando que ele também 

sofreu para que todos pudessem ter uma vida melhor – os fiéis militantes caminham em 

direção à duas famílias, uma de trabalhadores rurais, que não estão nos campos cultivando, 

mas carregam seus instrumentos de trabalho nas costas. Essa é uma alegoria típica dos anos 

1980, para simbolizar os trabalhadores voltantes – populares boias-frias – ou retirantes, 

entendidos geralmente como todo trabalhador rural sem-terra que migra para as periferias das 

cidades, onde geralmente se tornava trabalhador volante.  

A outra família apresenta vasos e refratários vazios – os recipientes de cerâmica são 

propositais e dialogam diretamente com a Bíblia – representando a fome. Todos os membros 

desse grupo familiar estão postos ao chão, ao passo que uma criança dorme dentro de uma 

caixa de papelão, uma clara alusão a moradores de rua. Essas duas famílias estão no centro da 

luz, são pintados com cores quentes e apresentados em tamanho maior que os fiéis militantes, 

porém, menor que Jesus Cristo.  

Esses dois grupos familiares são, no imaginário constituído pela pintura, aqueles que 

sofrem as consequências das agudas desigualdades sociais da América Latina. Eles serão 

acolhidos por Jesus Cristo e pelos fiéis militantes, que os ajudarão a se organizar para lutar 

por dias melhores. Ao fundo da imagem vemos a catedral da Cidade de Goiás, o que demostra 

o lugar onde tal quadro de exclusão e de lutas sociais que testemunham a fé ocorreriam, ao 

passo que se imprime sobre a imagem a marca da institucionalidade católica. 

 Isso evidencia, de forma bem clara, a influência da Teologia da Libertação nessa 

Diocese, preocupada com os fenômenos da opressão e exclusão – temas recorrentes na década 

de 1980 –, principalmente sofrida pelos trabalhadores. Percebe-se que a pintura não foi uma 

simples obra encomendada, mas elaborada dentro dos ideais de Teologia da Libertação, assim 

definida por Boff e Boff (1985, p. 40): “Libertação é libertação do oprimido. Por isso, a 

teologia da libertação deve começar por se debruçar sobre as condições reais em que se 

encontra o oprimido em qualquer ordem que ele seja”.  De acordo com Boff, um dos 

principais expoentes da Teologia da Libertação no Brasil e no mundo, com essa teologia, a 

religião passa a ser um fator de mobilização e não mais um freio às lutas sociais, uma 
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instância que tentava ajudar aos trabalhadores e pessoas pobres de toda sorte a aceitar aquilo 

que se julgava ser eu destino, ou “cruz”, em termos cristãos. A fé, mediada pela Igreja 

Católica, passa a ser fonte da “libertação e esperança” para o Homem; Deus restaura a 

dignidade aos humilhados; seu reino, por fim, fornece Saúde, Educação e Terra aos que 

necessitam (BOFF, 1985). 

 A figura 4  é, sem dúvida, a mais importante para a análise pretendida neste estudo, 

pois atua no sentido de construir uma memória de “mártir da terra” especificamente para 

Sebastião Rosa da Paz: 
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FIGURA 07- SEBASTIÃO ROSA DA PAZ: AFRESCOS DA CATEDRAL DE SANTANA 

 

FONTE: BARREDO, Cerezo. Afrescos da Catedral de Santana. [17mmx15mm] 

 

 A pintura é uma homenagem a Sebastião Rosa da Paz, Tarcísio Satíl e Nativo da 

Natividade, mártires da terra goianos, assassinados em Uruaçu. O destaque da imagem vai 

para Tião da Paz, que é retratado nesta imagem em tamanho grande, no planto anterior, 

apresentado no momento de sua morte com um tiro no peito. Seu nome abaixo no painel, 

junto com o de outros mártires mostra como seu homicídio se torna referência na luta pela 

terra.  
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 A sanfona trazida por ele, a qual tocava nas reuniões da igreja e nos próprios 

movimentos sindicais evidencia o “homem do povo”, já que o “herói” deve ter a cara da 

nação, entendida pela Teologia da Libertação como sociedade civil e não como Estado. Tião 

da Paz está circundado pela luz, que contrasta com o tom sombrio da noite, cenário em que 

ocorreram os assassinatos de que a obra de arte é remissiva. Mais que um simples detalhe, tal 

iluminação pictórica demonstra a santificação do sindicalista assassinado, que, não aparece 

morto, mas estendendo a mão em direção aos céus, a Deus, buscando entrar em seu reino.  

 Tião da Paz é representado negro e descalço, sinais que o aproximam do povo e do 

popular, além de indicar sua humildade. O instrumento musical que porta é o diferencial de 

Sebastião Rosa da Paz, no interior da iconografia religiosa, que se importa menos com a 

exatidão da representação de rostos e corpos e busca algum ícone para representar seus 

mártires e santos, prática orientada por manuais de pintura sacra (DIAS, 2012, p. 27).    

No plano central, temos moradias precárias de madeira, uma representação às casas de 

trabalhadores rurais e uma delas está em chamas. Homens mortos se encontram presos ou nas 

proximidades da cerca, na mesma propriedade. Eles estão fora da luz, como que entregues às 

trevas – da noite, no plano terreno, mas também do plano espiritual –, embora a imagem nos 

mostra, em seu conjunto, de que Deus não tenha se esquecido deles. Tal construção tende a 

lembrar as violências sofridas pelos que lutam pela justiça no campo. Por estar em uma 

catedral, ao lado de outras diversas pinturas e ocupando um espaço que geralmente é ocupado 

por imagens remissivas à via sacra, notamos que tais imagens também procuram representar a 

redenção pelo sofrimento, tal qual na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

Tal movimento não se encontra apenas no conjunto das imagens, mas dentro dessa 

mesma pintura que é feita a análise, pois, no plano posterior temos as mãos de Deus 

conduzindo seus filhos ao paraíso. Esse plano divino, por sua vez, associa elementos 

remissivos ao céu – como se pode ver nos diversos astros representados na imagem –, mas 

também ao Jardim do Éden, presente tanto no jardim por onde aqueles que alcançaram a vida 

eterna caminham, como pela associação da imagem do homem e da mulher ao de Adão e Eva, 

representados nus, como símbolo de pureza.  

Purificado, o casal apresentado na imagem caminha da Lua em direção ao Sol, 

evidenciando que Deus não esquece seus filhos nas trevas da noite, mas os conduz ao dia, à 

luz, que no imaginário católico possui toda uma simbologia positiva. Tal qual no final da via 

sacra, que termina com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, a pintura produz uma imagem de 

redenção, em que se  recompensa os oprimidos e reprimidos, com a vida eterna. Constrói uma 
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memória, então, em que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa 

superior de existência. 

 A posição dos corpos, indica de certa forma uma espécie de conformidade, isso pode 

estar relacionado ao ideal do mártir, o indivíduo que morre em um sinal de sacrifício, fazendo 

com que seu assassinato seja simbólico. A recompensa para ele não estaria no plano terrestre 

e sim, espiritual. A morte não seria negativa, mas o começo de um processo de santificação – 

que é compreendido como atestado de composição da corte celeste –, que passa pelo martírio 

como um de seus primeiros estágios.  

De acordo com informações prestadas pelo Prof. Dr. David Maciel – com base em 

diálogo com o sindicalista e militante Alberto Gomes de Oliveira, mais conhecido como 

“Bacurau” –, as figuras retratadas no plano central se referem a Tarcísio Satíl e Nativo da 

Natividade. Ambos eram militantes atuantes nos sindicatos dos trabalhadores rurais do 

interior de Goiás. Nativo da Natividade foi assassinado na porta do sindicato ao passo que 

Tarcísio Satíl sofreu uma “tocaia”. Ambos teriam rompido com a Comissão Pastoral da Terra 

– CPT, em função de divergências decorrentes de disputas no interior do movimento de luta 

pela terra goiano, que, longe estava de ser homogêneo. Talvez por isso eles são lembrados no 

painel, porém, com menor destaque ante a Sebastião Rosa da Paz, que permaneceu ligado à 

CPT ao longo de toda a sua vida.  

 Estes afrescos auxiliam na percepção da construção da memória de Sebastião Rosa da 

Paz e como essas imagens auxiliam neste processo. Estes elementos aproximam nosso debate 

daquilo que José Murilo de Carvalho (1990) aponta como componente central na criação de 

heróis, símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência para o 

imaginário social e suportes à identificação coletiva: 

 

 

São, por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a 

serviço da legitimação de regimes políticos. Não há regime que não promova o culto 

de seus heróis e não possua seu panteão cívico. Em alguns, os heróis surgiram quase 

espontaneamente das lutas que precederam a nova ordem das coisas. Em outros, de 

menor profundidade popular, foi necessário maior esforço na escolha e na promoção 

da figura do herói (CARVALHO, 1990, p. 55). 

 

 

 No caso das memórias de Sebastião Rosa da Paz, não está em questão usar as 

recordações remissivas ao sindicalista e seu assassinato para legitimar a ordem vigente. 

Embora não sejam reminiscências espontâneas, elas se enquadram no segundo caso, pois 
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surgiram nas lutas e contestações ao regime existente tanto no final da ditadura militar como 

durante a nova república democrática, onde dominava um modelo para o campo calcado no 

latifúndio e no agronegócio. Os mártires da terra, nesse caso, servem para dar coesão aos 

grupos militantes, conferir sentido à luta e fazer frente aos ataques do Estado e dos setores 

hegemônicos da sociedade. 

Como representantes e casos exemplares, os heróis mártires da terra respondem a 

alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletem algum tipo de personalidade ou de 

comportamento, que corresponda a um modelo coletivamente valorizado, neste caso um 

modelo religioso. O domínio que tem o mito é desse modo, o imaginário que se manifesta na 

tradição oral e escrita, na produção artística e nos rituais. Tião da Paz se insere nessa reflexão 

na medida em que se sacrifica para “salvar” um povo, o povo rural. 

 Com sua imagem, cria-se o mito do “mártir da terra”, do representante da luta de 

tantos outros. Sua imagem como representação de memória aparece não só nesses afrescos, 

mas em Assembleias, marchas pela terra, cartilhas sobre martírio e resistência, cânticos e 

preces. O martírio aparece nestes materiais como consequência da resistência. 

 Para Mairon Escorsi Valério (2007), o cristianismo da Teologia da Libertação traz 

Jesus Cristo como “Servo Sofredor” e apresenta o martírio como sublimidade:  

 

 

A memória coletiva construída pela teologia da libertação baseada nas narrativas 

bíblicas evoca a história de um povo com fé minoritária, em defesa da qual sofrem 

as mais duras perseguições. Na ‘Bíblia dos oprimidos’, as passagens ressaltadas 

apresentam os elementos fundamentais na construção da narrativa trágica como o 

estilo narrativo e seu uso político, a função do mito e a presença marcante das 

dualidades”. (VALERIO, 2007, p.108) 

  

 

 Enfatizando a compaixão e a libertação dos oprimidos, esse tipo de leitura da Bíblia 

proporcionada por esta parcela progressista da Igreja Católica, traria imagens que evocam a 

opressão dos mais fortes contra os pequenos, inspirando narrativas que ligam a imagem do 

sacrifício de Cristo ao dos mártires da terra. 

Assim, valores e sentimentos díspares, como resiliência e revolta são articulados e 

canalizados como força e energia para realizar movimentos sociais, no sentido de lutar pela 

construção de um mundo melhor. As passagens em que o povo hebreu é perseguido e, em 

certos momentos aceita a dominação, mas não se conforma, voltando a lutar pela sua 
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libertação, associada à figura de Jesus Cristo e sua mensagem contra o materialismo e à 

desigualdade social, serve de inspiração para o tempo presente.  

 

4.3 “TIÃO DA PAZ”: UMA FIGURA EM MEMÓRIAS E MARTÍRIOS 

 

Portanto, da mesma forma que a memória pode ser usada como resposta a uma 

necessidade de representação via casos exemplares, a sua omissão serve como produção 

social do silêncio que, muitas vezes não é espontâneo, mas também construído, como nos 

lembra Pollak (1989). Acerca desse caso, na Diocese de Uruaçu, como já foi tratado, este 

silenciamento está diretamente ligado aos interesses de um determinado grupo, interessado 

em produzir um esquecimento – via contínuo silenciamento – sobre a trajetória de Sebastião 

Rosa da Paz. O esquecimento é fruto das disputas pela memória – tanto que na maioria dos 

livros de História de Goiás não se faz menção aos grandes e notórios conflitos do Norte 

Goiano.  

Observa-se, por conseguinte, a grande diferença nas formas de lidar com as memórias 

e a imagem de Sebastião Rosa da Paz já que, em contraposição à postura da Diocese (da 

cidade) de Goiás e da própria CPT, de construir este líder como uma referência para futuras 

lutas, tem-se a leitura das memórias de Tião da Paz muito diversa, promovida pela Diocese 

(da cidade) de Uruaçu onde, apesar de ter ocorrido a maior atuação política e social do 

sindicalismo, seu esquecimento é notório.  

Os historiadores, sem dúvida alguma, tem ciência de seu importante papel na escrita 

da história e de como a memória está sempre presente dentro das discussões.  De acordo com 

Halbwachs (1990) aquele que lembra está inserido em um grupo de referência. A memória 

seria sempre construída em grupo, mas também faria parte do sujeito.  Desse modo a 

lembrança partiria de um processo coletivo, já que necessita de uma comunidade que permita 

identificação determinado acontecimento, mas não prescinde do individual, já que é o ser 

humano que lembra. 

Assim, a memória seria um processo coletivo de reconhecimento, de reconstrução e de 

pertencimento, apesar de não conter linearidade de vivências e sim se configurar em um 

movimento constante de recuperação de acontecimentos partindo de um contexto atual. Seu 

caráter coletivo se dá justamente pela comunidade afetiva, construída com base em relações 

sociais. Haveria uma negociação constante, entre o indivíduo que lembra e os grupos dos 

quais faz parte. Assim, é o outro – e não nós mesmos – quem dá legitimidade a memória. Para 

ele, 
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se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, mas também 

sobre a de outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como 

se uma mesma experiência fosse começada, não somente pela mesma pessoa, mas 

por várias (Halbwachs, 1990, p.25). 

 

 

A nível de análise, a primeira relação do indivíduo com a memória seria pessoal, 

levando em consideração sua visão contemporânea dos fatos e da vida, confrontadas com as 

experiências passadas se apoiando no depoimento de outras pessoas.  Por outro lado, a 

memória também poderia ser entendida através dos diferentes juízos dentro de um mesmo 

indivíduo, uma vez que todo sujeito histórico também carrega suas contradições. 

Sempre que vamos lidar com uma experiência ou realidade inseridos no tempo 

presente, recorremos a experiências anteriores e testemunhos de outros sujeitos que tendem a 

destacar determinados aspectos e contextos. Para Halbwachs (1990), na medida em que a 

realidade do presente necessita determinadas situações, elas são retomadas: 

 

 

A memória não tem alcance sobre os estados passados e não no-los restitui em sua 

realidade de outrora, senão em razão de que ela não os confunde entre si, nem com 

outros mais antigos ou mais recentes, isto é, ela toma seu ponto de apoio nas 

diferenças (Halbwachs, 1990, p.96). 
 

 

Em sua concepção de memória coletiva e memória individual, Halbwachs destaca que 

seria impossível lembrar-se de determinado fatos e acontecimentos sem os chamados quadros 

sociais que servem de ponto de referência dessa reconstrução chamada memória. Para ele, a 

lembrança não se constrói isoladamente da memória coletiva apesar de impor limites a ela. 

O que viu-se, ao longo desse trabalho, é como os movimentos sociais, as entidades 

representantes dos trabalhadores rurais e, principalmente, a Teologia da Libertação, 

procuraram se constituir em quadro de referência do lembrar Sebastião Rosa da Paz. Assim, 

objetivaram controlar o processo de construção e reconstrução da reminiscência do 

sindicalista, em uma perspectiva que procura fazer sua trajetória transcender do mero mortal 

ao mártir, concepções assentadas em um imaginário permeado por valores católicos. 

Sebastião Rosa da Paz é retrato de uma memória que transita entre o trabalhador rural, 

pai de família e líder sindical assassinado e o mártir coletivo (CICCARONE & SOUZA, 
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2012). As práticas rituais presentes nas reuniões da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, ou 

mesmo na criação de Comitês, no batismo de assentamentos com seu nome, na criação de 

emocionantes poemas com sua história, tendem a fortalecer as ações coletivas de luta pela 

terra. 

A memória de seu martírio se torna símbolo de luta e resistência. A morte, o 

assassinato, acabam por transformar a memória deste indivíduo. Afirma-se aqui que Tião da 

Paz não era realmente honesto, corajoso e forte? Não exatamente isso. A grande questão a 

permear toda análise deste trabalho, parte do fato de que as suas características individuais, 

após sua morte, passam para segundo plano.  

O mesmo ocorre com as recordações que parentes, amigos e conhecidos possuíam 

dele. As características dele agora são sinônimo de toda uma luta e, desse modo, 

inevitavelmente são apresentadas de maneira a agregar valor ao movimento, pois ele se torna 

a personificação deste. Sua trajetória de vida e morte passa a ser anacronicamente lida a partir 

do mote de quem dedicou toda sua existência aos movimentos de luta pela terra, eclipsando-se 

outros elementos de sua vida cotidiana. 

Um exemplo da contemporaneidade do que aqui exposto, se encontra na própria 

página oficial da Comissão Pastoral da Terra na internet numa publicação datada de 14 de 

julho de 2015. Na matéria “Expressão cultural: camponeses e camponesas transformam a luta 

em poesia no IV Congresso da CPT”, que fazia a cobertura do IV Congresso Nacional da CPT 

em Porto Velho, Rondônia, faz menção a Sebastião Rosa da Paz entre os ritos de memória: 

 

 

Nas vozes de homens e mulheres, jovens e adultos, as cerca de mil pessoas presentes 

assistiram e ouviram atentamente cada palavra, cada movimento de expressão 

vindos do palco. “Convocados e convocadas pela memória subversiva do evangelho, 

a manhã desta terça foi marcada pela forte emoção que tomou conta de todos os 

congressistas. Foi a história de Jesus crucificado e reencarnado contada pelas 

diversas comunidades camponesas através de diferentes expressões populares, do 

nosso jeito de ser CPT: músicas, poesias, parábolas, metáforas”, destacou Nancy 

Cardoso, agente da CPT Bahia e pastora metodista
52

. Uma apresentação de teatro 

emocionou os congressistas. A peça fazia memória ao martírio de Sebastião Rosa da 

Paz, o Tião da Paz, camponês e sindicalista da região de Uruaçu, Goiás, assassinado 

a mando do latifúndio por conta de seu comprometimento com a luta pela terra. 

“Isso conta a história antes de nós, retrata a história que hoje somos nós e mostra a 

história que vai continuar”, complementou. 
(CPT, 2015, não p.) 

                                                           
52

De acordo com o Histórico da CPT (2010), disponível em seu site oficial, mesmo tendo nascido ligada à Igreja 

Católica, a CPT logo adquiriu caráter ecumênico, tanto nos trabalhadores apoiados, quanto nos agentes 

incorporados. Neste espaço, ela dá especial destaque à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 

Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/index.php/quem-somos/-historico. Acesso em 15 de nov. de 

2019. 
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A matéria oficial da CPT foca nas atividades artísticas desenvolvidas durante o 

congresso. Todas elas se assentavam em passagens bíblicas, colocando a religião ao centro, 

entretanto, compreendendo que existia uma “memória subversiva do evangelho”, o que os 

leva a constatar que o movimento mantinha seu esforço em articular fé e militância em um 

todo coerente. 

Nas falas da pastora metodista Nancy Cardoso – que revela o avanço da entidade no 

quesito ecumenismo53 – a arte possui sentido pedagógico e se inspira nas parábolas, recurso 

muito empregado por Jesus Cristo para tornar mais didáticos seus ensinamentos. Como 

metáforas, músicas, poesias e peças teatrais tratam de histórias exemplares, que demonstram 

de forma menos abstrata os valores que a CPT pretende difundir. Além disso, segundo 

Cardoso, essas atividades artísticas – nas quais Sebastião Rosa da Paz se destacou como 

gaiteiro – possuem o sentido de organizar o tempo, construir cronologias e elaborar memórias 

que sirvam para a construção da identidade dos participantes da luta pela terra.  

Em 2015, a agente pastoral entendia que tais atividades rememorativas eram 

importantes para que as novas gerações tomassem contato com as histórias de militantes que 

lhes antecederam e, dessa maneira, conhecer melhor a trajetória da CPT e dos movimentos 

sociais a ela ligados.  

O texto também destaca a encenação de uma peça de teatro, que tinha como referência 

a memória do martírio de Sebastião Rosa da Paz, que, mesmo passados 21 anos de seu 

assassínio, não havia sido esquecido pela CPT e seus militantes.  Mencionada como momento 

de grande emoção, notamos que foi um dos pontos altos das atividades artísticas do evento, 

que procurou realimentar as memórias míticas que reafirmam o sindicalista como um “mártir 

da terra”. Sua heroicização, portanto, não é algo que ficou relegado aos anos 1980.  

A história anterior ao presente é apontada no trecho citado anteriormente como viva 

naquele momento e também como promessa de futuro. Tal fator é recorrente na CPT, segundo 

Souza (2013): 

 

 

Reconhecer essas intermediações, suas correlações e as potencialidades das 

incorporações desses líderes pelos coletivos apresentados ao longo do texto, traduz-

se como o grande desafio dessa investida etnográfica por outros mundos possíveis 

                                                           
53

Trata-se do princípio de reconhecimento e respeito entre as divergentes práticas e igrejas, dando unidade de 

todos os povos cristãos (ou até mesmo não cristãos). 
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entre vida e morte. A figura do morto “presente na luta” sugere a continuidade do 

modelo de ação, e o processo de sacralização post mortem, que transforma o líder 

em mártir-encantado, ganha o tônus de um dispositivo de força na luta. (SOUZA, 

2013, p.128) 

  

 

 De tal modo, o que poderia ser apresentado como o fim (a morte do líder), se apresenta 

como renovação do movimento social ao qual é pertencente. Edimilson Rodrigues de Souza 

(2013), afirma que, ao articular a transição entre a vida e a morte, a transformação do líder 

morto em mártir passa por três princípios: “lembrança ativa do morto” (SOUZA, 2013, p. 22), 

ligada à “lembrança ativa da luta” (SOUZA, 2013, p. 22) que provoca a “presença ativa do 

morto na luta” (SOUZA, 2013, p. 22). 

A relação entre Sebastião Rosa da Paz e a luta na qual está inserido, por meio de sua 

mitificação como mártir, pretende se tornar atemporal. Pairando na memória dos indivíduos 

engajados na mesma luta que ele, este líder sindical se torna instrumento de denúncia (da 

violência no meio rural), inspiração, força e persistência.  

Além disso, é preciso pontuar que a rememoração de Sebastião Rosa da Paz, realizada 

não somente pela CPT, mas por uma gama de movimentos sociais, possui uma função 

específica. A luta pela terra, no Brasil, adquiriu historicamente diferentes contornos e se deu 

de diferentes maneiras. Em algumas situações ocorreram levantes armados, como no caso da 

revolta de posseiros contra grileiros, ocorrida na década de 1950, em Trombas e Formoso, 

região de Uruaçu (AMADO, 2002).  

Em outros casos, como na década de 1970, constatou-se a luta de arrendatários, via 

justiça, para reivindicarem para si as terras cultivadas, cujos fazendeiros proprietários eram, 

na verdade, grileiros (LANGARO, 2006). Nas décadas de 1980 e 1990, com a formação do 

MST, se tornou recorrente a prática das ocupações de terras consideradas improdutivas ou que 

não correspondiam com sua função social. Essa é uma forma de pressão, para que a reforma 

agrária prevista na Constituição de 1988 saia do papel. 

Sebastião Rosa da Paz não estava envolvido em uma ocupação, tampouco integrava 

um movimento armado. Era um sindicalista que liderava camponeses que, de diferentes 

formas, inclusive judicialmente, reivindicavam as terras em que trabalhavam, principalmente 

quando aqueles que se intitulavam proprietários delas eram grileiros. Seu assassinato ocorreu 

em função dessa posição de liderança, por possuir informação e fazê-la chegar até os 

trabalhadores rurais, transformando-a em ação.  
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As memórias míticas, que o heroicizam e o tornam “mártir da terra”, buscam inseri-lo 

em um panteão maior de mártires e mostrar aos trabalhadores rurais como todas essas 

diferentes formas de luta pela terra integram um mesmo plano mais amplo. Todas seriam 

legítimas e, portanto, todos seus “mártires” seriam dignos de rememoração e orações. A 

função, portanto, do “martírio” e da “martirização” é lembrar que esses personagens com 

trajetórias e histórias diversas estão inseridos em uma experiência mais ampla, de combate ao 

latifúndio e de esforços para construir a democratização e socialização da terra. 

No caso específico de Sebastião Rosa da Paz, os sentidos cristãos são ainda mais 

aguçados. Ele não morreu em função de uma luta em prol de interesses próprios, mas tentando 

resolver problemas de outras pessoas, de um trabalhador rural que seu sindicato buscava 

representar. Este é um dado importante para o catolicismo, na medida em que está ligado ao 

princípio de doação e amor ao próximo, remissivo diretamente a Jesus Cristo, que morreu 

como forma de doação e remissão dos pecados de todos os demais. Assim, entende-se que Paz 

deu sua vida pela causa, em função do amor que possuía pelos seus “irmãos”, sendo digno de 

figurar como um dos “mártires da terra”. 

Desta feita, a analogia apresentada por Jelson Oliveira e as “Raízes” dos mártires da 

terra, se traduz pelo significado de base de fixação ao solo. O pé no chão, presente em muitos 

afrescos e pinturas, faz menção justamente à ligação destes indivíduos com a terra, seja em 

seu modo de trabalho no dia-a-dia, seja na luta pelo direito à propriedade desta. Dentre as 

significações permitidas pela referência ao meio de subsistência do trabalhador rural, a morte 

é figurada pelo “tombar”, como uma árvore que perde suas raízes e cai ao chão.  

Esta referência permite ainda que se pense na passagem bíblica de Gênesis “(...) do pó 

viestes e ao pó voltarás.” (GÊNESIS, 3;19) que quase define a trajetória destes mártires diante 

da Igreja, partindo de sua concepção de origem (do barro), vivência (luta pelo direito à terra) e 

morte (en “terra”do). 

  Pensar na estrada percorrida por estes indivíduos heroicizados e transformados em 

símbolos da luta pela terra, é perceber que a dor que acompanha a morte destes é o que 

mantém a memória viva, quase que incandescente. A mística e a representação dos mártires 

da terra, revivem e reavivam o sentimento de pertencimento e de luta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As relações entre memória e história, presentes na construção da imagem de Sebastião 

Rosa da Paz, enquanto herói e mártir da terra, nos trouxeram até aqui. O assassinato deste 

líder sindical se insere em um contexto marcado por profundos conflitos agrários decorrentes 

da estrutura fundiária do país, que em seu histórico, tende a privilegiar a concentração da 

propriedade no campo. 

 Para realizar esta pesquisa, trilhou-se um caminho árduo que perpassou pelos estudos 

referentes à questão agrária no Brasil e a formação dos líderes sindicais. Tecendo um elo entre 

religião e movimentos sociais, procurou-se oferecer ao leitor as condições necessárias para 

compreender as divergentes posturas das Dioceses de Uruaçu e da Cidade Goiás com relação 

às memórias de “Tião da Paz”, pano de fundo e impulso inicial para que desenvolvêssemos 

esta pesquisa. 

 Fruto da complexa situação agrária no Norte de Goiás, bem como da desigualdade 

social gerada pelo modo como as terras brasileiras foram divididas desde o início da 

colonização portuguesa, o assassinato deste líder sindical deve ser pensado a partir da 

truculenta relação entre latifundiários e trabalhadores rurais. 

 As formas de organização destes indivíduos se apresentam como resistência às 

comuns intimidações e coações exercidas por grileiros que marcam os anos 1960 e 1980 no 

Brasil. Neste contexto, algumas vertentes da Igreja Católica se destacaram por, mesmo tendo 

em seu interior diferentes posicionamentos, terem influenciado de forma direta a organização 

e alguns destes trabalhadores rurais. 

Dentro desta perspectiva, optou-se por analisar a centralidade de Goiás e a relevância 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT) dentro das lutas no campo. Tendo como um dos 

fundadores o bispo da Diocese da Cidade de Goiás, Dom Tomás Balduíno, esta Comissão 

teria surgido como resposta a situação tensa do campo brasileiro. Obviamente, a ligação entre 

a CPT e a Diocese de Goiás, não se manteve apenas nas relações acima citadas, mas também, 

através das práticas pastorais deste bispado e no modo pelo qual os conflitos agrários são 

tratados por ela. 

 De forma diversa, deparou-se com a realidade da Diocese de Uruaçu, abordada dentro 

dos grandes limites impostos à esta pesquisa. Mesmo assim, problematizar minimamente os 

processos de silenciamento, promovidos por ela, com relação à morte deste líder sindical. 

Uma vez que a única fonte concreta obtida e analisada, com relação à Diocese de Uruaçu, 
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tenha sido a correspondência trocada pelos Bispo Dom José Silva Chaves e Dom Tomás 

Balduíno (da Diocese de Goiás), acredita-se que ainda haja muito a avançar em uma posterior 

pesquisa com relação a essas memórias, esquecimentos e silenciamentos. Por outro lado, essa 

ausência de informações (e também de bibliografia pertinente), bem como a inviabilização do 

acesso a mais fontes para pesquisa nesta Diocese, se apresentam como um “exemplo” da 

postura desta para com a construção de uma história que não seja contada pela Igreja. 

 No que tange à discrepância entre estas dioceses, na lida com os movimentos sociais 

ou com esses processos de silenciamento/construção e usos da memória, crê-se ter 

conseguido, ao menos em parte, destacar os elementos necessários para a percepção de que a 

postura adquirida por cada uma delas está intrinsecamente ligada à vertente da Igreja Católica 

a qual cada qual pertence e que são explicitadas historicamente por meio de seus atos e 

conceitos sociais.  

 O vínculo de Sebastião Rosa da Paz com as duas dioceses fornece uma fortuita 

possibilidade de análise acerca da utilização (ou não) da imagem de um mártir da terra e a 

construção de suas memórias por meio de diferentes perspectivas. 

 Nas análises da repercussão do assassinato de Sebastião Rosa da Paz na imprensa 

brasileira, tomou-se por referência veículos de comunicação de grande destaque do centro-

oeste (e alguns de outras partes do Brasil). Entre os jornais encontrados, pode-se diferenciar 

duas linhas editoriais: jornais que integram uma grande imprensa regional e aqueles que 

possuem uma íntima ligação com os movimentos sociais, sendo produzidos fora do Centro-

Oeste.   

No entanto, não tratou-se diretamente dessa imprensa e sim de recortes constantes de 

um dos dossiês documentais do CEDOC-CPT, voltamos nossa pesquisa à esta análise do 

Centro de Documentação e à montagem desses dossiês. Selecionando dentro deste dossiê 

reportagens que transmitissem o posicionamento de alguns dos órgãos ligados aos 

movimentos sociais do campo (CPT, FETAEG, PT, etc) no período imediatamente posterior 

ao assassinato de Tião da Paz, tivemos o intuito de possibilitar ao leitor  a percepção do 

processo de construção da memória deste sindicalista considerado mártir da terra, realizada 

também pelos movimentos sociais, não nos restringindo na análise apenas dos setores do 

catolicismo ligado à Teologia da Libertação. 

Pensando no jornal enquanto documento fonte, observa-se um duplo movimento. 

Primeiramente a grande imprensa regional, que, diante da repercussão nacional do assassinato 

de Sebastião Rosa da Paz, não pode ignorar o fato e, mesmo não possuindo um compromisso 

histórico com a reforma agrária, teve que ceder espaço para as entidades que denunciavam o 
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caso e exigiam justiça. Estes jornais geralmente não se posicionaram diretamente, mas 

abriram algum espaço para sujeitos ligados aos movimentos sociais. Em segundo lugar, fica 

notável o interesse destas entidades em tornar as memórias de Sebastião Rosa da Paz públicas, 

por meio de uma rede de comunicação, que envolvia a publicação de notas na grande 

imprensa, a publicação de matérias nos jornais produzidos por entidades ligadas a 

movimentos sociais e na montagem do dossiê constante do CEDOC-CPT e em sua 

disponibilização on-line. Seria ingênuo da parte de qualquer pesquisador encarar essa 

formação como aleatória, já que os movimentos sociais da década de 1980 possuíam 

metodologias para desenvolver trabalhos de comunicação. 

No caso específico do CEDOC-CPT, ele foi criado para evidenciar movimentos 

sociais e lutas no campo, bem como episódios de violência rural. Tratando especificamente de 

Sebastião Rosa da Paz, seu dossiê, que figura entre os casos definidos pela Comissão como 

emblemáticos, é um arquivo fundamental para construção desta memória do indivíduo que 

passa a ser uma figura pública. 

Outro ponto a se destacar, dentro destes recortes, é a clara posição assumida pelos 

movimentos sociais, que colocam os trabalhadores rurais e os latifundiários em lados 

completamente opostos, como inimigos quase naturais, delimitando os espaços ocupados por 

cada um deles. Os mandantes destes crimes são apresentados como indivíduos que visam 

amedrontar os trabalhadores e, mais do que isso, calar seu clamor por reforma agrária. 

 Os depoimentos de alguns trabalhadores rurais, militantes do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Uruaçu e de Izaura Paz, a viúva de Tião, apresentados por alguns 

destes veículos de imprensa mais ligados aos movimentos sociais, contribuem ainda para a 

compreensão de que Sebastião Rosa da Paz, dentro destes movimentos e dos conflitos, se 

tornou, posteriormente a sua morte, mais que um líder sindicalista assassinado, mais que um 

pai de família, mais que o fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu. A 

partir de sua morte violenta, ele se consubstanciou em um mártir da terra, o símbolo de uma 

luta, aquele que cede sua vida pela causa, um sujeito que representa uma ideia. 

 Problematizando os sentidos e razões para a construção de uma memória de “Tião da 

Paz” enquanto mártir, analisou-se alguns dos elementos responsáveis por mitificar esse 

indivíduo, analisando o que se chamou aqui de realimentação de recordações de Sebastião 

Rosa da Paz no período posterior a sua morte, percebendo o caminho trilhado entre o martírio 

e as ritualísticas que o rememoram e não deixam sua trajetória de vida e morte cair no 

esquecimento. 
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 Pensar no trágico e violento assassinato deste líder sindical e em como o mesmo se 

tornou inspiração para os envolvidos nos movimentos de luta pela terra, se faz possível aqui 

não somente a partir da imprensa. Entre os recursos utilizados como fontes históricas estão 

cânticos, cartilhas e procedimentos ritualísticos em eventos de formação da CPT e da Igreja 

Católica, poemas, livros e até mesmo afrescos em tradicionais igrejas. Eles evidenciam a 

mensagem produzida com base nas memórias de Tião da Paz e de todos os demais 

considerados “mártires da terra”, que reza em como os lavradores são convocados, a partir do 

exemplo transmitido por aquele que, assim como Cristo, “deu sua vida”, a resistir.  

 O mártir da terra Sebastião Rosa da Paz tem sua história apresentada e rememorada 

como um convite aos demais, para que adentrem à luta e a assumam, tomando uma posição 

ante as injustiças sociais. Ele é apresentado como um herói, alguém que ultrapassou os limites 

de seu tempo e de sua morte, fonte de inspiração para os demais que ficaram na terra, ao 

passo que seu espírito está na corte celeste, vivendo em tempo de graça divina.  

 Dignos de homenagens, os sujeitos mortos em conflitos agrários são heroicizados e 

inseridos em um conjunto maior, que inclui outros militantes assassinados que integram e 

exemplificam o mesmo plano divino: lutar contra as injustiças sociais.   

 A morte é apresentada neste contexto como algo que ultrapassa os limites terrenos, por 

isso, mais que heróis, tais sujeitos são “mártires”, que, no contexto católico, é o estágio inicial 

de um processo que pode resultar em suas canonizações (reconhecimento como santos). 

Lembrar a trajetória deles é válido, entretanto, é necessário mais, pois é imprescindível 

continuar com suas lutas. 

Esse processo de rememoração – realizado tanto no âmbito religioso como fora deste – 

reafirma e realimenta a busca pela democratização e sociabilização da terra, ideal que mantém 

os companheiros assassinados vivos na luta. Ao se presentificar na memória dos indivíduos 

engajados na mesma luta, eles se tornam denúncia, força e inspiração. Dessa forma, se 

ressignifica a violência contida em seus assassinatos, substituindo-se seu potencial 

desmobilizador por um impulso para continuar na luta. Assim, afasta-se o medo e constrói-se 

a noção de que é preciso permanecer reivindicando a reforma agrária, para que os sacrifícios 

dos “mártires” não tenham sido em vão. 

 “Tião da Paz” carrega em seu caso os sentidos cristãos. É apresentado pelos 

movimentos sociais como alguém altruísta, uma ideia positiva, pois morreu não em busca de 

benefícios para si, mas tentando ajudar a outro trabalhador rural na conquista da terra. A 

construção de suas memórias, assim como a mística envolta na representação dos mártires, 
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busca despertar o sentimento de pertencimento ao grupo que milita pela reforma agrária e a 

inquietação por justiça. 

Assim, a memória seria um processo coletivo de reconhecimento, de reconstrução e de 

pertencimento, apesar de não conter linearidade de vivências e sim se configurar em um 

movimento constante de recuperação de acontecimentos partindo de um contexto atual. Seu 

caráter coletivo se dá justamente pela comunidade afetiva, construída com base em relações 

sociais. Haveria uma negociação constante, entre o indivíduo que lembra e os grupos dos 

quais faz parte.  

 Algumas das metáforas mais comuns – presentes em diversas fontes utilizadas por 

nós, como nos afrescos e no livro Raízes dos mártires da terra –, estão presentes na ligação 

entre os sujeitos e a terra. Utilizar o termo “raízes”, pensando na fixação ao solo, representar 

nas pinturas os trabalhadores rurais com os pés no chão ou até mesmo o termo “tombar”, para 

se referir à morte, dá destaque à linguagem metafórica e romantizada com a qual estes 

movimentos se relacionam com os líderes mortos. 

A transformação destes indivíduos, em específico aqui Sebastião Rosa da Paz, em 

símbolos da luta pela terra, evidencia o que a muito vem sendo discutido na história, o caráter 

legitimador das memórias. Os processos de construção dessas memórias, muitas vezes se 

caracterizam por uma intencionalidade que permite manter acontecimentos, indivíduos e fatos 

presentes em nosso dia a dia.  

No caso das memórias remissivas à vida e à morte do sindicalista de Uruaçu, essa 

permanência não se deu sem alguma modificação. Percebeu-se que, na década de 1980, as 

recordações do assassinato dele eram evocadas mais no intuito de exigir justiça para o caso e 

sua construção como mártir visava manter e aprofundar as mobilizações em prol do projeto de 

reforma agrária radical. Entretanto, passadas algumas décadas, nos anos 2010, Tião da Paz 

ainda é fortemente lembrado, principalmente nos eventos e ações desenvolvidas pela CPT, 

mas seu caso se converteu em inspiração para as novas gerações de militantes, testemunhos da 

história dos movimentos sociais e religiosos de luta pela terra e elemento identitário para os 

integrantes de tais entidades. 

Entretanto, este trabalho não pretende esgotar o tema, pois entende-se que muito ainda 

pode ser feito. Como afirmou-se anteriormente, um estudo que consiga acesso à 

documentação da Diocese de Uruaçu poderia problematizar melhor seu posicionamento 

perante os intensos conflitos agrários existentes na região – incluindo o assassinato de 

Sebastião Rosa da Paz –, em um contexto de posicionamento da Igreja Católica perante tais 

questões.  
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Outra temática que também poderia ser explorada é a experiência dos trabalhadores 

rurais de Uruaçu, a constituição de seu sindicato e as formas como outros sujeitos, para além 

de Sebastião Rosa da Paz, lidaram com conflitos agrários e as lutas pela terra. Poderia, 

inclusive, explorar as formas como eles lidam com reminiscências do assassínio do líder 

sindical morto. A própria vida cotidiana desses trabalhadores, para além das lutas e conflitos 

poderia ser explorada. A história oral poderia ser útil nesse caso, embora esbarre nos silêncios 

decorrentes da transformação do tema em tabu, na cidade, como há anos vimos 

experimentando, ao longo desta pesquisa. 

Sobre o caso específico do assassinato de Sebastião Rosa da Paz, entende-se que ainda 

existem muitas questões a serem exploradas, estando o tema longe de ser esgotado. Os 

processos crime, por exemplo, são fontes ricas sobre o tema, que ainda seguem inexploradas 

pelos historiadores.  

Para além deste caso específico, a pintura sacra, referente aos “mártires da terra”, 

elaborada dentro do imaginário da Teologia da Libertação é outro tema que mereceria um 

estudo específico. As obras de Cerezo Barredo e outros artistas ligados a movimentos sociais, 

ainda carecem de uma problematização mais aprofundada. Sabe-se que, no caso da arte sacra, 

existem padrões rígidos para a iconografia, cabendo uma análise sobre como tal gênero foi 

desenvolvido, na prática, no Brasil, o espaço criativo que os pintores obtiveram e a mensagem 

que procuraram transmitir.  

De maneira geral, ainda é preciso explorar o papel das artes – que vão muito além da 

iconografia – nas ações desenvolvidas por movimentos sociais e religiosos. No caso da CPT, 

percebe-se como elas ajudam a criar formas específicas de rememoração, que buscam 

exercitar diferentes sentidos e a criatividade das pessoas envolvidas em suas atividades 

formativas.  

Por outro lado, o ecumenismo dessa entidade e as formas como lida com outras 

religiões, para além do catolicismo é algo que ainda é preciso desvendar. Outra questão é a 

relação dessas entidades com os trabalhadores rurais. Sabe-se que existem espaços de 

mediações entre eles e que tal experiência nem sempre é isenta de tensões. 

Enfim, existe uma miríade de questões a serem exploradas ainda e que o tema central 

deste trabalho enseja. Muitas delas teriam sido importantes para compor o escopo deste 

trabalho, entretanto, em função dos limites e dos recortes necessários a todas as pesquisas 

acadêmicas isso foi impossível. É possível que retorne-se a elas – e a outras mais que 

surgirem após a finalização da escrita desta dissertação – em pesquisas futuras. 
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