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Este texto se preocupa em discutir como a Igreja Católica, no papel de 

instituição fulcral da formação cultural brasileira, atuou nos processos políticos que 

envolveram a concepção e construção de uma metrópole brasileira. Em verdade, a 

temática que tem dirigido nossas reflexões atém-se aos sentidos da extensão do direito à 

história para certos agrupamentos sociais que, no desenrolar da própria história foram 

vencidos nos duros movimentos que aqui temos denominado modernização. 

 Especificando melhor, nossas reflexões preocupam-se com os embates 

produzidos por uma onda modernizadora (kantianamente chamada de Programa de 

esclarecimento) que, originada do Iluminismo europeu, ao atingir o interior do Brasil, 

em meados do século XX, com o advento de Brasília, se vê reforçada superando a 

cultura tradicional, secularmente estabelecida em pequeninas comunidades sertanejas 

existentes no sítio escolhido para receber a futura capital da República. Em municípios 

como Formosa, Luziânia e, principalmente, Planaltina, os conflitos culturais, tanto ou 

mais que os que se deram em torno do domínio territorial, nos fornecem elementos de 

análise do avançar desse algo mais global, chamado moderno. 

 Historicamente, as longas distâncias e, mais ainda, os problemas de uma 

pequena diáspora interna estabelecida desde os primeiros movimentos da colonização 

determinaram a existência de um espaço interior brasileiro, cuja formação cultural o fez 

singularmente diferente da formação social dita litorânea. Nos interiores sertanejos, 

contudo, e apesar do divórcio, as diferentes conformações do catolicismo praticado 

operaram dando ordem ao universo dos pioneiros da ocupação do território imenso. 

 Portanto, aqui nos preocupamos com as separações e com as lutas 

culturais estabelecidas. Em nossa tese, o corte temporal estabelecido atém-se aos 

desenvolvimentos que se estendem desde a segunda metade dos anos de 1950 até 

meados da década de 1970. Durante esses vinte anos, Brasília se consolida como cidade 

e como capital republicana e os agentes sertanejos se amoldaram aos novos tempos, sob 

os rigores de uma ingerência marcada pelo despotismo e a intolerância desses mesmos 

novos tempos.  
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 A dinâmica particular da Igreja Católica, neste sentido, com suas 

revoluções e dramas, interessam sobremaneira na busca de sentidos que empreendemos 

a partir da experiência registrada nestes nossos complexos sertões. 

 

Primeiras missas: do Brasil para Brasília  

Quando, em 1861, o artista catarinense Victor Meirelles terminou o clássico intitulado 

“Primeira Missa no Brasil”, estava criado um ícone de para toda uma tradição 

produtora de livros didáticos de História do Brasil. Ao mesmo tempo, essa 

representação romântica da memória oficial do nascimento da nação brasileira fixava a 

versão de que aquele fora um momento de sensível religiosidade e marcado pelas 

intenções notadamente pacifistas dos colonizadores lusitanos. Além disso, a análise da 

obra famosa permite desvendar outros segredos. 

 

 Em primeiro lugar, o delicado jogo da luz que banha o quadro sugere a 

localização de um suposto Sol à direita da tela, na região onde se imagina estar a Europa 

de Cabral. A cruz sagrada de Cristo que domina toda a cena é concebida como objeto 

iluminado por essa claridade, digamos, ocidental. A intenção do artista talvez fosse 

insinuar que haveria nesta luz, assim como na cena histórica, um grande poder de 

Figura 01 
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esclarecimento das coisas. Possibilidade que até então era partilhada apenas pelos 

representantes civilizados. Os europeus, entre os quais se destacavam os missionários da 

Igreja Católica, liderados pelo Frei Henrique de Coimbra, protagonizavam todo o drama 

encenado. Enquanto isso, o outro (o elemento autóctone) esgueira-se na penumbra do 

quadro.  

 Ocupando a posição central, o altar, onde se celebrava a Eucaristia, 

reedita aquilo que na liturgia católica é descrito pela expressão sumária: “eis o mistério 

da fé!”. Esse lugar mais claro compõe uma seqüência diagonal que, iniciada na 

extremidade esquerda, onde a densa floresta tropical é representada em tons sombrios, 

repousa seu equilíbrio na rústica cruz de madeira. Logo abaixo, as mãos e o olhar fixo 

do frade erguem o cálice sagrado no qual se dá o eterno milagre da transmutação do 

corpo e do sangue de Cristo. Além disso, as páginas abertas de uma Bíblia enorme 

parecem atestar algo que, sendo iluminado pela luz que vem da Europa, parece refletir 

palavras emitidas pelo próprio Deus. Ainda em primeiro plano, mas em atitude de 

completa subserviência, o clérigo auxiliar, de joelhos, e os demais personagens 

europeus, como aquele nobre que aparece protegido pelo manto carmim, atestam a ação 

evangelizadora primordial inscrita na empreitada dos descobrimentos. Abaixo dessa 

linha, outros humildes representantes das ordens religiosas expressam entrega total aos 

desígnios da missão subsumida atirando-se ao chão das mais cegas obediências. Os 

demais elementos civilizados: gente da nobreza, soldados, burgueses e tripulantes 

seguem os missionários abaixando servilmente os olhares em atitude de veneração e 

recolhimento.  

 Ao centro do triângulo iluminado, uma arca semi-aberta, também parece 

emitir luz, reforçando o facho (ainda tênue) que emana o mundo civilizado distante. A 

idéia de um receptáculo de tesouros permite pensar na disposição militante dos 

portugueses de querer compartilhar com os pagãos abandonados no Novo Mundo as 

riquezas européias de uma vida inteiramente dirigida pela Igreja de Cristo. Finalmente, 

na extremidade baixa a linha diagonal toca a cabeça de uma criança nativa que aparece 

agarrada ao corpo da mãe índia. Esta mãe é um dos poucos seres das sombras a dirigir o 

olhar para o que acontecia no altar central. A cena talvez queira simbolizar a missão 

pedagógica de construção de um futuro cristianizado para aquele povo-criança. Há, em 

tudo, a idéia de superação de um universo dominado pelo paganismo, sempre ameaçado 

pelos eternos medos naturais, e que, após o descobrimento, passa a ser imaginado como 

um lugar iluminado pelas possibilidades das revelações apenas prenunciadas. 
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 Compreende-se que Meirelles, na busca romântica de elementos e 

situações consensuais para uma dada tradição histórica em vigor, realizava também um 

evidente e bastante datado desejo de engajamento de sua obra. A invenção da nação e a 

procura de uma identidade nacional tomaram forma de movimento intelectual que 

marcou profundamente o pensamento e as artes do século XIX (REIS, 2002; SANDES, 

2000). Identidade que sabemos ter sido construída a partir de uma valorização excessiva 

da experiência histórica e de um muito bem determinado conceito de povo e de nação. E 

nisto, a matriz européia, como está na tela, exercia sua hegemonia.  

 A centralidade ocupada na obra pela missão evangelizadora católica diz 

muito da participação da Instituição no processo histórico brasileiro. Lembremos que o 

quadro foi finalizado em 1861, sendo, portanto fruto tardio do pensamento da primeira 

geração de intelectuais brasileiros do pós-independência. Portanto, é compreensível que 

ainda se pensasse sob a tutela e influência da dinastia bragantina com as sempre 

complexas interações entre Estado Secular e Igreja, como no que fora representado. 

 Por outro lado, o quadro de Victor Meirelles faz clara referência ao 

método histórico vigente. A reprodução em linguagem visual de parte do documento 

fundador da historiografia brasileira, a carta famosa de Pero Vaz de Caminha, é um 

dado de intensa relevância analítica (RIBEIRO, 2003)1. Como veremos adiante, a 

importância da Primeira Missa famosa, como descrita na Carta, é tal que seria 

reencenada quando do início da construção de Brasília. 

 No panorama geral de uma denominada (grande) História do Brasil, ou 

da história narrada segundo os moldes da historiografia tradicional, que se ocupa 

prioritariamente das questões do Estado, dos governantes e dos generais, é fácil 

perceber que a cena criada por Meirelles nos diz também que, anterior aos movimentos 

do Estado e das instituições laicas, a Igreja operava o movimento de conquista espiritual 

daquele território pagão imenso. No sentido da interpretação das idéias representadas, é 

possível extrair da tela alguns dogmas desse tipo de pensamento historiográfico. Há na 

organização da linguagem a reprodução daquela narrativa hegelianamente crente no 

contínuo aperfeiçoamento civilizacional, isto é, anunciadora do irresistível movimento 

evolucionista e progressivo da humanidade. Neste caso, tendo no modelo de civilidade 

européia ocidental a referência aperfeiçoada, ou o ponto de chegada para a história.  

                                                 
1 De acordo com estudo de Maria Aparecida Ribeiro, o pintor oficial do Império , Araújo Porto Alegre foi 
um dos responsáveis pelo interesse de Meirelles pelos temas históricos brasileiros e assim aconselhava ao 
ganhador do 7º Prémio de Vaigem à Europa: “Lê Caminha, ó artista, marcha à glória”, para assim fazer 
“algo digno de si e do país”, lê Caminha, pelo menos “cinco vezes”. 
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 No caso das práticas culturais observadas na periferia do capitalismo, 

denominada cultura sertaneja, interessa sobremaneira entender a ação dirigida a partir 

dos desígnios e dos interesses de algo tão onipresente como foi a obra da Igreja 

Militante. Este conceito, convém afirmar, referencia a ação missioneira da Igreja 

Católica nos novos mundos (África, Ásia e América), contendo também a idéia da obra 

evangelizadora eternizada nas cores de Meirelles. Existem razões para interpretarmos as 

cores sombrias que, na tela famosa, turvam o espaço ocupado pelo elemento indígena 

como sendo, mais do que uma referência ao sertão, a intenção de estabelecer-se um 

campo semântico fundamental nas lutas de representações desta muito tradicional forma 

narrativa de história do Ocidente: a oposição entre civilização e barbárie 

(GUINZBURG, 2002). Além disso, os aspectos antecipatórios da ação catequista 

iniciada indicam-nos estar nesta empresa um dos caminhos a ser seguido para 

compreendermos os processos culturais em curso. 

 Quatrocentos e cinqüenta anos depois da carta de Pero Vaz e oitenta anos 

depois do quadro de Meirelles, sabedor do valor da história e da religião na construção 

de uma memória positiva das ações políticas, o popular Presidente Bossa Nova, 

Juscelino Kubitscheck, ao decidir pelo início dos trabalhos de edificação da nova capital 

brasileira, presidiu ele próprio a reencenação do quadro famoso. A intenção de JK era, 

atualizando signos solidamente estabelecidos na memória dos brasileiros, dirigir esse 

novo descobrimento do Brasil. Para celebrar algo como o Redescobrimento do Brasil, 

em maio de 1956, após muitas idas e vindas, realizou-se nos chapadões do Planalto 

Central a “Primeira Missa de Brasília”. A cerimônia carregada de intenções procurava 

estabelecer um lugar de memória, tido e havido como marco deflagrador de um 

pretensioso processo de reinvenção da nação. E é o próprio JK quem nos conta sobre o 

ato carregado de simbolismos: 

  

Havendo estabelecido as bases materiais e humanas da cidade, julguei 

que havia chegado o momento de proporcionar aos pioneiros um 

pouco de conforto espiritual, promovendo a realização da primeira 

missa no local onde se ergueria a nova capital. Escolhi a data de três 

de maio por me parecer a mais expressiva, já que recordava a missa 

mandada dizer por Pedro Álvares Cabral. As duas cerimônias se 

equivaliam em simbolismo. A primeira assinalara o descobrimento da 

Nova Terra; e a segunda, quatrocentos anos mais tarde, lembraria a 
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posse efetiva da totalidade do território nacional (KUBITSCHEK, 

1975, 76). 

 

 Redescobrir o Brasil, ou mais precisamente, reinventar o País estava na 

base da iniciativa do presidente e no significado mais íntimo da expressão tomar “a 

posse efetiva da totalidade do território nacional”. Compreendamos os meandros das 

palavras: desde que a Primeira Missa, conduzida pelo Frei Henrique de Coimbra, 

deflagrara a tomada de posse do território (não mais da Ilha de Vera Cruz, obra 

cabralina, mas da Terra de Santa Cruz), existiu, sempre, aquele incômodo convívio com 

o imenso País Interior indescoberto. País que, quatrocentos e cinqüentas anos depois, 

ainda desafiava a modernidade e que JK pretendia, então, redimir. Tudo envolto em 

aura de heroísmo e nobreza, como continuação da página épica dos descobrimentos (ou 

do bandeirismo?).  

 Contudo, algo menos nobre (e mais espinhoso) também se resolvia com a 

celebração da Primeira Missa de Brasília.  

 Além do evidente desejo de memória, insistentemente perseguido por 

Juscelino, as picuinhas da política regional atuaram na sua decisão histórica. Os 

acontecimentos a que nos referimos remontam a década anterior à celebração da missa 

de Brasília.  

 Em meados de 1940, quando o ainda jovem prefeito de Belo Horizonte 

ensaiava os primeiros passos de uma vitoriosa carreira política, os combates pela 

integração de conceitos da modernidade artística brasileira na administração pública da 

capital mineira terminaram em contenda com ala mais conservadora do clero local.  

 Contando com a colaboração de alguns luminares do movimento 

modernista, JK empenhou-se na construção de um símbolo desse modernismo: a 

edificação do conjunto urbanístico da Pampulha. O empreendimento projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer, ficara marcado pela introdução de idéias modernistas sobre a 

concepção dos espaços. Entre outras, as novas soluções arquitetônicas projetaram, na 

fachada de uma singela capela, a Igreja de São Francisco de Assis, popularmente 

conhecida como Igrejinha da Pampulha, profanas formas, visivelmente inspiradas na 

sensualidade das linhas curvas. A invenção do arquiteto, contudo, divergia 

profundamente dos rígidos desenhos das igrejas barrocas existentes por todo o país e 

notadamente em Minas Gerais. Como era de se esperar, a Igrejinha da Pampulha e 

algumas outras obras do conjunto produziram reações de profundo desagrado nos 
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espíritos mais conservadores da capital mineira, entre eles, o próprio arcebispo local, 

Dom Antônio Cabral. Para esse representante do poderoso clero local, não só as formas 

insinuantes, mas, sobretudo, algumas pinturas que ornavam o interior da Igreja, traziam 

um intolerável conteúdo profano. A disputa se estabeleceu e durou cerca de dezessete 

anos. 

 A descrição das lutas simbólicas, feita pelo próprio Juscelino, e a 

posterior realização da Primeira Missa de Brasília contextualizam o enfrentamento e 

muito do estilo desse político, filho dileto da barroca Diamantina. Compreende-se que o 

sentido da busca de identidade entre a aventura ibérica dos Descobrimentos com a obra 

brasileira de construção e transferência da nova capital brasileira (a outra aventura), 

perseguido com a realização da Missa, comportam alguns resquícios daquela contenda. 

A celebração da Primeira Missa de Brasília, mais do que levar o declarado conforto 

espiritual aos denominados pioneiros da construção da cidade, proporcionava uma 

espécie de pacificação do presidente com a Igreja. O mal-estar provocado pelas 

preferências modernistas estampadas em obras, assim como pelo próprio estilo da 

administração pública praticado por Juscelino, terminava com a missa campal de 

Brasília, que, mesmo antes de existir, gerava bons dividendos políticos.  

 

 O problema pontual da disputa se deu em torno da representação de um 

bem brasileiro cão vira-latas. A figura, colocada ao lado da imagem de São Francisco de 

Assis, compunha um grande cenário, que fora concebido para os fundos da capela. A 

invenção, toda ela em azulejos azuis e brancos, é obra de outro festejado gênio do 

 

Figura 02  – Detalhe do painel da Igreja da Pampulha 
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modernismo brasileiro, Cândido Portinari. Segundo memória do próprio JK, ao vê-las, o 

arcebispo de Belo Horizonte, que já desenvolvera sérias reservas para com as idéias do 

prefeito pessedista, indignou-se e expressando todo seu irado conservadorismo, assim o 

repreendeu: “‘um cachorro atrás do altar, Sr. Prefeito… Isso é um escárnio à religião!’ 

Despedindo-se de mim ali mesmo, tomou o carro, retornando a Belo Horizonte”  (idem, 

36). As alegadas profanações modernistas inscritas tanto nas linhas da capela da 

Pampulha, como nas muitas criações de ícones como Ceschiatti e de Portinari, talvez 

perturbassem tanto quanto as opções ideológicas do comunista que atendia pelo apelido 

de Candinho.  

 Conforme informa o próprio JK, as rixas prolongaram até a substituição 

de Dom Cabral por arcebispo menos conservador, Dom José Rezende Costa, em fins de 

1959. Com a mudança, foi possível negociar-se a sagração da Igrejinha, abrindo-a aos 

atos litúrgicos católicos, finalmente. Por isso, a celebração da Primeira Missa de 

Brasília, três anos antes daquela substituição, além do sentido evidentemente simbólico 

de eternização da memória, tinha também claras intenções pacificadoras das disputas 

simbólicas recentes. De certa forma, o gesto de 1956, cauterizava feridas abertas na 

década de 1940 e apontava para novas perspectivas de convivência harmoniosa entre 

esses tradicionais poderes da República brasileira (Igreja e políticos mineiros). Afinal, 

não seria JK o chefe de Estado a querer governar do maior país católico do mundo sem 

os vitais apoios da Igreja? 

 Outro aspecto de interesse encontra-se inscrito não nas disputas entre o 

político de Diamantina e a Igreja, mas nas próprias estratégias de construção de uma 

auto-imagem confortavelmente próxima ao sagrado. Em toda a narrativa memorialística 

de Kubitschek persiste uma forma típica de discurso. Para a abordagem de fatos 

nevrálgicos de sua meteórica carreira política, identifica-se uma espécie de obsessão 

pela associação de sua ação secular com uma subsumida experiência mística. Ou de 

uma suposta bênção divina para seus atos. 

 Entre muitos, um desses casos é descrito no livro de 1975, “Por Que 

Construí Brasília”, no qual a verve do então ex-presidente JK destila certa dose de 

ironia em torno das reservas conservadoras de Dom Cabral. Neste caso, a outra ironia 

aloja-se no sobrenome do arcebispo (Cabral lembra, obviamente, o primeiro descobridor 

do Brasil).  

 Conta-nos JK que, durante o ato da elevação do santíssimo, durante a 

celebração da missa de sagração da Igreja da Pampulha (missa da reconciliação da 
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capela com a Igreja), sob a forma de (como não dizer) milagre, ocorrera uma remissão 

divina da obra de Portinari e, obviamente, da ousadia do político, pois “um cachorro, 

vindo não se sabe de onde, penetrou na igreja e, atravessando a pequena nave, foi se 

postar bem em frente ao altar, justamente onde eu me encontrava, ladeado pelas mais 

altas autoridades do Estado” (ibidem, 37). Por se tratar da mesma passagem da 

eucaristia, antes eternizada na obra de Victor Meirelles, esta na sagração da Igrejinha da 

Pampulha, repetia-se o ato conduzido quatro séculos antes por Frei Henrique de 

Coimbra e descrita na carta de Pero Vaz. Na narrativa, destaca-se o latente desejo de 

proximidade com o sagrado. Mais uma vez chamamos atenção para o fato de que as 

memórias de JK foram publicadas em 1975, quando os ares da abertura política 

comandada pela dupla Geisel-Golbery começavam a bafejar esperanças de retorno das 

velhas raposas pessedistas ao controle do Estado.  

 JK não perdia tempo e, procurando associar suas idéias, práticas e obras 

com algo próximo a uma distinção pessoalíssima dada a ele por meio de desígnio 

divino, e sempre atestada por sublimes revelações, chamava para si a herança 

missioneira originalmente trazida ao solo do Novo Mundo pelas instituições da Igreja 

Católica.  

 Não cabe aqui discutirmos a veracidade da cena descrita. O terreno é 

bastante perigoso, pois roça os espaços das capacidades e dos métodos dos caciques da 

política mineira. Por outro lado, o tipo de narrativa evocadora de experiências místicas 

fazia parte dessa tradição discursiva desenvolvida por JK, que, muitas vezes, recorria ao 

simbolismo das imagens sagradas para ilustrar sua venturosa carreira política.  

 Em outro trecho de suas memórias, descreve a intercessão de uma de 

inesperada e densa nuvem que impediu o pouso do avião presidencial em Goiânia, 

quando da assinatura da famosa Mensagem de Anápolis, ato administrativo responsável 

pela criação da NOVACAP, em 1956. Da mesma forma, no sermão do Cardeal 

Vasconcelos Mota, quando da “Primeira Missa de Brasília”, afirma-se que: “Na Bíblia 

se lê como Deus plantou, no meio do paraíso terreal, a miraculosa Árvore da Vida. 

Brasília é a árvore da vida nacional, providencialmente plantada no Planalto Central 

de nossa Pátria” (idem, 125). Trata-se de capacidade politicamente determinada de se 

jogar com as crenças milagreiras da religiosidade popular existente para a justificativa 

de atos de grande peso político. Quem haveria de ser contra os desígnios do próprio 

Deus? 



Luiz Ricardo Magalhães 

 

10

 Por tudo isso, em maio de 1956, quando algo em torno de quinze mil 

pessoas se acotovelaram embaixo de uma extensa armação de lona para assistir as 

celebrações da Primeira Missa de Brasília, o simbolismo perseguido na cena reeditava 

muito daquelas representações que recorrem no imaginário da nação brasileira desde o 

documento fundador da Carta de Caminha. Além disso, na missa em Brasília, operava-

se com representações de aparente pacificação entre o moderno e o arcaico, redimindo 

assim a inicial falta de experiência do ex-prefeito de Belo Horizonte. A superação das 

clivagens simbólicas da Pampulha, em Brasília, reafirmava, com mais uma edição da 

Primeira Missa, as intenções de se celebrar uma nova aliança política com a Igreja e, 

obviamente, com Deus.  

 A maturidade política de JK, uma década depois dos entreveros com 

Dom Cabral, permitia ver na sua atitude submissa diante do Cardeal de São Paulo, que 

celebrou a Primeira Missa de Brasília, não o cálice sagrado, como Coimbra, mas a 

brasileiríssima imagem de Nossa Senhora da Aparecida, em uma evidente capitulação 

diante do original e eterno preceito missioneiro católico. O que se pretendia com o gesto 

pacificador era declarar-se disposto a inscrever nas ações do novo governo a aceitação 

do dogma missioneiro, de que a “Igreja era - como continuaria sendo depois - uma 

obra de inspiração divina e de validade universal, em todas as épocas, em todos os 

lugares e para todos os povos” (BOXER, 2007,11) e, por isso, possuidora de um valor 

simbólico muito maior do que as efêmeras intenções de memória de um presidente. 

 

Do lado de lá, como aqui, dentro, o mesmo totalitarismo 

 Do outro lado da onda modernizante, no pleno sertão, as questões 

relacionadas com a celebração da Primeira Missa de Brasília suscitaram muita 

discussão e um palavrório interminável nas comunicações existentes. Acompanhar 

aspectos desse movimento e as articulações das lideranças sertanejas sensíveis aos 

apelos do progresso, em torno de algo tão simbólico como a celebração daquela missa, 

pode trazer idéias esclarecedoras das batalhas culturais dos universos em confronto. 

  Um primeiro registro do interesse pela importância simbólica da 

celebração da primeira missa foi veiculado em fins de julho de 1955. Antes, portanto, da 

realização do pleito que elegeria JK para o cargo de Presidente da República. Uma 

pequena nota publicada no Jornal do Planalto2 (JP) dava conta de que o Senador 

                                                 
2 O Jornal do Planalto foi uma publicação semanal, impressa em Formosa-GO, entre os anos de 1951 e 
1959, que circulava por todo o Nordeste goiano. 
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Apolônio Salles (PSD-PE) sugerira em plenário que uma enorme cruz de pau-brasil, 

utilizada durante o 36º Congresso Eucarístico realizado no Rio de Janeiro, fosse 

transferida para a futura capital do País (JP, 31/07/1955). Na seqüência, a próxima 

edição do JP informava que estivera em Planaltina o General Danton Garrastazu 

Teixeira para tratar pessoalmente da celebração da Primeira Missa de Brasília (em todos 

os atos a presença do Exército). Denominada como relevante tema cívico – religioso, a 

visita do General fixava a data de 14 de agosto de 1955 para realização da missa.  

 Como dissemos anteriormente, muita tinta e muito palavrório foram 

gastos até que uma grande lona fosse estendida na pequena colina, onde hoje uma praça 

circular traz em seu centro uma antiga cruz de madeira. Ao seu lado ergue-se o 

pomposo esquife de mármore do Memorial JK. Os dois símbolos eternizam para as 

gerações futuras a memória dessa aliança triunfante.  

 Quem relata sobre o adiamento sine die da Primeira Missa de Brasília (a 

de 1955) é o intelectual goiano Zoroastro Artiaga. Em artigo publicado pelo JP, faziam-

se as escusas do vice-presidente Café Filho pelo adiamento indefinido da cerimônia 

antes anunciada como certa. Segundo argumento de Artiaga, em carta dirigida aos 

organizadores locais do evento, o dirigente-mor da nação dizia ser temerário e 

injustificado sua ausência no Rio de Janeiro, pois a capital encontrava-se imersa em 

ferozes disputas políticas eleitorais.  Neste caso, argumentava, não seria aconselhável a 

um Chefe de Estado abdicar-se temporariamente do posto de comandante supremo das 

“nossas forças armadas…expondo-se, ingenuamente a surprêsas e golpes de traição”. 

Os temores do vice-presidente em exercício, Café Filho, referiam-se aos problemas 

gerados pelo eleitoral de 1955, no qual, segundo expressão de Artiaga, as diferenças 

políticas, possibilitariam as recorrentes perturbações da ordem, além do mais, a 

passagem do estigmatizado mês de agosto, exigiria o devido respeito.  

 Certamente, as celebrações e as utilidades políticas do primeiro 

aniversário do suicídio do caudilho Getúlio Vargas, mais do que qualquer outra 

expectativa sombria, turvavam os horizontes daquele acuado chefe de Estado. Sabemos 

que a gestão de Café Filho singularizou-se por sua postura negligente de ignorar as 

articulações golpistas da ala mais conservadora do Exército com políticos da UDN. 

Formava-se então, sob olhos complacentes do vice-presidente em exercício, uma 

corrente política comandada por uma gente sempre disposta a subverter a ordem 

institucional em troca da experiência inédita de controlar o Estado.  
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 Três meses depois da negativa de Café em estar presente na realização 

daquela Primeira Missa, os acontecimentos do 11 de novembro vieram confirmar as 

expectativas e a já esperada conivência do combalido Chefe de Estado. O desenrolar das 

alianças tanto na tentativa de golpe udenista, quanto na do contragolpe desferido pelo 

Marechal Henrique Teixeira Lott se fizeram ao largo da autoridade de Café Filho. 

 A experiência histórica recente da política brasileira, ao estabelecer 

referências nas práticas caudilhescas ou da aliança PSD-PTB, ou no golpismo da UDN 

que, depois, desdobrar-se-ia na ação repressora dos governos militares da “Revolução” 

de 1964, paga tributos óbvios ao despotismo inscrito naquelas diferentes formas de 

condução da nossa modernidade.  

 Se despotismo, dissimulado ou não, é uma das marcas de nossa 

modernidade, interessa-nos discutir também os sentidos igualmente despóticos 

imprimidos pela obra missionária católica nos mais vastos territórios da vida que se 

organizava aqui a partir da cena inaugural da Primeira Missa do Brasil. Entende-se que, 

por traz da encenação daquele batismo pretensamente ecumênico, haveria a marca 

indelével de seu contrário: a mão totalitária da intolerância.  

   

Igreja militante e totalitarismo: identidades, diferenças e divisões internas 

 Charles Boxer, na série de conferências proferidas na Johns Hopkins 

University (1976), em parágrafo de fôlego, fez uma síntese dos substratos culturais 

atuantes na edificação missionária do que definira ali como sendo a Igreja Militante. 

Dizia: “quer esses apóstolos dos últimos dias fossem frades ibéricos do século XVI, 

quer fossem os evangelistas protestantes do século XIX, todos estavam convencidos de 

possuir a única chave para a salvação neste mundo e no próximo. A convicção 

firmemente arraigada de que apenas sua religião representava ‘o Caminho, a Verdade 

e a Vida’, e que todos os demais credos eram em essência falsos ou lamentavelmente 

desnaturados, constituía a crença fundamental de todo aquele que sentia uma vocação 

missionária” (BOXER, 2007, 54). Quão próxima das críticas formuladas por Adorno e 

Horckheimer acerca do totalitarismo inscrito no Programa de Esclarecimento Ocidental 

está nesta constatação do intelectual inglês!  

 Por meio do conceito kantiano de esclarecimento aprendemos a designá-

lo como sendo a superação da menoridade humana através da aquisição de uma 

experiência autônoma dirigida apenas pela própria razão. A análise filosófica desta idéia 

feita por Adorno e Horkheimer demonstra que a superação da infância da humanidade, 
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identificada como o estágio da falta de autonomia, se faz sob o signo da dominação 

cultural sobre o diferente. Neste processo haveria como que uma inevitável 

identificação entre esclarecimento e totalitarismo, que é, em última instância, o dado 

identificador da própria dominação. Se conceitos como racionalismo e dominação 

aparecem amalgamados desde seu nascedouro, como negar, então, as interferências 

políticas e sociais destes na condução do processo político implícito?  

 Não. Não haveria como negá-lo, principalmente no Brasil. Desde suas 

primeiras conformações, a sociedade brasileira tem convivido com a permanente 

pressão despótica herdada das antigas convicções missioneiras. Aspecto que se inscreve 

no corpo cultural da nação desde a Primeira Missa conduzida pelo Frei Henrique em 

praias edênicas do litoral sul da Bahia.  

 Como não ver também na procura militante de um emissário do 

moderno, como o carismático presidente JK, pelo desejado posto de timoneiro da nau 

modernizadora brasileira, esse mesmo traço excessivamente despótico e intolerante de 

negarem-se os contextos culturais pré-existentes aos novos tempos deflagrados pela 

obra monumental de Brasília? Como não relacionar as inúmeras insinuações místicas e 

míticas descritas recorrentemente pela memória de JK, como na passagem do cão vira-

latas na Igreja da Pampulha, a esse desejo atávico de apropriar-se dos originais sentidos 

missioneiros e religiosos da própria Igreja Militante?   

 Dado os recortes desta pesquisa3, fica estabelecido que, no que diz 

respeito aos sentidos missioneiros das práticas dos agentes atuantes no lugar da trama, 

dirigiremos a análise para os cenários sertanejos descortinados a partir do contato com 

as articulações modernizadoras.  

 Evento histórico esclarecedor foi narrado por um missionário da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, o Reverendo John Miller. A cidade é Planaltina, a pequenina 

urbe localizada no interior do quadrilátero definido para ser o futuro Distrito Federal. 

Passava do meio dia, na data de 02 de outubro de 1956, e o local era a Pensão Vera 

Cruz (o nome inicialmente pensado para batizar da nova capital). A proprietária do 

estabelecimento, era a Dona Judite Alarcão, conhecida liderança feminina local, que 

costumava receber o pastor da Igreja Presbiteriana de Formosa sempre que este se 

deslocava para Anápolis, cidade que era o mais importante pólo de distribuição 

comercial e industrial para toda a região do Planalto Central. Enquanto almoçava, Miller 

                                                 
3 Reiteramos que a nossa pesquisa opera com eventos localizados na região de impacto da obra de 
construção de Brasília, entre os meados das décadas de 1950 e 1970.  
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foi surpreendido pela notícia dada por uma das três filhas adolescentes de Dona Judite, 

que, segundo narrativa, “chegaram correndo. Vinham participar a nós uma notícia que 

acabavam de ouvir no rádio: que o presidente Juscelino Kubitschek estava chegando de 

avião. Vinha visitar a área da nova capital pela primeira vez. Elas disseram que o 

avião DC-3 passou (sic) por cima de Planaltina e foi para o lado oeste da cidade” 

(MILLER, 2007, 190). A raridade do momento registrado está no inusitado encontro do 

intelectual americano, neste caso, uma mente educada dentro dos rigores racionalistas 

do protestantismo calvinista, com acontecimentos carregados de historicidade.

 Os momentos que se seguiram ao comunicado da chegada de JK, foram 

de ansiosa expectativa. A intuição do pastor dizia-lhe que, em seguida, poderia 

presenciar um daqueles lugares privilegiados que, depois, ficam eternizados na 

memória coletiva de uma determinada sociedade. Após alguns desencontros, pois 

existiam duas pistas pouso no sítio escolhido para receber a futura capital, uma próxima 

ao córrego do Torto e outra na Fazenda Gama, o veículo dirigido por Miller encontrou-

se com a comitiva de JK. Segundo narra o jovem pastor americano, assim se deu o 

encontro histórico: 

 

 

Logo atravessamos um córrego com um mata-burro. Ali, todos os 

veículos pararam. Os ocupantes desceram. Sob a sombra, debaixo de 

árvores altas, eles se agruparam. Nós não nos aproximamos. Eles 

abriram e olharam mapas. Gesticulavam e mostravam mapas ao 

presidente. Reconheci o presidente Kubitschek e o general Teixeira 

Lott, ministro do Exército. Também conheci (sic) José Ludovico, 

governador de Goiás, e Bernardo Sayão, vice-governador. 

Participavam da comitiva, ainda, Israel Pinheiro, Oscar Niemeyer e 

Lúcio Meira. (…) Participávamos com alegria daquele momento 

histórico (MILLER, 2007, 191). 

 

 

 

 A cena presenciada, como previra Miller, eternizou-se na memória 

nacional através de documentos e de um conjunto de fotografias de inegável valor 

histórico. Em uma delas, JK aparece vestido com roupas de fino corte em meio a um 

descampado próximo ao local onde décadas depois seria erguido o Memorial JK.  A 

intenção da fotografia histórica era mostrar às gerações futuras o momento exato da 

 

 
  Fig 03 – JK, no Planalto Central. 



Luiz Ricardo Magalhães 

 

15

tomada de posse do sertão por uma espécie de bandeirante moderno. A imagem foi 

publicada em 1975 na contracapa do livro Por Que Construí Brasília e, depois, como 

ícone de uma memória passou a ilustrar centenas de documentos, livros e relatos sobre a 

saga de construção da nova capital.  

 Além da fotografia, o tino marqueteiro de JK trazia no bolso do paletó 

uma sonora frase de efeito. Representando outro lugar de memória que figuraria em 

outros tantos documentos da oficialidade que ornamenta a História da nova capital, o 

presidente proferiria as palavras históricas que ficaram registradas no Livro de Ouro de 

Brasília. Quem se interessa minimamente por essa história, certamente já leu ou ouviu a 

frase: “Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro 

das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país 

e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu 

grande destino” (KUBITSCHEK, 1975,47).  

 Em palavras como amanhã, alvorada e destino, a idéia de reinvenção 

nacional. Mas, para tanto, antes das ações, o ponto de partida definido dentro da palavra 

solidão. Em tudo, se levarmos em conta a existência real de uma sociedade sertaneja no 

Planalto Central, inscrevia-se, mais uma vez, a essência totalitária do esclarecimento. 

  Por traz do excessivo zelo desse político para com a memória histórica, 

as palavras que anunciavam a chegada dos novos tempos reafirmavam também o cunho 

missioneiro que filiava o empreendimento desenvolvimentista aos originais ideais 

jesuíticos da obra evangelizadora. Ideais que ficaram profundamente talhados no cerne 

da cultura brasileira e que, transpostos para a dimensão dos costumes, produziram uma 

singular ordenação dessa própria cultura, estabelecendo, ou interferindo, na 

determinação das normas de conduta da experiência vivida (não importando se no 

Litoral ou no Sertão). Por outro lado, esses princípios são os mesmos que atuaram como 

sinalizadores de diferentes horizontes de expectativas para os membros daquela 

sociedade.  

 Deixemos, contudo, por hora, JK e o Sertão, tentemos apenas levantar as 

beiradas dos tapetes suntuosos das salas de espera dessa muito atuante Igreja Militante 

junto ao Estado (modernizado?) brasileiro. 

 As diferentes conformações que o exercício do poder político assumiu 

durante a breve história republicana brasileira preservaram, por essa via e apesar do 

positivismo, muitos traços da atitude missioneira antiga que a história narrada guinda de 

uma pedagogia (jesuítica) sempre marcada pelo mais profundo totalitarismo.  
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 De outra forma, e atualizando a cultura totalitária, quando a experiência 

repressiva da ditadura militar confrontou-se com os missionários da moderna militância 

da Igreja (os adeptos da Teologia da Libertação), diríamos que, como bons alunos da 

intolerância, os generais presidentes de 1964 os trataram, sob as justificativas 

edificantes desse eterno combate missioneiro, com os mesmos métodos despóticos da 

intolerância, da perseguição e da tortura. Seria lícito dizer então que a estratégia 

violenta de convencimento utilizada pelos militares, imbuídos de uma nova 

legitimidade, apenas atualizava para o século XX aquela pedagogia missioneira católica. 

Estamos diante de uma espécie de prova, no sentido retórico da palavra, da 

aprendizagem laica da lição amarga do totalitarismo. A ironia do destino era constatar 

na própria carne e de forma evidentemente anacrônica alguns dos mais reprováveis 

instrumentos que antes foram utilizados na conversão do diferente pelos membros da 

Igreja Militante, que o digam os povos asiáticos, africanos e ameríndios. 

 Desde as determinações emanadas do Concílio de Trento (1545 – 1563), 

as velhas divisões da humanidade em gente de razón e gente miseráble ou apartada de 

razón praticadas pela Igreja atuam no cerne de toda obra catequista (BOXER, 2007). 

Por isso, quando os militares brasileiros, muitos deles crentes na missão ideológica de 

salvação nacional, descem aos porões do aparelho repressivo de Estado para torturar os 

novos hereges, não importando sua procedência, inegavelmente encontravam-se imersos 

na mais pura tradição missioneira que anteriormente compunha o quadro geral de uma 

determinada cosmovisão católica. Exerciam, para eles de forma legítima, a mesma 

intolerância característica desse tipo de divisão. A ironia do quadro desenhado é que, 

durante o período analisado, as práticas de supliciamento do outro atingiram 

significativos setores da Igreja, principalmente este seu braço missioneiro.  

 Como assevera Charles Boxer, historicamente, a Igreja tem agido “como 

um instrumento de controle social sobre escravos, assim como fez com os pobres e com 

a classe operária européia: padres católicos e pastores protestantes inculcavam as 

virtudes da obediência e do respeito às classes superiores” (idem, 52). Contudo, em 

relação ao período da ditadura militar brasileira dos anos sessenta e setenta, as clivagens 

ideológicas existentes no interior da Instituição não deixaram de se manifestar na forma 

de contundente oposição de clérigos engajados à repressão desencadeada. 

 Um exemplo típico desse tipo de clivagem se deu no episódio da prisão 

de sete frades dominicanos e a posterior tentativa de desqualificá-los perante a opinião 

pública, imputando-lhes a delação do companheiro comunista Carlos Marighella. Este 
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evento, é preciso que se diga, teve como corolário o espetáculo do assassinato do líder 

comunista (conseqüência trágica da suposta delação), em novembro de 1969, em ação 

coordenada pelo famoso delegado paulista Sérgio Paranhos Fleury. O plano dos 

militares, com esse tipo de estratégia, visivelmente divisionista, pretendia apostar fichas 

no acirramento das fraturas existentes no interior da CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil).  

 Durante o período analisado, a Igreja Católica, no Brasil, encontrava-se 

dividida em três alas. Havia o grupo mais identificado com as causas populares e com 

as orientações políticas de esquerda. Estes eram liderados pelo arcebispo de Olinda e 

Recife, D. Helder Câmara; e pelas jovens autoridades de D. Evaristo Arns, de São Paulo 

e de D. Thomas Balduíno, da cidade de Goiás. Essa ala “esquerdista” da CNBB 

realizava críticas sistemáticas ao Regime opondo-se de maneira radical ao militarismo, 

que era identificado por eles como sendo responsável-mor pela eternização das graves 

injustiças sociais observadas na sociedade brasileira. Do outro lado da contenda interna 

da Igreja, a ala mais conservadora, liderada pelo anticomunismo irrestrito do Bispo de 

Diamantina, D. Geraldo Sigaud, e por intelectuais do quilate de um Gustavo Corção, se 

não abençoava os métodos da tortura e das perseguições políticas, fazia vistas grossas à 

violenta repressão política. Nisto, haveria um pacto silencioso e julgado necessário no 

combate ao comunismo. Em meio a essa muito bem datada polarização entre clérigos da 

direita com os da esquerda, uma maioria de autoridades moderadas balançava entre os 

dois pólos ideológicos.  

 No caso Marighela, contudo, o resultado da estratégia utilizada pelos 

militares de tentar dividir o clero para melhor dominá-lo teve o resultado de um 

verdadeiro “tiro pela culatra” . A CNBB, diante da campanha desmoralizadora 

empreendida pelo Regime contra seus membros mais progressistas, se sentiu atingida 

em cheio, fechando-se em espírito de corpo para a defesa dos seus. Assim ocorreu o 

pior para os Linhas-Duras, pois a entidade representante dos bispos brasileiros se dispôs 

a estender o manto de sua proteção, não apenas aos prelados, mas a tantos outros 

prisioneiros políticos do regime, que encontravam-se em situação semelhante: a da 

impotência diante das violências sofridas. Daí para frente, a Igreja tornou-se uma 

autêntica espinha na garganta dos militares. No decorrer do ano de 1970, o próprio 

Papa se pronunciou contra a repressão política e o jornal do Vaticano L’Osservatore 

Romano publicou artigo sugerindo que o governo brasileiro deveria evitar a utilização 

de métodos repressivos (SKIDMORE, 1988, 274).  
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 Problema que força passagem aqui é o que inquire sobre o que teria 

alterado a disposição histórica dos missionários da Igreja de compactuar (quase sempre) 

com as forças conservadoras atuantes, para uma postura mais à esquerda e de sensível 

compromisso com o problema social no jogo da política? 

 Segundo o método de análise que procura encontrar o sentido das 

práticas sociais analisadas através das objetivações por elas proporcionadas, diríamos 

que entre 1955, ano que coincide com as suspensões da Folia do Divino na região do 

Planalto Central do Brasil, e 1972, ano da primeira reedição desta festa, além dos 

transtornos de uma convivência complexa com diferentes modelos de condução da vida 

política nacional, os missionários se viram envoltos pelo clima de disputas desenvolvido 

no interior da religiosidade praticada. Neste caso, as resoluções do Concílio Vaticano II 

(1962 – 1965), que buscavam sintonia com as atualizações modernas, foram decisivas 

para essas mudanças. Assim, o contexto institucional do catolicismo hegemônico 

passava a buscar uma inédita identificação com valores e práticas de aceitação do outro. 

 Para entender um pouco da revolução que operava no cerne da Igreja, 

lançaremos mão de reflexões do ideólogo católico Gustavo Corção. Esse importante 

membro da ala mais conservadora da Igreja Católica, desde as primeiras declarações 

emitidas pelo Concílio Vaticano II, até a redação e divulgação de seu documento final, 

em 1965, assim como em relação às práticas que objetivavam a construção de uma nova 

sociedade religiosa católica, demonstrou profundo desgosto para com a guinada dita 

“progressista” operada pela Igreja pós-conciliar. Tal revolução, em linhas gerais, fora 

dirigida por um pensamento que produzia interpretações evangélicas radicalmente 

atualizadoras dos posicionamentos em relação aos dramas vividos pela sociedade 

existente de fato, e não a idealizada. Tais interpretações foram, entre outras, 

responsáveis pela consolidação temporária de práticas orientadas pela bem conhecida 

“Teologia da Libertação”, que deu e continua a dar muita dor de cabeça aos próceres 

do conservadorismo do Vaticano. 

 Para Corção o desprezo às novas orientações do Concílio era expresso já 

na escolha da palavra designadora da Igreja dita Progressista, chamada por ele de “A 

Outra” . Em artigo publicado pelo jornal “O Globo”, em dezembro de 1977, 

denominado “A Descoberta da Outra”, Corção refuta que a Igreja pós-conciliar e a 

Igreja tradicional, dita Militante, pudessem ser uma mesma e única instituição. Em 

palavras ferinas e irônicas, é comenta que as resoluções conciliares haviam cavado um 

profundo fosso de diferenças “de espécie ou diferença de alteridade” entre a “Religião 
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Católica professada em todo o mundo católico até poucos anos atrás e a religião 

ostensivamente apresentada como ‘nova’, ‘progressista’, ‘evolutiva’” (O GLOBO, 

29/12/1977). Contudo, no referido artigo evidencia-se um enorme cuidado em relação à 

preservação da autoridade soberana do Vaticano, pois, em todo o caso, reconhece-se 

nele a única direção eclesiástica para ambas as igrejas. Entende-se tal defesa como 

sendo um natural e compreensível temor da reedição traumática como foram as críticas 

luteranas, que, à distância dos séculos, proporcionaram a criação do protestantismo.  

 A análise das resoluções do Concílio Vaticano II feitas pelos agentes do 

catolicismo conservador permite avaliar a profundidade das clivagens existentes. As 

mudanças delineadas colocavam agentes de ilibado compromisso com os cânones 

católicos, como era esse ideólogo do conservadorismo brasileiro, diante do perigo tão 

radical de uma nova divisão dentro da própria Igreja. Possibilidade refutada pela 

militância dele, que afirmava ser aquele apenas mais um momento de dura provação 

para a Instituição e para uma dada concepção de exercício da fé cristã. Afirmava então: 

“Não! A Igreja Católica e Apostólica continua a existir na era pós-conciliar, submetida 

a duras provações, mas sempre permanente e fiel guardiã do depósito sagrado” 

(ibidem).  

 A ira do artigo dirigia-se, pois, aos documentos relacionados às novas 

orientações pastorais da Igreja para o mundo contemporâneo (Gaudium et Spes); ou 

àquele que fazia a defesa do Ecumenismo (Unitatis Redintegratio); ou ainda às odiosas 

declarações de defesa das liberdades de culto (Dignitatis Humanae); e, principalmente, 

ia-se contra o malvisto “Discurso de Encerramento do Concílio”, de 7 de Dezembro de 

1965, (Institutio Generalis do Novus Ordo Missae). Todos esses documentos 

encontravam-se marcados por palavras, conceitos e posturas insuportavelmente liberais. 

Mas poderíamos perguntar: que grande e ameaçador agente esses documentos poderiam 

portar para as novas gerações de católicos em uma espécie de contaminação inevitável? 

É o mesmo Corção quem responde: “Uma das notas mais características do novo 

espírito é a da tolerância erigida em máxima virtude, e o correlato horror por qualquer 

espécie de luta ou combate. Os novos levitas corrompem a juventude, destroem as 

famílias, mas quando alguém ergue a voz pedindo punição severíssima para os 

seqüestradores e para os traficantes de drogas, logo começam a esganiçar gritinhos: 

Violência, não! Violência, não!” (ibidem, grifos meus). Ora, a irônica referência a um 

dos lemas da “Teologia da Libertação”, que aparece inscrito nas palavras de ordem 

bastante contemporâneas e esquerdistas de: “Violência, não!”, mostra um dos centros 
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das diferentes concepções estratégicas nas lutas simbólicas que dividiam parte 

significativa do clero católico.  

 No contexto mais comezinho das disputas políticas em território 

brasileiro, tais palavras de ordem (violência não!) traziam a marca da polarização 

ideológica mundial, que de forma muito simplificadora definia as opções políticas ou 

para a direita ou para a esquerda. Tais conceitos, que caracterizaram os cenários das 

lutas ideológicas não apenas do ano da publicação do artigo de Corção, 1977, mas de 

todo o período que se estende desde o final da Segunda Grande Guerra até meados dos 

anos oitenta, atuaram também como razão óbvia para a própria convocação do Concílio. 

Na conjuntura de controle e utilização do aparelho repressivo de Estado pela opção 

ideológica de direita, em nosso caso, ou de esquerda, no caso do stalinismo soviético, os 

tais gritinhos esganiçados contra a violência, ridicularizados por Corção, aqui, como lá, 

só poderiam ser emitidos por quem estava sendo torturado nos porões da intolerância 

política, não importando sua filiação ideológica. Desse modo, alçada ao poder, a defesa 

da opção totalitária, pela qual subentende-se também o uso da violência, legítima (ou 

não) e do permanente combate ao inimigo, para esse pensador, é que deveria ser a 

postura correta e adequada para o momento. Nisto, a disposição cruzadista não só do 

Estado, mas também da própria Igreja, pois assim a Instituição assumiria a devida 

responsabilidade diante do inimigo ameaçador: a paixão humanista.  

 A apregoada dissolução dos costumes morais católicos, denunciada no 

artigo, é atribuída às posturas humanistas permissivas, recentemente adotadas pelo 

Vaticano. De acordo com Corção, tal permissividade apontava para o cenário em que 

seria plenamente possível e aceitável o exercício de todos os direitos (fato abominável) 

adquiridos no curso dessa (dita) pretensiosa descoberta, que assim era ironizada pela 

crítica conservadora como sendo “muito inteligente, de se abrir para o mundo e até a 

de nele procurar inspirações para o novo humanismo”.   

 Sem querer discutir as resoluções conciliares em si, aspecto bastante 

complexo que apontaria para outro trabalho, mas com o propósito de esclarecer mais as 

disputas internas do catolicismo mundial e brasileiro, no Proêmio da Constituição 

Gaudium et Spes, documento que marca essa revolução interna da Igreja Católica, as 

declarações ali enunciadas traziam as palavras confirmadoras desta recente opção 

humanista. O que era inaceitável para a ala conservadora da Igreja era a disposição 

conciliar de alterar as tradicionais orientações de uma Igreja, sempre voltada para dentro 

de si mesma, segundo a qual os problemas teológicos importavam muito mais do que as 
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questões sociais vividas pelo seu rebanho. A crítica, neste caso, se dirigia à valorização 

de temas marcados pela efemeridade e pela superficialidade conjuntural. A militância 

inédita em torno dos problemas mundanos, isto é, do interesse pelas questões 

econômicas, políticas e sociais das pessoas dentro do contexto social em que viviam 

apareciam assim de forma esclarecedora neste documento. Sem, contudo, abandonar a 

teologia. Para o desgosto da ala conservadora, durante o Concílio, ampliava-se o 

universo de preocupação religiosa, na expressão dos termos de uma nova 

universalidade, desta feita, humanizada. E, pior ainda, segundo palavras da referida 

declaração, não eram apenas os temas que se ampliavam, mas, paralelamente, as cercas 

ideológicas que delimitavam o rebanho eram postas a baixo, na tentativa de abranger a 

humanidade como um todo: o “Concílio Vaticano II, tendo investigado mais 

profundamente o mistério da Igreja, não hesita agora em dirigir a sua palavra, não já 

apenas aos filhos da Igreja e a quantos invocam o nome de Cristo, mas a todos os 

homens” (Constituição Pastoral. Gaudium Et Spes)).  

 Os títulos das declarações deste Proêmio nº. 1, mais do que qualquer 

análise mais elaborada, comprovam a incômoda decisão. Vejamos: o primeiro título, 

diz: “Íntima união da Igreja com toda a família humana; em 2, “A quem se dirige o 

Concílio: todos os homens”; em 3, “Para iluminar a problemática humana e salvar o 

homem”. Em todos eles a mesma palavra chave, o homem. 

 Compreendemos que o que apavorava o pensamento conservador eram 

exatamente os desdobramentos de uma opção humanista, que, de forma surpreendente 

reeditava históricas divergências entre religião e modernidade. O problema enfrentado 

em 1977, é que, não só as instruções do Concílio Vaticano II, mas a própria dinâmica do 

processo político brasileiro, e de grande parte do chamado Terceiro Mundo, 

demonstrava essa fraqueza humanista que há tanto tempo, tantos transtornos tinha 

colocado nos caminhos da Igreja Militante. Tal situação teria ainda, nesta perspectiva, 

uma inextirpável conotação profanadora das Sagradas Escrituras transformando o 

homem no próprio Deus. Diante desse ser arrogantemente humanista que, para os 

conservadores, criava uma nova religião, a do humanismo, assistia-se o caminhar 

decidido da Igreja para substituir a religião do Deus que se fez Homem pela opção 

profana do homem que se fazia Deus. O arremate do artigo de Corção trazia, desse 

modo, uma mensagem desoladora: “então, com temor e terror, pensamos que a 

misteriosa permissão divina, já nos foi profeticamente revelada na Sagrada Escritura, e 
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durará até o dia em que os homens descobrirem apavorados que desprezaram Deus, 

que contrariaram Deus, que se riram de Deus” (ibidem). 

 O nosso problema, bastante historiográfico, é compreender os sentidos 

dos novos conceitos estabelecidos naquele momento para os agentes da trama resgatada, 

a partir da documentação pesquisada. E o que temos? Se compreendermos o que 

verdadeiramente representa o conjunto de vinte e um concílios ecumênicos católicos, 

nos aproximamos da noção acertada do que realmente se passava nos domínios 

controlados pela instituição milenar. Tradicionalmente, o conceito de Concílio 

Ecumênico persegue a idéia de existência de uma universalidade cristã. Contudo, tal 

idéia restringe-se àquilo que dizia respeito apenas ao mundo das ações orientadas pelas 

práticas religiosas dos católicos. Portanto, este ecumenismo tradicional definia-se pela 

idéia de encontro conciliar das altas hierarquias religiosas pertencentes ao universo 

restrito dos bispos católicos. Por outro lado, a convocação desse tipo de reunião atendia 

ao princípio bastante geral e secular de procurar, sob a presidência do Papa, corrigir os 

erros pastorais cometidos anteriormente, o que, em outras palavras, corresponderia à 

necessidade momentânea de readequação da Igreja às mudanças sociais observadas. 

Neste sentido, a realização do Concílio Vaticano II, convocado sob o pontificado do 

Papa Beato João XXIII, em outubro de 1962, tendo sido concluído em dezembro de 

1965, com o Papa Paulo VI, atendia a premissa de adequação a um mundo dividido 

ideologicamente e atormentado pela ameaça medonha da hecatombe nuclear, 

perspectiva filiada a essa mesma divisão. Por isso, muito mais do que discussões em 

torno de assuntos teológicos, as questões ideológicas deste mundo polarizavam os 

campos semânticos da ação religiosa não só durante o Concílio, mas, principalmente, 

depois, com o estabelecimento de normas orientadoras das práticas de condução do 

rebanho no período pós-conciliar. 

 De um lado, os herdeiros conservadores de uma tradicionalíssima Igreja 

Militante, escudavam-se em torno dos conceitos ortodoxos dessa missão. Por essa via, 

seguia-se o fundamentalismo erguido a partir de uma hermenêutica evangelizadora. De 

outro modo, os novos clérigos, sensibilizados com as diversas contradições produzidas 

por modelos de desenvolvimento geralmente marcados por tremendas desigualdades 

sociais, por injustiças e pela violência, agarravam-se às práticas ditas libertadoras, 

progressistas ou renovadas. A opção pelos pobres, apregoada pelos adeptos da Teologia 

da Libertação também possui fundamentos na necessidade de remissão de culpas 

históricas da própria Igreja. A tradicional postura de estar sempre ao lado dos 
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poderosos, vistos nesta perspectiva como responsável e perpetuadora de todas as 

diferenças sociais, produzia novas fissuras no tecido eclesiástico dos agentes do 

Vaticano. Em meio aos dois pólos, uma terceira via, mais próxima da conciliação, 

conseguia aglutinar a maior parte do clero católico mundial. 

 Por meio da avaliação global das diferenças existentes no interior das 

diversas ordens religiosas católicas, é possível afirmar que os novos componentes do 

clero passaram a encontrar na pregação ideológica de inspiração marxista uma grande 

identificação com os princípios evangélicos do cristianismo original e com a própria 

vida de Cristo. A representação do Deus encarnado na pele do povo sofrido justificava a 

opção de luta pelos pobres. Situação que provocava o aparecimento de uma nova 

militância que, de outra forma, representava também a imersão inevitável dos novos 

missionários na onda característica dos anos sessenta de engajamento e participação 

política no interior deste universo também clivado ideologicamente. O dado 

contraditório inscrito na convocação do Concílio é que, apesar das críticas 

conservadoras, que obviamente prefeririam dar continuidade às tradicionais alianças 

com a situação mundial estabelecida, as práticas que objetivaram a existência de uma 

Igreja Renovada, confirmaram os mesmos originais objetivos das convocações 

conciliares, isto é, o sentido e a necessidade premente de adaptar-se a Instituição à 

realidade presente de um mundo em rápida transformação (AZZI, 1977). 

 Portanto, quando os componentes dos memoráveis grupos de jovens 

católicos (JUC, JOC, AP etc.)4, em diferentes lugares, procuraram dar respostas, sempre 

controladas pela autoridade e incentivadas pelas instruções conciliares, à omissão da 

Igreja Tradicional diante das mazelas de uma realidade social de grandes desigualdades, 

naturalmente, as diferenças entre os novos adeptos dessa Igreja pós-conciliar e o próprio 

militarismo se acirraram. É conveniente lembrar que o militarismo, também em vigor 

em muitos outros países do chamado Terceiro Mundo, inicialmente, fora apoiado por 

destacadas autoridades da Igreja. A inversão de posturas em relação à participação 

política observada nos novos quadros religiosos se expressou em lutas pra lá de 

simbólicas. Daquele apoio inicial dado ao militarismo, pois este oferecia a necessária 

blindagem diante das ameaçadoras associações materialistas da opção de um Estado 

totalitário de orientação comunista, a guinada à esquerda no interior da Igreja se 

materializou, de um lado em prisões de jovens prelados e, de outro, em apoio desta aos 

                                                 
4 JUC – Juventude Universitária Católica; JOC – Juventude Operária Católica; AP – Ação Popular. 
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pequenos núcleos de resistência ao militarismo e de proteção aos contingentes de 

perseguidos políticos do Regime. Entendemos que a atuação de uma nova militância 

dentro da Igreja é o aspecto que mais provocava horror e medo nos setores 

conservadores do catolicismo marcado pelo pensamento de intelectuais como Corção e 

de práticas conservadoras de fervorosos anticomunistas, como o bispo de Diamantina, 

Dom Sigaud. O próprio Gustavo Corção, no esclarecedor artigo de 1977, “A 

Descoberta da Outra”, é quem demonstra todo o estupor diante da guinada humanista 

da Igreja. Dizia: “em 1965 após a primeira leitura da Constituição sobre a Sagrada 

Liturgia: corri ao telefone do amigo mais próximo já chorando, já engasgado de 

soluços que me sacudiam o corpo todo. E gritei: eles estão loucos! Eles estão loucos! E 

mais não digo” (ibidem). 

 O desenrolar histórico da política brasileira bem demonstra a vigência 

destas clivagens. Os vinte anos de ditadura militar forneceram aos brasileiros a dura 

experiência do que há de concreto na palavra divisão. 

 

Religiosidade e distensão política: novos parâmetros. 

 As teses desenvolvidas em nosso trabalho de doutoramento buscam 

compreender a dinâmica política brasileira recente através das ressonâncias produzidas 

no interior dos ritos de uma festa popular: a Festa do Divino Espírito Santo, na região 

de influência da nova capital do Brasil. Para tanto, o fato inesperado, do retorno das 

tradicionais Folias de Roça, se dá em meio a um ambiente marcado pela mais absoluta 

polarização ideológica.  

 Importa lembrar que a Folia do Divino havia sido suspensa desde 1955. 

O ano que marca o início das desapropriações de terras para a construção da futura 

capital do Brasil. Por isso, interessamo-nos em analisar tanto as lutas políticas em torno 

do controle do Estado, como aquelas que se deram no interior da Igreja Católica, pois o 

evento estudado possuía em si um inseparável cunho de celebração popular e religiosa.  

 Em 1972, o fato aparentemente insignificante (para a grande História) da 

convocação de um incentivador cultural local, como o que nos foi relatado pelo Sr. 

Souza Lima, de Planaltina5, no contexto das transformações descritas adquire 

importância renovada. A sua designação oficial para que encontrasse na cidade alguém 

                                                 
5 O Senhor Souza Lima foi entrevistado por nós em maio de 2007, para tanto utilizamos da metodologia 
estabelecida para trabalhos com história de vida, dentro de um programa de registro da oralidade local. 
Aspecto que vem minimizar as lacunas naturalmente existentes na lida com documentação sobre culturas 
tradicionais. 
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que ainda soubesse entoar algum cantorio da Folia do Divino, nos sentidos da 

determinação oficial, obviamente, possuía entrelaçamentos com política praticada nos 

escalões superiores da hierarquia administrativa do DF.  

 As ordens, naquela época, mais do que hoje, obedeciam à rígida 

hierarquia. Compreende-se isso através da constatação de que, no novo território, 

ocorria a transposição para a estrutura político-administrativa do espaço inventado pelos 

sistemas hierárquicos do poder militar e, por isso, seguidor dos modelos utilizados na 

organização da caserna. Segundo a ordem das coisas, o interventor local, Doutor 

Francisco de Faria Pereira, agente que ocupava o cargo de administrador de Planaltina, 

tinha sua limitada atuação orientada pelos interesses do governador do DF, à época, o 

Coronel Hélio Prates da Silveira, que, por sua vez, obedecia, seguindo a mesma ordem 

hierárquica, às patentes superiores do Exército. Encontravam-se todos, portanto, em 

situação de administradores de interesses superiores (antidemocracia e totalitarismo) e 

com o raio de ação contido pelos olhos vigilantes do Estado. Por isso, a atitude do 

Doutor Chiquinho de querer garantir, junto às comemorações do aniversário da cidade 

de Planaltina, o espaço para um pouco da tradição local, antes discriminada pelo 

avançar da modernidade civil, não poderia ser analisada como mero fato isolado ou 

pessoal (ZATTS, 1984), sem ligações com um contexto político hegemônico. 

  Entendemos que, na decisão do administrador local, haveria uma 

correspondente regional das articulações que operavam na dinâmica conjuntural dos 

movimentos interiores ao grupo dirigente da própria nação. Na periferia de Brasília 

seria inconcebível a rebeldia de um mero administrador público indicado. Àquela época, 

as articulações para a distensão estavam sendo tramadas nas mesas dos mais altos 

ideólogos do sistema, entre eles, o todo-poderoso General Golbery. Portanto, mudanças 

como as que foram observadas nos domínios da gestão das manifestações culturais e 

religiosas, no sentido de sua compreensão histórica, se justificam como ressonâncias 

localizadas de transformações mais gerais que aconteciam nas relações dos poderes 

estabelecidos. Resulta que algum tipo de participação civil controlada, a partir da 

decisão pela abertura, fora permitido pelas autoridades.  

 Resumindo os fatos, a coisa se deu mais ou menos assim: para celebrar 

um crescente número de datas cívicas, passou a ser costume oficial incentivarem-se a 

realização das tradicionais gincanas escolares. Algo muito próximo das soluções 

eugênicas formadoras de uma juventude sadia. Durante o aniversário da cidade de 
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Planaltina, data decretada pelos próprios poderes de exceção6, os festejos oficiais foram 

organizados pela Administração Regional, juntamente com o Governo do Distrito 

Federal e da própria Igreja. Neste caso, o interesse por elementos representativos de 

uma das mais tradicionais manifestações ditas folclóricas da cidade demonstra que os 

administradores públicos tentavam em gesto duplamente reforçado, pelo Estado e pela 

Igreja, incentivar nos jovens locais a opção por esse tipo de participação social 

controlada. De outra forma, haveria sempre a ameaça militante aos espíritos da 

juventude dos intoleráveis apelos clandestinos das idéias coletivistas do pensamento 

marxista. Não é difícil ver na atitude do Doutor Chiquinho, que após a inauguração de 

Brasília fora a primeira indicação dentre os nascidos na cidade, as incisivas influências 

tanto das articulações em torno dos novos rumos a serem dados à Revolução, quanto das 

determinações conciliares proclamadas nas resoluções do Vaticano II. Naquele 

momento, os militares se viam pressionados pelo acirramento interno das disputas entre 

os próceres dos Linhas-Duras e os intelectuais da Sorbonne.  

 O fenômeno bastante particular do esvaziamento temporário da Folia do 

Divino em toda região analisada e do seu posterior renascimento como festa de 

importante interesse religioso, cultural e, principalmente, econômico, pois incentivador 

do turismo, possui evidentes ligações com esse recente processo político brasileiro. 

Aditivamente, a modernização regional e os traumas e divisões evidenciados na 

trajetória da Igreja Católica pós-conciliar também produziam alterações na gestão de 

uma sociedade em movimento acelerado para esta nossa modernização. Tal afirmação 

baseia-se na evidência de que, em outras localidades - Pirenópolis, Corumbá e Luziânia 

-, a direção tomada pela festa, em tempos diferentes, também seguiram itinerários 

parecidos com o que foi detectado na região delimitada para o estudo.  

 Contextualizando as avaliações particularistas produzidas por estudos 

etnográficos e sociológicos, diríamos que haveria como que um manto de 

desconhecimento a encobrir esse renascer das folias nos municípios de Formosa e 

Planaltina. Por isso, não se sustentam as teses que procuram ver no fenômeno do 

esvaziamento e da suspensão temporária da Folia e, depois, de seu reaparecimento, 

apenas particularidades como as ações de um determinado personagem, no que, em 

Planaltina, é comumente atribuído ao administrador Francisco Pereira, em Planaltina 

(ZATTS, 1984); ou, de outra forma, em vagas generalizações economicistas que 

                                                 
6 O aniversário da cidade foi estabelecido por decreto, institucionalizado pelo artigo 2º do Decreto nº 571, 
de 19 de janeiro de 1967. Antes, a celebração se dava no dia de São Sebastião, em 20 de janeiro. 
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resolvem o problema todo a partir da constatação de ocorrência de uma crise econômica 

regional após o esgotamento do ouro em Goiás (AMARAL, 2007); ou ainda nas 

complexas relações universais existentes no movimento de superação do mundo arcaico 

pelo moderno (BRANDÃO, 1978 e CURADO, 1996), todas elas válidas, mas 

insuficientes. Se explicam aspectos do fenômeno, em muitos casos, deixam lacunas 

incorrigíveis para a compreensão de outros elementos observados, como, por exemplo, a 

reedição regionalmente transformada e, posteriormente, aumentada da Folia do Divino, 

a partir de 1972. O problema é que quando da suposta superação da celebração, como 

era de se esperar, assiste-se seu inesperado renascer fortalecido. As explicações, se 

apontam, corretamente, as clivagens entre moderno e arcaico como centro da 

diminuição de interesse pela tradição, deixam a desejar no quesito das permanências de 

conteúdos, pejorativamente categorizados como supersticiosos ou mágicos, no interior 

das práticas desse catolicismo popular. Se historicizam o evento atribuindo-lhe o auge 

ao mal falado ciclo do ouro e, consequentemente, o aniquilamento da festa ao fim do 

ciclo do nobre metal, não conseguem responder sobre as permanências de curiosas 

cavalhadas em pequeninas povoações como o Sítio d’Abadia, que nunca viu ouro 

algum, em tempo algum. Por isso, optamos pelo método das densificações proposto, em 

tom de brincadeira, por Paul Veyne a partir das formulações de Foucault.  

 Por seu intermédio, é possível projetar que “as coisas não passam das 

objetivações de práticas determinadas”. As práticas encontram-se para as coisas como 

se fossem, na metáfora empregada por Veyne, os elementos constituidores da parte 

submersa do grande iceberg da história, pois invisíveis de uma mirada da superfície do 

fato em si. Nisto, a densificação. 

 O que podemos afirmar sobre o fenômeno estudado é que, em um 

primeiro momento, as demolições operadas pelo avanço muito concreto da modernidade 

comandada por JK, com a invenção de uma cidade administrativa toda ela moderna, 

atingiram com profundidade devastadora as práticas de um tipo de povo, aqui 

denominado sertanejo. Mas, em seguida, as objetivações de ordem política vieram 

alterar o que se tinha como estabelecido, invertendo o sentido das próprias práticas. 

 Face ao historicamente determinado abandono institucional em que vivia, 

esse povo fora objetivado inicialmente como povo-pária e, por isso, na condição de 

estorvo ao processo modernizador, é objetivado como marginal (no sentido de 

fronteiriço) e como tal agia. Através da identificação das práticas sertanejas com o 

arcaico, ou pior, conforme se definiu em termos das divisões clássicas, com a barbárie, 
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naturalmente, através das lutas simbólicas temporariamente instaladas no interior de sua 

vida comunitária, os elementos dessa sociedade que adquiriam maior identificação com 

os valores de uma modernidade que se avizinhava começaram a atuar de forma bastante 

política no interior de seu mundo. Observa-se neste intercurso o esforço de alguns na 

militância pela inserção dos novos valores em sua vida comunitária. As campanhas 

desenvolvidas pelo Jornal do Planalto e o próprio empreendimento de se editar um 

jornal naquela região são dados significativos desse desejo de moderno e, conforme 

teoriza Pierre Bourdieu, de aceitação dele (o sertanejo) pelas instituições neste contato 

recente com a nossa modernidade. Sentimento que era representado naquela nova 

fronteira pela possibilidade de convívio com uma metrópole obviamente modernista 

(BOURDIEU, 1989).  

 Novos conceitos, como, por exemplo, os de condução da boa saúde, 

orientados por uma nova teoria médica, introduzida pelos denominados coronéis 

diplomados, entraram em combate contra a antiga tradição comunitária de se curar os 

males do corpo, da mente e da alma com rezas, benzimentos ou ervas. Práticas, antes, 

plenamente satisfatórias, mas, então, como tantas outras, desautorizadas, pois arcaicas, 

sem ao menos discutir ou investigar (como seria de se esperar do método científico) 

aquela validade. Da mesma forma, substituem-se rezas e procissões de santos para se 

fazerem chuvas, por complexos sistemas de irrigação de lavouras etc. Assim, de 

desautorização em desautorização, espantava-se o mundo arcaico para longe, mudava-se 

o lugar da fronteira para outra região, ocupava-se mais um território, como previra JK. 

 O ritual do beijo na bandeira sagrada do Divino, por exemplo, passou a 

ser desqualificado como sendo prática duplamente condenável, pois divergindo 

frontalmente dos preceitos de condução da saúde do corpo, também feria a nova 

racionalidade de um catolicismo depurado das práticas ditas supersticiosas ou mágicas. 

Portanto, no contexto das atualizações tanto da sociedade, quanto do Estado e, 

logicamente da Igreja pós-conciliar, a Folia como fenômeno carregado de crendices 

populares era um símbolo execrável e um anátema. Os ritos da festa, como um todo, 

divergiam profundamente dos preceitos morais e éticos estabelecidos como ideais para 

se conduzir aquele povo ao seu destino e a salvo. E, note-se bem, a diferença 

evidenciava-se tanto sob o ponto de vista da boa saúde como no da alçada da sua 

própria educação espiritual.  

 Mas não eram apenas os conceitos médicos ou espirituais que contavam. 

Nas muitas discriminações geradas pela identificação de uma condição caipira para a 
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sociedade existente no Planalto Central, que em linguagem mais polida poderia 

tranquilamente estar associada ao conceito clássico de bárbaro, o direito do uso da força 

legítima estaria com o caminho desimpedido para proceder a aniquilação do opositor 

indesejado e temporariamente colocado naquela posição definida por Michel De 

Certeau como sendo a do outro.  

 Não.  

 Não se tratava, neste caso, de eliminação pura e simples do agente 

sertanejo em si, possibilidade absurda levada a efeito em outros momentos da história 

de ocupação do território brasileiro. Em meados do século XX, não se poderia pensar 

mais na cena que, à época da instalação e consolidação da República tupiniquim, talvez 

tenha produzido seu episódio mais trágico na terrível campanha de Canudos. O processo 

observado na modernização do Centro-Oeste brasileiro atém-se mais ao aspecto das 

lutas simbólicas travadas no ambiente da cultura. Tratava-se de uma evidente campanha 

de deslegitimação das práticas e convicções dos seres marginais ali existentes, o povo-

pária, como tributo a ser pago pela aceitação deles no interior da nova ordem 

hegemônica.  

 De outra forma, a suspensão da Folia e de tantas outras práticas e crenças 

sertanejas não atuaria, como atuou, como moeda de troca no duro processo civilizador 

deflagrado na região do Planalto Central. A incorporação dos sertanejos na modernidade 

se fazia por meio da objetivação destes em mera possibilidade de ingresso na categoria 

maior de povo-rebanho, isto é, na condição de ser, ainda, outro, mas, evidentemente, 

em rota de integração ao grande rebanho dos brasileiros. Tais conceitos, esclarecemos, 

foram tomados da teoria elaborada por Paul Veyne (VEYNE, 1998). Neste caso, ao 

povo-pária, ou bárbaro, ou caipira, ou sertanejo, somente restaria a alternativa de serem 

conduzidos (ou reconduzidos) ao povo-rebanho, e, para isso, para integrá-los ao 

rebanho, como ovelhas desgarradas que eram, não haveria como cultivar pudores de se 

fazê-lo à pauladas, se necessário fosse. Situação que era contornada, muitas vezes, com 

a disposição endógena do querer modernizar-se, ou como diria Deleuze, do desejo. 

Então, para os sertanejos, eles próprios, no momento da integração (ou reintegração) ao 

rebanho, qual os autóctones da tela concebida por Victor Meirelles, o melhor seria 

recolherem-se com suas bandeiras vermelhas; dar um tempo nas folias; interromperem-

se também as procissões para regar cruzeiros em cemitérios, sempre que se sentiam 

acossados pelo martírio das secas prolongadas; deixarem de martirizar a pobre estátua 

de Santo Antônio em troca de um bom casamento etc.  
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 Precisamente em 1955, a suspensão voluntária da Folia de roça do 

Divino contextualiza-se nesta experiência única de mudança de objetivações de uma 

dada sociedade. Não há como negar que, no auto-reconhecimento de que se fazia parte 

de uma unidade maior, a do povo-rebanho, pelos que, antes, eram objetivados em 

muitos sertões como povo-pária, atuou decisivamente no processo de sua própria 

aceitação. As determinações históricas responsáveis pela vida desgarrada em relação ao 

corpo do grande rebanho desse algo amorfo designado, segundo conceito sociológico, 

como sendo a sociedade brasileira, supera-se em tempo exíguo muito mais pela 

disposição sertaneja de querer embarcar no trem da história de todos os brasileiros, 

mesmo que na condição de retardatários e, nesta metáfora, em pé. Neste sentido, 

pagava-se um preço elevado demais pelas ilusões populistas da condução de todos ao 

encontro com o glorioso destino de uma grandeza desde sempre idealizada e, por isso, 

carregada de um inquestionável conteúdo mítico: o desprezo pela própria cultura. Na 

outra ponta do problema, o fenômeno mais enigmático ainda da reedição dos festejos, 

menos de duas décadas depois.  

 A mudança da objetivação da categoria de governados, densificada em 

povo-rebanho e já incorporando os sertanejos, para a de povo-criança, ainda seguindo 

Veyne, talvez esteja na raiz da compreensão do que se passou tanto na região de 

influência da nova capital, como no restante do País. A estranha acomodação à nova 

realidade (dita moderna) das práticas antes condenadas e estigmatizadas pelos seus 

conteúdos francamente em desacordo com os cânones desta modernidade exultante, 

como no caso analisado, encontrava-se delimitada pela postura despótica dos 

governantes da nação. O totalitarismo inerente ao tipo de governo estabelecido, por sua 

vez, encontrava sua objetivação precisa na constituição de um novo padrão de 

governado, o desse povo-criança.  

 A complexidade deste processo, contudo não esconde a realidade de que 

a decisão de abertura política trazia em seu bojo aspectos traumáticos da mão totalitária 

presente, não só no Brasil, mas em todo o programa de esclarecimento Ocidental. Por 

isso, jamais se descartou a opção de utilização do instrumento da repressão política, isto 

é, já que estamos lidando com categorias, do modo de condução do rebanho a pauladas.  

 Desse modo, no decorrer do curto período de apenas uma geração, os 

brasileiros que habitavam o Planalto Central do Brasil viveram as experiências 

objetivadoras de diferentes governados. Primeiro, sob o signo do abandono que 

caracterizava o sertão roseano de enigmáticos personagens como Riobaldo e Diadorim, 
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a experiência de povo-pária. Depois, sob o signo do golpe de 1964, os primeiros 

generais-presidentes os fizeram experimentar os dissabores de uma vida de gado como 

povo-rebanho. Finalmente, já integrados ao rebanho, com as necessidades de 

descompressão política do Regime, o retorno do governante-pai para, reeducar seu 

povo-criança.  

 Na construção de um novo mundo, percebe-se o clima de sensível 

submissão, que impregna, em tudo, a vontade popular local. Delineia-se, nas palavras e 

atos de seus agentes, o permanente desejo de se ser aceito pelas novas autoridades, não 

importando se da Igreja, ou do Estado. Nas alegações presentes em inúmeras canções do 

Divino, durante as celebrações profanas, geralmente aparecem, como antes, a reverência 

de quem pede a benção para a Folia, que inalteravelmente é realizada em nome do 

Senhor Deus - o protetor da própria interpretação rústica do mistério da Santíssima 

Trindade. Durante a eucaristia, apesar das inúmeras práticas e ritos profanos que 

compõem o conjunto da celebração da folia, há o álibi de que tudo é feito, inclusive o 

reclame de aceitação na Missa, com a força do coração. Isto é, que haveria, nos atos 

desta liturgia cabocla, a indulgência subsumida de estarem todos cobertos por aquela 

aura de ingenuidade característica dos justos e dos bons (e, note-se bem, inteiramente de 

acordo com as leituras bíblicas) que, por isso, abrigam-se todos sob o generoso manto 

sagrado do Divino. 

 Na missa sertaneja composta por Erasmo de Castro, de Planaltina, ao 

cantar que, “Recebo o vosso pão, ele é a minha luz./É o Divino Espírito Santo,/ Que me 

cobre com seu manto. / É ele que me conduz”, há uma clara menção a um dos sete dons 

do Divino: a sabedoria, que é alcançada, nesta perspectiva, a partir dessa aceitação do 

sertanejo pela autoridade dos sacramentos da Igreja. Neste caso, o momento da 

eucaristia é reeditado, como milhões de vezes, desde o gesto inaugural da História do 

Brasil celebrado na tela de Victor Meirelles. Sem culpa alguma, Erasmo de Castro, na 

posição de voz autorizada do universo dos sertanejos se dirige à própria Igreja, como 

corpo de Cristo, propondo que a aceitação desejada se justifica pelo reconhecimento da 

pureza, também subsumida dos evangelhos, de que Deus também seria portador desta. 

Resolve-se assim todo o problema. A utilidade antiga do conceito de identidades, neste 

caso, do próprio Deus para com o sertão.  

 A capitulação sertaneja diante da necessidade civilizacional de partilhar 

da mesma luz que ilumina os caminhos do Ocidente se faz no reclame, “Eu te peço ao 

Meu Senhor,/ Não quero ficar sozinho”, e, principalmente no apelo “Iluminai o meu 
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caminho”, onde temos a decisiva referência sertaneja, talvez inconsciente, ao modo 

como ele próprio percebe e verbaliza sobre o programa de esclarecimento 

desencadeado, desde os primórdios de sua existência, pela Igreja Militante. Então, seria 

lícito entender que, na escolha das palavras poéticas de Erasmo, a referência vem 

carregada da memória dessa muito original missão evangelizadora da Igreja. Missão que 

atuara como inegável fulcro cultural sertanejo. 

 

MISSA DO FOLIÃO DE ROÇA 

(CANTO DE COMUNHÃO) 

 

Pra cantar nessa missa, 

O Senhor é quem me guia. 

Pra cantar nessa missa, 

O Senhor é quem me guia. 

É o Divino Espírito Santo, 

Que me cobre com seu manto. 

Abençoai esta folia. 

 

Oh! Senhor me perdoai, 

Dê-me a santa comunhão. 

Oh! Senhor me perdoai, 

Dê-me a santa comunhão 

É o Divino Espírito Santo, 

Que me cobre com seu manto. 

Recebo de coração. 

 

Recebo o vosso pão, 

Ele é a minha luz. 

Recebo o vosso pão, 

Ele é a minha luz. 

É o Divino Espírito Santo, 

Que me cobre com seu manto. 

É ele que me conduz. 

O amor de Deus é puro, 

É o nosso Redentor. 

O amor de Deus é puro, 

É o nosso Redentor. 

É o Divino Espírito Santo, 

Que me cobre com seu manto. 

Estarei com o Senhor 

 

Eu te peço ao Meu Senhor, 

Não quero ficar sozinho. 

Eu te peço ao Meu Senhor, 

Não quero ficar sozinho. 

É o Divino Espírito Santo, 

Que me cobre com seu manto. 

Iluminai o meu caminho. 
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