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Introdução 

 
Após quinze anos de nossa primeira experiência de pesquisa acadêmica 

sobre a temática da politização de uma parcela significativa dos sujeitos católicos de 

Itapuranga, que compõe a Diocese de Goiás1, nos anos compreendidos entre as décadas 

de 1970 e a de 1980; pesquisa que resultaram em Trabalho de Final de Curso de 

graduação, apresentado ao curso de Ciências Sociais da UFG, e também no curso de 

Pós-graduação em História da UFU; voltamos novamente a ela, mas, no entanto, com o 

olhar em uma outra direção. 

 Se naqueles dois momentos buscávamos compreender como os sujeitos 

católicos vivenciaram as novidades contidas nas “Boas Novas” pregadas por D.Tomás 

Balduino, Bispo da Diocese de Goiás; que implantou uma evangelização no território 

diocesano pautada nas decisões do Concilio Vaticano II, nas conferências de Puebla e 

Medellín, propomos agora, compreender, no projeto de tese, como nas décadas de 1970 

e 1980, os sujeitos daquele município do interior do Brasil vivenciaram uma 

experiência política de enfrentamento e embate entre, de um lado um poder assentado 

sob a égide do regime militar, com uma proposta de que Itapuranga também é Brasil 

Grande, assim pensada e inserida numa dimensão política mais ampla, nacional, 

buscando romper com as questões de uma política assentada apenas no local.  E de 

                                                 
1  O número XII  da Revista da Arquidiocese que registra a posse de Dom Tomás Balduino, nos dá as 
seguintes informações sobre a formação e o território da diocese de Goiás: Em 1576, foi criada a Prelazia 
do Rio de Janeiro, à qual fica subordinado o território goiano. Em 06 de dezembro de 1745, 
desmembram-se da diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro as dioceses de São Paulo e Mariana e as 
Prelazias de GOIÁS e Mato Grosso. (...) Vila Boa, surgiu como freguesia de Santana, em outubro de 
1729. Até então, os sacerdotes eram apenas passageiros, visitantes pastorais. A 15 de julho de 1826, o 
Papa Leão XII elevou a Prelazia de Goiás à categoria de Diocese de Goiás. em 1932, a 18 de novembro, 
Pio XI fez da Diocese a Arquidiocese de Goiás. A 26 de março de 1956, pela Bula “Sanctissima Christi 
Voluntas”, do Papa XII, foi supressa a Arquidiocese de Goiás e ereta a Arquidiocese de Goiânia. Na 
mesma data Goiás volta a condição de diocese, com território pertencente à supressa Arquidiocese e a 
Prelazia do Bananal, igualmente supressa. 
A Diocese de Goiás, após a divisão eclesiástica verificada em 1966, ficou formada pelos municípios de 
Britânia, Jussara, Itapirapuã, Novo Brasil, Fazenda Nova, Sanclerlândia, Mossâmedes, Itaberaí, Goiás, 
Taquaral., Itaguarí, Heitoraí, Itapuranga, Uruana, Carmo do rio Verde e Ceres. 
 



outro, a resistência contida nas ações dos sujeitos católicos militantes da Igreja do 

Evangelho. 

Nessa perspectiva, as administrações do então prefeito de Itapuranga, Dr. 

Warner Carlos Prestes2 serão pensadas em duas direções. Num primeiro momento 

como direcionadas para um processo de modernização da cidade, procurando construir 

ruas, asfalto, saneamento, aplicar códigos de postura, enfim, medidas educativas que 

visavam construir uma imagem de cidade símbolo do Vale do São Patrício, com um 

povo ordeiro, trabalhador.    

 Num segundo momento desse processo de estruturação da cidade foram 

produzidas representações do poder que se materializaram, principalmente, nas 

construções de praças públicas e, nos dizeres das placas comemorativas. Compreender 

essas praças e placas como, não só lugar de memória, mais também, principalmente 

como enunciados de poder, é fundamental para compreender como se projetou um 

campo simbólico de disputa pela hegemonia política do lugar.   

É a partir de Balandier que nos pautados para pensar esses enunciados de 

poder, pois para ele: 

O poder estabelecido unicamente sobre a força ou sobre a violência não 
controlada teria uma existência constantemente ameaçada; o poder exposto 
debaixo da iluminação exclusiva da razão teria pouca credibilidade. Ele não 
consegue manter-se nem pelo domínio brutal e nem pela justificação 
racional. Ele só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de 
imagens, pela manipulação de símbolos e sua organização em um quadro 
cerimonial (1982,p 07). 

 

O autor nos instiga a pensar os espaços da cidade como um palco aberto de 

disputas e consagração de poder, para ele no decorrer de sua história toda cidade se 

enriquece de lugares aos quais pode ser atribuída uma função simbólica, recebida por 

destinação ou em virtude de algum acontecimento (1982:11). 

Mais do que dizer que se tratava de travar uma luta ideológica entre o grupo 

político assentados no poder político de um lado e o grupo de católicos militantes da 

Igreja do Evangelho de outro, principalmente aqueles que efetivamente passaram pela 

compreensão do processo político contido nas novas propostas de evangelização, 

aqueles que “entraram na Caminhada do povo de Deus”.  O que importa é pensar 

como essa produção simbólica contida no dizeres das placas é significativo dentro de 

                                                 
2 Dr. Warner Carlos Prestes foi prefeito por dois mandatos em 1969 e 1976. Em 1972  foi eleito João 
Alberto Rabelo Costa, vice prefeito de Dr. Warner no mandato anterior; em 1976 Dr. Warner é 
novamente eleito prefeito pela Arena 1.  
 



uma política pelo apagamento de uma memória da resistência dos movimentos sociais, 

das lutas políticas presentes tanto na região da Colônia Agrícola Nacional de Ceres 

quanto da memória da luta pela terra em Trombas e Formoso3.  

Nessa direção de compreender o poder não apenas como força em ação e 

sim também como lutas de representação é que buscamos apreender o imaginário posto 

em enfrentamento em Itapuranga, nos anos compreendidos pelo período do regime 

militar no Brasil.  Assim Lynn Hunt, analisando a Revolução Francesa, nos aponta 

possibilidades de interpretação do poder pois para ela:  os símbolos e rituais políticos 

não eram metáforas do poder, eram seus próprios meios e fins  (2007:78). 

Para Hunt: 

O exercício do poder sempre requer práticas simbólicas. Não há governo 
sem rituais e sem símbolos, por mais que possa parecer isento de mística ou 
mágica.  Não é possível governar sem histórias, sinais e símbolos que, de 
inúmeros modos tácitos, transmitem e reafirmem a legitimidade de 
governar.  Em certo sentido, legitimidade é a concordância geral sobre 
sinais e símbolos(2007, p.78). 
  

Interessa-nos discutir como o período da ditadura foi pensado, vivenciado, 

no interior de Goiás, tomando aquela localidade como lugar de pesquisa. Se no 

primeiro momento tínhamos como interesse de pesquisa compreender as experiências 

sociais, políticas contidas nas discussões religiosas, e como esses sujeitos construíram 

um aprendizado político, agora o interesse é perceber como o poder constituído, no 

caso o municipal, produziu, em vários níveis do cotidiano; um discurso assentado no 

imaginário de um progresso e de uma ordem social, dentro de uma perspectiva política  

contida no ideário de um “Brasil Grande”. 

São as formas e ações de ver a cidade como palco de lutas e representações, 

principalmente nas administrações de Warner Carlos Prestes, que tomamos como foco 

de análise da tese, procurando compreender essas administrações como distanciadas das 

problematizações e polemizações postas pelos sujeitos militantes da Igreja Popular em 

Goiás – a Igreja do Evangelho. 

 Propomos discutir, nesse texto, três momentos que consideramos fundamentais 

para compreender a efervescência política de Itapuranga no período em questão.  Num 

primeiro momento apresentamos a formação da cidade, sua ligação com a implantação 

                                                 
3  Essa questão de uma memória da luta e resistência pela terra dos sujeitos em Itapuranga é pensada por 
Valtuir Moreira da Silva em sua tese: Trabalhadores(as) Rurais em Itapuranga (Re)Invenção no Cotidiano 
de suas Experiências de Luta –(1956-1990), apresentada ao Programa de Pós-graduação em História  do 
Departamento de História da UnB, junho de 2007.  O autor persegue os indícios da existência da 
Associação dos Lavradores do Xixá, na década de 1950, que teve inclusive a participação de Gregório 
Bezerra no processo de tentativa de organização dos trabalhadores da região de Itapuranga.  



da CANG, a vinda de migrantes mineiros e como essa formação desses sujeitos, seus 

ethos  e visão de mundo produziram uma recepção da evangelização da igreja 

progressista em Goiás.  Num segundo momento busco compreender como a memória 

sobre a expulsão dos padres em Itapuranga efetivou uma ruptura não só das relações 

entre os sujeitos católicos, mais também produziu um reforço no imaginário 

conservador de uma parcela significativa desses sujeitos católicos que, num terceiro 

momento voltam à cena político-religiosa e se impõe como portadores do projeto 

vencedor  para o campo religioso de Itapuranga. Esse momento é analisado a partir da 

destruição da Igreja Cristo Redentor e a construção de uma nova igreja que nada lembra 

a simplicidade da antiga. Esse momento coincide com uma reconfiguração religiosa, 

não só no nível macro, com a mudança do Bispo da Diocese, as novas tendências 

conservadoras da Igreja Universal, mas também com o fortalecimento da Renovação 

Carismática Católica na cidade.  No entanto, esse exercício não avança nessa direção. 

  O documento que registra o protesto de sujeitos católicos contrários à 

demolição da Igreja foi por nós acessado na monografia de final de curso das 

historiadoras, Aparecida P. Morais e Viviane A. Oliveira4, as figuras presentes no 

trabalho pertencem ao acervo do autor, com exceção de algumas que são identificadas 

nas legendas, que são do acervo de José Guedes, fotógrafo da cidade, as entrevistas 

citadas no trabalho foram feitas na década de 1990, pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 MORAIS, Aparecida P. e OLIVEIRA, Viviane A., Transformações no Universo Religioso em 
Itapuranga, UEG, Itapuranga, 2004. 
 



 

 

“Tirá terra no norte de Goiás”: na busca de terra - a formação 
de Itapuranga e a memória da luta pela terra na região. 

 
 
 
Itapuranga se localiza na mesorregião do centro goiano, microrregião de 

Ceres, distante 155 km de Goiânia. A população do município, nos anos compreendidos 

pela pesquisa apresenta-se conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - População residente por zona: 
Ano Total Rural/ Habitantes   %   Urbana/Habitantes       % 

1960 20.428     15.914   77,9%      4.514    22,1% 

1970 30.086    22.152    73,6%      7.934    26,4% 

1980 30.366    14.905    49,1%     15.461    50,9% 

Fonte: IBGE. 

 

O município ocupa uma área de 1.616 km, divididos entre a sede urbana e 

cinco distritos: Diolândia, Lages, Vila São José, Guaraita5 e Cibele, contando também 

com o povoado Cruzeiro Dourado.    

A economia do município baseia-se nas atividades agropecuárias de 

pequeno porte. Segundo Caume a situação fundiária de Itapuranga é (...) caracterizada 

por um elevado grau de concentração da propriedade da terra e por uma estrutura 

marcadamente minifundiária (1997:28).  O autor apresenta os seguintes dados sobre os 

estabelecimentos rurais: os estabelecimentos de até 10 hectares perfazem 1.232 (45,3% 

do total de estabelecimentos agropecuários do município) ocupando somente uma área 

de 7.830 hectares (5,9%). Os 2.407 estabelecimentos de até 100 ha (88,6% do total de 

estabelecimentos agropecuários do município) ocupam somente 46.247 hectares 

(34,7%) da área total agricultável. Em contrapartida, apenas dez estabelecimentos 

maiores que 1.000 hectares (0,4%) ocupam a enorme área de 15.313 hectares (11,5%)6.  

 

 

                                                 
5  O distrito de  Guaraita foi emancipado no inicio dos anos de 1990. 
6  CAUME, David J. A agricultura familiar no Estado de Goiás, Goiânia: ed. UFG, 1997. 



 

Quadro 1 - Dimensões da propriedade rural em hectares do município de Itapuranga 
 

Ano 

 

TOTAL 

 

-1 até 10 

 

de 10 a 100 

de 100 a 

1000 

+ de  

1000 

 Estab Área Estab Área Estab Área Estab  Área Estab Área 

1960 1052 110.451 125  1.034  640 27.105 278 70.078 08 12.234 

1970 1651 130.763 491  3.141  870 33.419 275 70.517 15 23.686 

1975 2031 128.038 667  4.118 1065 38.660 288 66.701 11 18.560 

1980 2058 135.322 558  3.609 1184 41.060 306 72.074 10 18.579 

1985 2.747 132.834 2247  7.922 1187 38.786 302 70.811 10 15.315 

Fontes: IBGE. 

 

Essa estrutura agrária de pequeno porte teve sua configuração, 

principalmente, no processo de ocupação de terras através da política do Estado Novo, 

no programa da Marcha para o Oeste, e com a Colônia Agrícola Nacional de Goiás - 

CANG, situada no município de Ceres, próximo à Itapuranga.  

A Marcha para o Oeste construiu uma nova fronteira no território nacional. 

Novos municípios são criados, patrimônios são elevados à categoria de município, 

enfim, o sertão conhece uma nova onda de bandeirantismo. 

 A Marcha trouxe consigo também o velho sonho da incorporação do 

sertão. O projeto de superar a territorialidade do litoral, alargando, deslocando os eixos 

da nação. Para Souza: 

O interior é aconselhado porque aí se processará a modificação pelos 
dois lados. Ou seja, o litoral vai ao sertão para encontrar a fonte da 
verdadeira nacionalidade. No caminho para a hinterlândia, deixa os 
sinais da impureza e contaminações adquiridos na exposição a tudo 
que é o não-Brasil. Por sua vez, o sertão, que lá já está, não sofre o 
deslocamento espacial, mas ao receber a chegada do mundo litorâneo 
abandona seu estado de atraso e primitivismo e passa a integrar a 
civilização(1999,p.107) 

 

Assim, à história de Goiás incorpora-se o programa de deslocamento do 

território brasileiro e constrói-se o tempo das rupturas. Rompe-se com a agricultura de 

subsistência, com o isolamento geográfico, abrem-se estradas, cidades são edificadas e, 

enfim, tem-se um Goiás moderno representado na construção de Goiânia como um dos 



símbolos da “Conquista do Oeste”7: mudar, transformar aquilo que Lévi-Strauss(1996) 

chama de um lugar sem história, na capital que é articulada dentro de uma política 

capaz de redimensionar não só o território do Estado, mas também o imaginário 

político e geográfico do sertão.  Produz, pois, mudanças nos costumes, na mentalidade 

e no modo de vida dos sertanejos, naquilo que Souza (1997) denomina de domesticar a 

aspereza da terra bruta e deserta. A autora instiga-nos a pensar a Marcha para o Oeste 

como uma conquista do que já é nosso.  Para ela o projeto getulista é uma atualização 

da direção nacional palmilhada desde a era colonial. Em tudo se vê a retomada da 

trilha palmilhada desde os bandeirantes que alargaram o patrimônio de terras para o 

Brasil (Souza,123). O processo de ocupação do Centro-Oeste, dentro do projeto da 

“Marcha para o Oeste”8, especialmente da região do Vale do São Patrício, no Mato-

Grosso Goiano tinha, na Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) o eixo 

distribuidor da reordenação do espaço para o capital. 

Os geógrafos Horieste Gomes e Neto apontam a região onde se localiza Itapuranga 

como resultante de uma colonização espontânea.  Para estes:  

 

 A colonização espontânea, sob múltiplos aspectos, foi o mais 
importante fator de urbanização. Seu melhor exemplo encontra-se na 
região de Mato Grosso de Goiás, no Centro-Sul de Goiás. 
principalmente nas décadas de 30 a 50. Nessa região situam-se 
importantes cidades fundadas por migrantes oriundos de diversos 
pontos do Brasil, especialmente de Minas Gerais9(1993, p.74).  

 
Assim, da categoria de patrimônio ou Distrito de Xixá, Itapuranga é elevada à categoria 

de cidade através da lei estadual de número 954, de 13 de novembro de 1953.  Foi 

antes, elevada à condição de Vila pelo Decreto número 8305, de 31 de dezembro de 

1943.10 (1984) Thomáz F. Lemos, um memorialista de Itapuranga,  apresenta outra data 

para o evento: Em 09 de julho de 1953, foi publicado no diário Oficial do Estado de Goiás, a 

Lei nº 748 de 3 de julho de 1953, que “Cria o Município de Itapuranga e dá outras 

providências.11 

                                                 
7  Para comparação da “Marcha para o Oeste”, no Brasil e a “Conquista do Oeste” nos Estados Unidos da 
América ver: PIMENTEL, Sidney V; AMADO, Janaína “Construindo mitos: a conquista do Oeste no 
Brasil e nos EUA”, In: Passando dos Limites, Goiânia: ed.UFG, 1995. 
8  Sobre a Marcha para o Oeste numa visão mais tradicional que discute a ideologia do Estado Novo ver, 
dentre outros, LENHARO, Alcir. A Sacralização da Política, 2ª ed Campinas. SP: Papirus,1986. 
9 GOMES, Horieste, Geografia: Goiás/Tocantins, Goiânia, CEGRAF/UFG,1993, p.74. 
10 NOGUEIRA, Arnaldo. Goiás Sul de Luta e Alma. Gráfica Piloto: Goiânia,1984. 
11 LEMOS, Thomáz F. Terra Xixá, Publicação do Autor, Itapuranga - Março de 1990. 



Uma característica apontada por Gomes e Neto faz-se presente na formação 

do município de Itapuranga que é a construção dos Patrimônios em terras de 

fazendeiros que ao “agradar” um santo padroeiro acaba por possibilitar o 

desenvolvimento de núcleos urbanos em torno da Capela, ou do Santuário. 

 Nesse sentido, Lemos recria a origem do município de Itapuranga 

selecionando dois importantes pontos demonstrados por Gomes e Neto, quais sejam: a 

doação de terra, por parte de um fazendeiro para a construção do patrimônio, e a 

construção da Capela como marco inicial do povoado. Nesse caso, a Capela foi 

dedicada a São Sebastião. Lemos diz-nos que: Em 20 de Janeiro de 1932, o Sr. Braz 

Camilo marcava o local da futura Capela de São Sebastião, fixando uma cruz que levava 

gravada a data do evento.12 

A Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) foi um deslocador de 

fronteiras, localizada no Mato Grosso de Goiás, no vale do São Patrício.  Núcleo de 

colonização implantado e desenvolvido sob o patrocínio do Governo Federal, 

representou juntamente com a Fundação Brasil Central, o segundo Ciclo de expansão 

rumo ao Oeste, sendo o primeiro, a construção de Goiânia. 

Para Moreyra:  

A criação da Colônia Agrícola Nacional, em Ceres, foi possível 
porque os trilhos da Estrada de Ferro Goiás se aproximaram de 
Anápolis e tornaram econômicas as terras do Vale do Uru, do Rio das 
Almas e do São Patrício. Esse conjunto de condições permitiu a 
abertura de novas terras à agricultura empresarial, fazendo surgir 
cidades como Itapuranga, Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba e 
Goianésia, além de outras que são recriadas como Uruaçu, São 
Francisco, Jaraguá.(1989,p.17) 
 

O Conselho de Imigração e Colonização, no livro “Goiás - Uma Nova 

Fronteira Humana”, publicado em abril de 1949, traz as seguintes informações sobre a  

Colônia Agrícola Nacional de Goiás:  

criada por decreto do Executivo, em 14 de fevereiro de 1941, essa 
Colônia foi entregue à orientação e à administração da Divisão de 
Terras e Colonização do Ministério da Agricultura.  Situada sobre um 
terraço, a 500 metros do Rio das Almas, com a área total de 
aproximadamente 2.472 km2, sua altitude oscila entre 525 e 725 
metros, oferece esta iniciativa excelentes perspectivas para o Brasil, e, 
de acordo com o decreto de fundação, suas características principais 
são as seguintes: 
1)  A área dos lotes varia de 20 a 50 hectares; 
2)  Tais lotes serão concedidos somente a pessoas reconhecidamente 
pobres;  

                                                 
12  LEMOS, Thomáz F. Op. Cit. 



3)  Aos colonos são dados, gratuitamente, ferramentas, instrumentos, 
casas, etc. 
4)  A terra para o cultivo é também gratuita: os beneficiários não são 
proprietários da gleba, mas somente do que nela produzirem. A 
expedição definitiva dos títulos de propriedade cabe à Divisão de 
Terras e Colonização, com outorga do Presidente da República. 
5)  Até a expedição do título definitivo de propriedade, o ocupante do 
lote não poderá vender, hipotecar, transferir, alugar, etc., o lote, a casa 
e as benfeitorias. Durante o mesmo período ele está isento de 
impostos (1949,p.187). 

 
No mesmo texto, temos a informação de que as famílias que se deslocaram 

para tentar “tirar lote” na Colônia eram paupérrimas e na maioria, cerca de 60%, eram 

oriundas de Minas Gerais. Assim, em 1940, Goiás já era a terceira unidade da 

Federação em recebimento de migrante 18,9% de sua população eram naturais de 

outros estados.  Em 1940, a população do Mato Grosso de Goiás contava com 200.000 

habitantes, 150% a mais que em 1920.  Os “novo goianos” vinham principalmente do 

oeste e do sul de Minas Gerais13. 

A ocupação do município de Itapuranga é marcada por uma significativa 

presença de migrantes vindos do estado de Minas Gerais. Mineiros que, em sua 

maioria, eram proprietários de terras em seu Estado de origem. Silva Júnior (2002), em 

sua pesquisa, memória e cotidiano na constituição dos sujeitos mineiros migrantes do 

Vale do São Patrício, centrando sua análise principalmente em Itapuranga, nos 

apresenta duas questões centrais que forçava a busca por novas terras quais sejam: o 

esgotamento das condições de produção das terras em Minas Gerais e o processo de 

divisão das terras por herança.   

Se por um lado havia as notícias oficiais de doação de terras pelo governo 

na Colônia Agrícola, outra forma de propaganda das “virtudes das terras goianas, quase 

tudo ainda mata por derrubar” se deu principalmente por meio de cartas que aqueles 

que chegavam à região de Itapuranga e adjacências enviavam aos parentes, estimulando 

e, na maioria das vezes, financiando, a vinda para Goiás. 

                                                 
13  NEIVA Apud PESSOA, p 40.  Sobre a migração de mineiros para a região do Vale do São Patrício, 
nas décadas de 1940 e 1950, ver o trabalho de Valter Ferreira da SILVA JÚNIOR (2002), o autor 
centraliza sua análise nos mineiros que se instalaram em Itapuranga, na sua maioria migrantes que 
conseguiram sucesso financeiro a partir do trabalho no campo, seja na pequena, média e na grande 
propriedade. Segundo o autor que analisa, a partir da memória desses sujeitos economicamente bem 
sucedidos; as redes de solidariedade que foram compostas para a vinda de membros das famílias para a 
região.  Outras questões poderiam ser apresentadas quanto à memória seletiva desses sujeitos, ou até 
mesmo a escolha do grupo entrevistado pelo autor, no entanto é bom lembrarmos, conforme Ecléia Bosi, 
das lutas pela memória. ( BOSI,1994 p.411) 



A perspectiva de obter uma propriedade maior em Goiás, para a grande 

maioria destes migrantes, acabou por se mostrar um sonho distante, fazendo com que 

tivessem que conviver com a mesma realidade da qual fugiam em Minas Gerais, qual 

seja, a pequena propriedade familiar.  

Essa interdependência entre os grupos de origem pode ser compreendida se 

levarmos em consideração o processo de divisão da terra via herança. Esse processo de 

divisão de propriedade, por meio de herança, acabou por configurar a região de 

Itapuranga como marcada por uma estrutura agrária de pequenas e médias propriedades 

- um lote inicial acabaria resultando de quatro a seis lotes secundários. Essa mesma 

realidade, a de divisão por herança, também determinou o surgimento de grandes 

propriedades.  Segundo Brandão (1986), isso pode ser explicado pela venda das terras 

recebidas em herança a irmãos ou outros da família, na intenção de se mudarem do 

campo em busca de uma “melhoria” de vida para a família, entendendo como melhoria 

ter condições de acesso aos recursos presentes nos centros urbanos, como educação e 

saúde.   

Em nossa perspectiva de análise a formação da CANG em Ceres a presença 

de migrantes, principalmente de mineiros na região de Itapuranga, em busca de terras é 

extremamente significativo para a tomada de decisão que a Diocese de Goiás faz em 

trabalhar a partir da perspectiva do católico rural, para nós todos os embates políticos 

vivenciados nesse lugar tem, como eixo norteador, as organizações e lutas do passado. 

Não são apenas as boas novas, mas boas novas pautadas na busca do desejo da terra, 

presente no imaginário desse sujeito católico. 

   É significativo o número de famílias católicas, de origem mineira, que 

entraram na Caminhada da Igreja de Deus, nas posições denominados de militantes 

totais da igreja de Goiás.  São memórias densas que buscam no passado mineiro, 

elementos de contraposição às formas libertadoras da tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A memória sobre a expulsão dos padres em Itapuranga. 

 

  

Em entrevista com Dona Zuza, mineira que percorreu todos esses caminhos 

descritos até chegar com a família em Itapuranga, sujeito católica que entrou para a 

Caminhada nos seus primeiros passos, perguntamos sobre a não aceitação, por parte 

dos católicos, da presença dos leigos à frente das celebrações, o que ela nos respondeu é 

significativo das tensões e conflitos que acompanharam e, acompanha a história da 

igreja, não só de Itapuranga, mas acreditamos, de toda a diocese de Goiás: 

Na minha maneira de pensar, de expressar minha palavra, muitas vezes tem 
erro também, muitas vezes, do lado da comunidade, que não aceita, eu acho 
que Deus também tanto urge o sacerdote é claro (...)  pela minha vivência 
de antes, minha vida era em Carmo do Paranaíba-MG, lá era bem diferente 
de Goiás, a gente quase não participava não, era mais o sentido da oração, 
do terço.  Porque o Evangelho era em latim, quando nós chegamos aqui 
também era assim, em latim, a gente não sabia nada, não estudava a Bíblia 
Sagrada e depois que veio esse movimento de libertação, da renovação, 
então foi, não só de oração, a parte espiritual, mais a parte mais social. (...) 
Essa renovação que entrou na igreja, a opção pelos pobres, é muito boa, eu 
acho que aos olhos de Deus, que é a vontade de Deus, mais só que tem uma 
coisa: é pesada. 

 
 Dona Zuza remete para o nível sagrado dúvidas e tensões vivenciadas no 

cotidiano da implantação da Igreja do Evangelho.  Essa senhora desempenhou um dos 

papéis mais significativos no cenário das lutas e tensões entre os grupos de poder em 

Itapuranga nos anos de 1970. Coube a ela desempenhar a tarefa posta por Dom Tomás 

Balduino de celebrar a palavra enquanto a igreja permanecesse fechada em decorrência 

da expulsão dos padres. 

 O ano de 1975 é tido como importante para a Igreja do Evangelho, visto 

que em 30 de novembro de 1974 ocorreu a expulsão dos padres de Itapuranga14.   Para 

os católicos da caminhada, esse evento teve como idealizadores e executores a “elite 

local”15: bancários, cerealistas, professores, comerciantes, enfim, toda aquela parcela da 

sociedade local que não aceitava a nova Igreja de Goiás. 

                                                 
14  Segundo a maioria dos entrevistados, este evento teria sido planejado para “botar prá correr” de 
Itapuranga o padre Ivo Polleto. No entanto, segundo o próprio Padre Ivo, todos os envolvidos neste 
acontecimento tinham a informação de que naquele dia ele estaria na cidade de Goiás se reunindo com o 
Bispo D. Tomás. Assim, quem sofreu a expulsão foi o Frei Marciano. A maioria dos entrevistados disse 
que os organizadores da expulsão obrigaram-no a desfilar pela cidade no carro da Paróquia, seguido pelos 
mentores da expulsão que iam soltando foguetes e buzinando os seus carros. Para a maioria dos católicos 
da Caminhada, este evento foi anunciado e bem planejado, visto que os executores evitaram realizar o 
plano tendo o então Padre Ivo Poletto como  vitima direta. 
 



Para o Senhor José Lemes, o fato da expulsão dos padres é interessante 

porque revela como os católicos tradicionais estavam acostumados a tratar a Igreja e os 

Padres. Para ele, os poderosos tinham na Igreja um aliado, em que podiam mandar e 

desmandar conforme os seus interesses.  Afirma: 

 esse fato da expulsão é muito interessante. Eu fiquei até meio por 
fora, nós participava juntos, aí surgiu a grande movimento da 
expulsão, eu via o pessoal falar que o pessoal achava ruim, mas aqui 
nós estávamos acostumados, o povo quer a igreja do jeito deles, a 
gente já tava falando da mudança da igreja, e eu não botava muita fé 
naquelas conversas que surgia, o povo tava contando, de repente me 
falaram que expulsaram os padres, já tinha ido prá Goiás, aí eu fui prá 
lá, cheguei já estavam reunidos com o Bispo, os padres, muita gente 
em volta, aquele clima ruim, más já tinha acontecido.16 
 

Já para Perpétua Gontijo, a expulsão dos padres só pode ser entendida se 

pensarmos em como, na Diocese de Goiás, sob o pastoreio de D. Tomás, as tradições 

foram deixadas de lado em nome de uma conscientização libertadora. Os primeiros anos 

de implantação da Igreja do Evangelho foram anos de muita resistência entre os 

católicos acostumados com uma vivência tradicional do catolicismo. E, nesse sentido, a 

expulsão dos padres  foi apenas mais uma tentativa de articulação da “elite local” contra 

a nova igreja de Goiás. Assim, para ela: 

 aqui, as coisas que a elite impunha aos padres, foram quebradas e isso 
deu muita revolta. A Igreja chamando o povo para refletir as questões 
das eleições, o voto, colocando o Evangelho para mudar. Quando 
aconteceu a expulsão dos padres a Igreja do Evangelho ficou mais 
forte. Porque a Igreja oficial, a Igreja templo, ficou fechada, suspensa 
por um ano pelo bispo e pela comunidade. O bispo não tomava 
nenhuma atitude sem consultar a comunidade, os representantes dos 
Grupos de Evangelhos.17   
 

Para Dona Zuza, o episódio da expulsão dos padres deve ser lido como o 

ápice de toda a tensão que estava se desenvolvendo entre os católicos da caminhada e os 

demais católicos de Itapuranga. Para essa senhora, que considero uma católica que 

vivenciou as transformações da Igreja de Goiás numa perspectiva muito diferenciada 

dos demais, visto que ela teve uma profunda participação na transformação da parte 

propriamente litúrgica18, a não aceitação das transformações que estavam se 

                                                                                                                                               
15  PESSOA (1999)  cita na nota de rodapé de número 22, página 129, que a chave da casa paroquial foi 
encontrada pelo bispo em poder da esposa do prefeito. Fato que também nos foi relatado em entrevista 
por Dom Tomás Balduino. 
16  Entrevista com José Lemes realizada em Itapuranga-Go, em 11 de fevereiro de 1996. 
17  Entrevista com Perpétua Gontijo, professora aposentada, realizada em Itapuranga-Go, em 18 de janeiro 
de 1993. 
 



processando  na Igreja em Itapuranga, por parte daquelas pessoas que ela denomina 

como pertencentes a alta sociedade local, mostrou-se como violenta, desrespeitosa, e, 

em sua leitura, tudo por causa do desconhecimento das reais intenções de D.Tomás, que 

era reviver o cristianismo dos velhos profetas, os mártires do cristianismo. 

Teve muito afastamento, inclusive, várias pessoas que não aceitaram 
essa opção, e não aceitam mesmo até hoje, muitos foram pra outra 
igreja, motivo que dizem que a nossa igreja estava uma igreja 
comunista, que D. Tomás é comunista...então porque? Porque muitos 
não aceitavam, como bem, mais pessoas da alta sociedade, prova disso 
ai a gente pode ver que o Ivo, como ele era muito franco, ele falou 
sobre esse sentido da libertação, parece que ele foi muito, assim de 
uma vez, então por isso que foi que aconteceu, que foi expulso daqui, 
que é um momento doloroso... então foi um momento de grande 
perseguição da Igreja, por causa disso mesmo, porque uns aceitam, 
outros não aceitavam, e até hoje, uns aceitam e vivem firme, é porque, 
mesmo sabendo que tem corrido sangue pelos mártires, mais a 
semente está sempre espalhando, sempre mais, do santo evangelho... 
porque a gente vê que no Santo Evangelho os apóstolos, os discípulos, 
não foram martiris? São João, ele não foi cortado a cabeça? Ele foi 
cortado a cabeça por causa de que? Por causa que ele disse a verdade, 
e lhe foi cortado a cabeça... Pedro, Silas, e todos os discípulos que 
diziam a verdade, que levaram o nome de Jesus. Eles eram 
perseguidos. Agora a nossa Igreja, então por causa dela anunciar, 
porque o Evangelho de primeiro era anunciada, mas não era 
esclarecido, é na vida como é hoje19. 

 

Para nós, a expulsão dos padres, articulada pelas mulheres, que teve à frente a 

esposa do prefeito à época, tendo seu intento fracassado, iria retornar nos fins da década 

de 1990, agora como o projeto vencedor.  Se buscarmos os momentos de embate que os 

católicos da militância de base tiveram, em quase todos podemos mapear a presença 

dos sujeitos derrotados no evento da expulsão dos padres.  

 Nessa perspectiva, os sujeitos quando chamados a narrar suas memórias dos 

primeiros anos da implantação da Igreja do Evangelho em Itapuranga é a partir da idéia 

de luta que o faz. E essa luta tem esse marco bem definido do que foi a Caminhada da 

Igreja do Evangelho na Diocese de Goiás em geral e em Itapuranga em especifico, 

antes e depois da expulsão dos padres. 

                                                                                                                                               
18  Segundo alguns entrevistados Dona Zuza, no episódio da expulsão dos padres, foi designada pelo 
bispo D. Tomás a realizar a celebração da palavra, visto que, por decisão da comunidade, a paróquia de 
Itapuranga ficou sem padre por um período de seis meses, sendo assistida pelos leigos e padres vindos de 
Itaberaí.  
19  Entrevista com Dona Zuza, aposentada, realizada em Itapuranga-Go, julho de 1992.  



Pretendemos voltar a esse episódio procurando compreender os eventos 

externos a esse evento, buscando os elementos do cotidiano político para que fosse 

possível uma articulação de poder que resultou na encenação da expulsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lutas Pela Memória: a Demolição da Igreja Cristo Redentor e o 
Apagamento da Memória da Militância. 

 
 
  História e memória podem ser compreendidos a partir das várias 

possibilidades como os atores sociais elaboram, reelaboram, suas percepções e 

construções, não apenas do seu passado, mas também de sua trajetória nesse passado. 

Pensar os lugares que esses sujeitos ocupam no momento de lembrar; como o lembrado 

afeta sua percepção do momento presente é fundamental para a interpretação daquilo 

que nos é apresentado como ‘suas memórias’.  

Ao pensarmos em memória/memórias pensamos em como essas podem 

despertar lutas simbólicas numa arena permeada por sujeitos que partilham identidades 

próximas, mas que, no entanto, são demarcadas por traços de pertencimentos 

distintivos.  

Nessa perspectiva, a história da igreja católica em Itapuranga e a memória de 

uma parcela significativa dos sujeitos católicos daquele lugar foram marcadas pela 

demolição da Igreja Cristo Redentor.  Essa destruição produziu uma luta de memórias 

que poderíamos pensar como o último “cantar dos Cisnes” da experiência progressista 

da Igreja de Goiás, em Itapuranga.  Lutas, por um lado, pelo não esquecer e, por outro, 

pelo esquecimento ou também pelo apagamento das tensões, contradições presentes no 

passado rememorado, que ao emergir, através da narrativa de quem lembra, carrega 

consigo toda a carga de poder e luta dos grupos sociais em embates.  Seixas nos diz que 

temos a sensação de vivermos sob o império da memória e de seu correlato – o 

esquecimento. (2001, p.37). 

Para compreender ‘esse império da memória e do esquecimento’ dos quais 

nos fala Seixas (2001), partirmos da demolição da igreja, efetivada nos anos de 2000 e a 

construção de uma nova igreja, com outra concepção de espaço e a renomeação dos 

espaços utilizados pelos agentes pastorais, como textos produzidos pelos “novos atores 

sociais”, da/na reconfiguração do campo religioso em Itapuranga, entendendo que são 

sinais expressos pelos sujeitos pertencentes ao grupo que teve seu projeto de 

evangelização vencedor, àqueles que desejam esquecer/apagar o passado e a luta dos 

vencidos, que tinham no templo a referência e a pertinência da luta.  

Disputa travada entre sujeitos que, apesar de comungar de uma identidade 

comum – o ser católico - se diferencia na percepção social e política da vivência da 

religiosidade.  Mas especificamente aqui o que se apresenta é como a inserção da 



Renovação Carismática Católica em Itapuranga, na década de 1980, possibilitou um 

redimensionamento das práticas religiosas (que não discutimos aqui) e também do uso 

dos lugares onde se exerciam as várias práticas político-religiosas da Igreja do 

Evangelho.   

A Igreja Cristo Redentor (a Velha), pensada e construída tendo como eixo 

norteador o espaço como possibilidade de agregar pessoas, não apenas através e para as 

celebrações, missas e demais rituais do catolicismo, como lugar que propiciasse 

sociabilidades, como descrevem um grupo de católicos ligados à Igreja do Evangelho, 

em um manifesto contra a destruição da Igreja intitulado “O Porquê de não demolir a 

Igreja Cristo Redentor”20    

 Segundo Morais e Oliveira, 

foi nesse templo que, durante 30 anos aconteceram todas as reuniões dos 
coordenadores das CEBs.  A confraternização de final de ano do município 
com muita oração, cantorias, folclore, troca de lembranças entre as 
comunidades  (2004,s/pg) 

 
O espaço da Igreja era o espaço das assembléias populares que visavam 

discutir desde questões da catequese até a luta pela saúde popular.  O documento 

apresenta uma interpretação da estrutura da igreja como: 

observando a estrutura arquitetônica da Igreja podemos perceber a ação 
desta comunidade que tinha no templo uma representação política e 
simbólica muita mais forte que se pensa.  Essa construção tem um aspecto 
arredondado significando mais igualdade e participação popular nos 
trabalhos pastorais onde o padre se colocava no mesmo nível de igualdade 
de seus fiéis.  E mesmo o aspecto da igualdade entre as pessoas podem ser 
visto se observarmos a construção de dentro, passando uma imagem de que 
todos são iguais.  Essas inspirações foram buscadas nas diretrizes do 
Concilio Vaticano II, Medelin e Puebla onde a igreja se torna mais 
participativa e mais circular que piramidal (Morais e Oliveira,2004, s/p) 
 

Os produtores do documento apresentam, no momento/tempo da escrita, 

uma interpretação da construção da igreja. O presente que rememora o passado vê as 

dimensões políticas da arquitetura, onde espaço e simplicidade são tomados como 

traços politizantes do cotidiano. 

No documento são enumerados os vários momentos em que o lugar foi palco 

de tomada de decisões consideradas importantes não apenas na trajetória da igreja de 

Goiás, mas também na história política de Itapuranga.   

                                                 
20 Tomamos contato com esse documento através do Trabalho de Final de Curso das historiadoras 
Aparecida Pires de Morais e Viviane Alice de Oliveira intitulado: Transformações no Universo Religioso 
em Itapuranga, UEG, Itapuranga, 2004. 



Nesse espaço várias denúncias contra o autoritarismo do regime militar 

foram apresentadas ao povo. As celebrações eram permeadas por pequenas lições de 

política, desde a importância da formação de associação de lavadeiras, até a importância  

de participar das discussões políticas na Câmara dos vereadores, a formação de 

assembléias para discutir as Diretas Já e a Assembléia Constituinte, como vários outros 

momentos de efervescência política, em todos os níveis.  Assim são enunciadas as ações 

que tiveram a Igreja como lugar de acontecimento: 

além das formas simbólicas do templo, este foi palco para uma série de 
tomadas de decisões dos trabalhadores e trabalhadoras de nossa comunidade 
itapuranguense.  Foi nas dependências dessa igreja que aconteceram vários 
fatos históricos que marcou a história social de nossa cidade... (Morais e 
Oliveira 2004, s/p) 
 
 

A reunião de apoio aos posseiros da fazenda Córrego da Onça, as 

Assembléias para a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga, a 

fundação da Associação Popular de Saúde de Itapuranga são citados como momentos de 

efervescência política do lugar.  Mais do que a dimensão sagrada do templo católico, 

esses sujeitos, que tiveram suas identidades marcadas e remarcadas pela luta política, 

desejavam a permanência do seu lugar de memórias. O templo como expressão 

concreta de um período marcado pelos vários enfrentamentos sociais, culturais, políticos 

e, obviamente, religiosos.  

Construída a partir das doações de materiais, leilões, mutirões de caminhões, 

caminhonetes, carroças, dias de pedreiros, serventes, campanhas para o forro e muito 

mais; no documento é citada, inclusive, a doação vinda da Diocese de Modena, na Itália, 

e de trabalho através dos mutirões, sob a administração do então padre Antonio Cappi e 

supervisão do Sr. Otacílio José dos Santos, a igreja materializava o pensamento de uma 

nova visão de evangelização. 

Despida de imagens de santos, ampla área interna e externa, bancos simples, 

altar desprovido de luxo, reforçava a máxima de que a igreja deveria ser do povo e para 

o povo, com a cara do povo.  Consolidando que; se a “nova igreja de Goiás” nascia e se 

fortalecia nas Comunidades Eclesiais de Base, ou nos Grupos de Evangelho, era nesse 

povo simples, humilde, na sua maioria católicos rurais, que a igreja se espelhava para 

ser o lugar de fomento das ações religiosas e políticas.  

 

 

 



Figura 01 – Visão frontal da Igreja Cristo Redentor onde podemos perceber um espaço externo que era utilizado para reuniões dos 
coordenadores dos Grupos de Evangelho. No altar estão duas imagens de santos: Nossa Senhora de Fátima, padroeira da outra igreja 
de Itapuranga, que fica “do outro lado” –  Xixazão, e de São Sebastião, santo padroeiro de Itapuranga,  que não são dessa Igreja. 
Acervo de José Guedes. 

 

Tamaso analisa como a demolição do patrimônio arquitetônico pode 

escamotear desejos de apagamento de memórias  nos diz que:  

Os imóveis erigidos no passado conclamam grupos em especial, e a 
população em geral, a escolher por uma história. Se preservados, os imóveis 
perpetuam a história de um (ou alguns) grupo(s) específico(s). Se 
demolidos, contarão outra história, a de outro grupo. Além do mais, estando 
argumentadas na necessidade do progresso, as demolições contarão também 
a história do desenvolvimentismo — a história da recusa da história. Tais 
diferentes percepções, de imóveis específicos e da cidade em geral, serão 
delimitadas como discursos prenhes de sentido e valor.( 1998, sp) 

  
É nesse discurso prenhe de sentido e valor, de que nos fala Tamaso, na 

conclamação de um grupo a consolidar seus lugares de memória, enquanto que outros 

grupos buscam destruir esses mesmos lugares demarcadores de um tempo de luta 

política, social e religiosa, que podemos compreender a destruição da Igreja Cristo 

Redentor como uma recusa ao passado de militância e crença numa perspectiva social 

dada pela vivência de uma religiosidade particular na Diocese de Goiás.  Destruir a 

igreja, se pautado pela necessidade de mais espaços, é buscar apagar a luta desses 

sujeitos.  

 

Segundo Chartier (1990): 

As percepções do social não são, de forma alguma, discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 
um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
escolhas e condutas.  
 

Nesse sentido, a demolição da igreja e a construção de uma outra buscou 

legitimar o poder reformador de um outro grupo social, apontando para o apagamento 

não só da memória de uma época, como também a trajetória de vida de um grupo social.  

Assim, o passado e a história são chamados para justificar a opção pela preservação. 

O progresso é a base da justificativa para a legitimação da destruição ou descaso com 

imóveis seculares e representativos de um grupo.  Alicerçados nessa premissa, do 

progresso e das transformações, é que se demoliu a “velha” igreja e construí a “nova” 

igreja.   

 

 



Figura 02 - Maquete da nova igreja – significativa a frase: “Vós sois o templo do Espírito Santo. Precisamos do seu DÍZIMO para 
construir uma Igreja viva.” – Acervo do autor. 

 

Se nas décadas de 1970 e 1980 a igreja era o lugar da luta, agora ela se 

coloca como o lugar apenas do espiritual. A primeira igreja foi construída a partir da 

doação de materiais e trabalho, a nova foi construída com a participação de dizimistas, e 

de campanhas de doação de dinheiro.  

 Uma arquitetura que esbanja modernidade. Desde sua torre imponente, a 

qualidade do piso, o muro frontal de vidro blindex. Interior que inspira uma quase 

desconfiança com a assepsia do lugar e exterior, com jardins de plantas harmônicas, 

taludes, composição que trás o verde sem comprometer a exposição do templo, mas 

que, no entanto, intimida aqueles sujeitos que transitavam tranquilamente pelo corredor 

externo da antiga igreja. A igreja, agora, se volta ao princípio de uma “igreja viva”. 

Nas décadas de 1970, 1980 e com menos fervor nos anos de 1990 os sujeitos 

católicos se reuniam na igreja para discutir, juntamente com os militantes do sindicato 

rural, questões política ligadas ao cotidiano.  No inicio do século XXI, a igreja volta a 

ser palco da busca da espiritualidade. Na nova igreja, durante todo o dia é possível 

encontrarmos sujeitos católicos em adoração ao Santíssimo.  O que antes fora 

proclamado como “fé sem ação” agora é afirmado como “ação pela fé”.    

Se esquecer é parte constitutiva da memória, é necessário lembrar que não só 

a igreja é remodelada, como também todo o espaço paroquial é rearranjado. Os antigos 

salões de encontros que foram nomeados em homenagens aos mártires da Igreja do 

Povo: Nativo da Natividade, Índio Marçal, dentre outros nomes, hoje são paredes 

brancas, não há mais apelos para a luta.  

Nessa batalha pela memória, de que nos fala Pollak (1989), o grupo de 

católicos que manteve a hegemonia junto à igreja de Goiás, em Itapuranga; durante os 

anos de repressão e ditadura militar; passou por uma rearticulação. Quando a Igreja, 

como instituição participe de uma política mais global, rearticula seu discurso político 

da sociedade; percebida no nível local com o processo de arrefecimento de Dom Tomas 

Balduino com a presença e as práticas da Renovação Carismática; esses sujeitos 

compreenderam que não mais havia espaços de lutas mediados pela igreja.  Hoje se 

percebem como católicos distantes das novas formas de se vivenciar e praticar o 

catolicismo em Itapuranga, pois não há mais o horizonte da utopia proposto pela 

Teologia da Libertação. Mais que, no entanto, como já afirmamos, continuam a se 

identificarem como sujeitos católicos.  



Ora, então nos remetemos a uma outra dimensão presente do ato de narrar às 

experiências vividas que é a questão dos ressentimentos produzidos ao longo dos jogos 

de fortalecimento/enfraquecimento das alianças e relações de poder.  Se esse jogo 

demonstra o afastamento dos sujeitos que militaram numa dimensão política, o destruir 

da igreja marca e demarca o afastamento desses da arena política e também das 

instâncias institucionais.   Nora nos diz de que: 

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 
essas operações não são naturais (1993, p13) 

 

  Assim, como lembramos a partir do presente, como elemento fundante de 

uma comunidade, também o esquecimento, o que deve ser esquecido, busca nesse 

presente um acerto de contas.  Se por um lado buscamos constantemente por um dever 

de memória, também o esquecimento, não como tentativa de apagamento do outro, mais 

como desejo de ressignificar o passado, é fundamental para compreender como os 

homens fundamentam suas lutas simbólicas no campo do imaginário religioso.  

  Não é apenas uma nova igreja que fora construída, com uma arquitetura 

arrojada, moderna, e sim uma nova configuração de forças, novos aliados, novos 

sujeitos, que, no entanto se mesclam aos antigos defensores de uma justiça social, pois 

que são diferentes, porém iguais: sujeitos católicos.  

 



 
Figura 03 – Vista lateral da nova igreja Cristo Redentor, inaugurada em 2006. Acervo do autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Vista frontal da igreja “velha”, crianças da catequese brincam debaixo das arvores do pátio. Acervo José Guedes. 

 

   A rearticulação conservadora do campo religioso na Diocese de Goiás, 

tomando Itapuranga como parâmetro de análise, possibilita para os pesquisadores da 

história da religião e das religiosidades compreender como não podemos afirmar a 

unicidade da identidade como traço constitutivo do sujeito. Procuramos documentar as 

etapas da construção da nova igreja tateando indícios que pudessem apontar para uma 

disputa pelo apagamento da memória política da igreja Cristo Redentor. Entrevistamos 

alguns ex-militantes da Opção pelos Pobres.  E talvez, pudéssemos concluir que ao 

lutarem pela construção da nova igreja, os sujeitos católicos ligados à Renovação 

Carismática produziram um importante documento para os historiadores, pois ao 

produzirem a destruição do lugar de memória, representado pela igreja o que veio à tona 

foi o acirramento político do passado. Hobsbawm nos diz do passado e do papel do 

historiador: 

O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência 
humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros 
padrões. O problema para os historiadores é analisar a natureza desse 



“sentido do passado” na sociedade e localizar suas mudanças e 
transformações. (1998) 

   
  E é pela forma como os sujeitos expressam, constroem suas memórias 

que podemos compreender essas transformações, principalmente entendendo como se 

estrutura o sentido do passado.   

Considerações finais 

 Procuramos estabelecer um diálogo entre as experiências dos sujeitos que 

iniciou o projeto proposto por Dom Tomás Balduino, como pastor da Igreja de Goiás, 

buscando compreender como esses sujeitos apontam as tensões, conflitos, e 

aprendizagem da nova evangelização a partir do evento da expulsão dos padres, evento 

que para nós culmina com a demolição  da igreja Cristo Redentor, para nós tomada 

como lugar que não só é lugar de/da memória desses sujeitos, mas também era um 

símbolo da resistência e da luta.   

 Se apontamos uma busca de compreender como a memória de resistência em 

Itapuranga remota aos movimentos presentes nas contradições de instalação da CANG, 

e nos movimentos que vieram após como Trombas e Formoso é porque acreditamos que 

pensar o período da repressão militar a partir da administração de Dr Warner Carlos 

Prestes é pensar como se deram os jogos de poder estabelecidos na arena política 

institucionalizada, daqui decorre a importância para nós de compreendermos como esse 

político produziu uma memória de si nos dizeres e enunciados de poder.  

 Ao administrar a cidade ele o fez como quem desenha um mapa para 

decifrarmos códigos e comportamentos que estão debatendo com os sujeitos da 

militância da igreja, só que um debate que aconteceu tempos depois. 

Ao propormos discutir as tramas políticas que tem a cidade de Itapuranga como 

palco, tentando compreender  eventos tais como a expulsão dos padres, a demolição da 

igreja, a construção de praças e a fixação de placas como não só lutas de memórias, mas 

também lutas de poder o fazemos numa perspectiva apontada por Hunt de que: os 

símbolos do poder eram envolvidos não só nas lutas políticas do momento, mas também 

nas tensões mais subterrâneas entre as autoridades e a massa empolgada. (2007,p.83). 

E são essas tensões subterrâneas que procuramos interpretar tomando esse 

cenário da cidade de Itapuranga nos anos compreendidos pelo regime militar. 

 

 

 



 

 

 

 

Relação dos Entrevistados 
 
José Lemes -  Pequeno proprietário rural, foi um dos articuladores dos Grupos de 

Evangelho da região do Laranjal. Entrevista realizada em sua propriedade rural em 11 

de fevereiro de 1996. 

 Perpétua Maria Gontijo - Professora aposentada, participou ativamente de todas as lutas 

e organizações advindas com a nova proposta de evangelização. Entrevista realizada em 

sua residência em Itapuranga em 18 de janeiro de 1993. 

Dom Tomás Balduino -  Ex-bispo da Diocese de Goiás, atual presidente da CPT, 

chegou à diocese de Goiás no final dos anos de 1960. Entrevista realizada em Goiânia, 

em 12 de fevereiro de 2003. 

Dona Zuza -  Aposentada, foi uma das leigas com grande atuação nos Grupos de 

Evangelho. Entrevista realizada em sua residência em Itapuranga em julho de 1992.  
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