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O presente artigo resulta de uma pesquisa em andamento, cujo propósito é estudar os 

Murais da Prelazia de São Félix do Araguaia, que mais do que uma função estética, cumprem 

uma função pedagógica, no que diz respeito a constituição e consolidação da identidade de 

parte da população local - camponeses, indígenas, migrantes, etc., que historicamente foi 

desqualificada, especialmente diante do avanço do agronegócio da região. O estudo dos 

Murais do Araguaia pode ser percebido como uma chave explicativa importante para a 

interpretação da história recente local, desde que o analista possa percebê-lo como produto 

das relações concretas do contexto em que os mesmos estão inseridos. 

 

Como bem assevera Cardoso e Mauad (1997), a utilização de fontes históricas não 

escritas tanto, para a pesquisa como para o exercício da docência, já vem de longa data, 

ressignificando a noção de texto, que deixou de contemplar exclusivamente o material escrito 

permitindo uma infinidade de „novos textos‟, dentre eles a pintura, a fotografia e o cinema, 

entre outros. Nesse sentido, é nossa proposta fazer uma investigação histórica tomando como 

referência as imagens constantes nos Murais do Araguaia. A leitura e análise desse material 

possibilitam a percepção - por parte do investigador - de inúmeras experiências e projetos da 

população residente na região (indígenas, trabalhadores rurais, camponeses, religiosos, etc.), 

contribuindo de forma significativa para a constituição da identidade da população local. 

Os Murais da Prelazia são capazes de vincular um conteúdo teológico-político 

fundamental para a constituição/ressignificação da identidade de parte significativa dos 

moradores locais, identificando aquela Igreja e a Prelazia como „Igreja dos Oprimidos‟i, além 

de contribuir com a atividade pedagógica evangelizadora ao apresentar os ideais 

políticos/pastorais da Prelazia. A denominada alfabetização visual é uma importante 

ferramenta para compreensão do mundo, pois como bem assevera (MANUARI, 1968, p.19-



20): “Cada um vê aquilo que sabe. Conhecer as diferentes manifestações artísticas que nos 

rodeiam significa também alargar as possibilidades de contato com a realidade; significa ver 

mais e perceber mais.” 

Conhecer vai além de enxergar ou ouvir, é preciso compreender retirando do objeto 

(pintura, escultura, fotografia, literatura, filme, dramatização, etc) o seu sentido e as suas 

razões. Demanda um esforço de interpretação para perceber a arte como expressão dos 

sujeitos em seus contextos sócio-históricos, de tal sorte que nossa abordagem privilegiará a 

manifestações artísticas identificada nos Murais da Prelazia como fontes históricas que 

permitem a compreensão e interpretação da realidade objeto de estudo, sendo indispensável 

sua utilização na escola. 

 

É possível ainda identificar a consolidação do processo de ressignificação bíblica e 

religiosa dos conflitos e histórias do Araguaia, ainda que muitas questões apareçam em outros 

locais, daí resultando a importância de estudos que tenham como método de abordagem a 

história regional que possibilita abordar aspectos que não seriam percebidos no contexto 

maior. Metodologicamente cumpre  informar ainda a utilização de fontes iconográficas, além 

da metodologia da leitura de paisagem, combinadas com a pesquisa bibliográfica. Feitas essas 

considerações passamos a informar o leitor acerca da atuação e as transformações pelas quais 

passou a Igreja Católica, especialmente na Prelazia para finalmente, apresentar e analisar 

alguns murais, percebendo como os mesmos contribuem para a constituição/consolidação de 

parte importante da população local. 

A Prelazia de São Félix do Araguaia encontra-se no Nordeste de Mato Grosso, na 

Amazônia Legal, tendo como área aproximada 150.000 km², situada entre os rios Araguaia e 

Xingu. As suas terras são muito férteis, compostas de extensas matas, grandes áreas de 

pastagens e florestas, havendo uma fauna muito exuberante, além de planícies fluviais. A 

região é cortada pela BR-158 que liga Barra do Garças-Nova Xavantina-São Félix e a BR-80 

Araguaia-Xingu-Cachimbo- Cuiabá/Santarém. A microrregião do Norte Araguaia 

compreende quinze municípios, a população da localidade não passa dos 150.000 habitantes 

bastante dispersos, sendo importante referir que a mesma ficou conhecida nacionalmente 

como o "Vale dos Esquecidos" pela precária atuação do Estado. Encontra-se na área a maior 

parte dos empreendimentos agropecuários, fazendas ou companhias aprovadas e financiadas 

pela SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), entre eles a antigas 

fazendas Suiá-Missu e BORDON, além da CODEARA, entre outras. Merece destaque ainda a 

presença, na região de um significativo contingente de indígenas em especial das etnias 



Tapirapé, Carajá e Xavante, que sofreram intensamente com a implantação dos grandes 

projetos agropecuários na região. 

A área sob a jurisdição da Prelazia pode ser identificada como um importante pólo de 

atração de migrantes vindos do Piauí, Ceará, Pará, Maranhão, Goiás, entre outros estados. Na 

sua maioria podem ser identificados como posseiros, que saíram de sua região na busca de 

melhores oportunidades. 

O maior problema da região sempre foi o latifúndio, sendo que os titulares dessas áreas, 

grande parte com títulos forjados, desconsideravam toda e qualquer forma de ocupação da 

terra que não a sua, sendo absolutamente refratários a qualquer possibilidade do 

fracionamento de terra ou do reconhecimento de outras formas de acesso a mesma. 

A ascendência desse grupo social, aliada a fragilidade do Estado provocava inúmeros 

desmandos, além da repressão violenta àqueles que questionavam o poder dessas elites. Como 

bem assevera Escribano: “Aqui, quem tinha dinheiro comprava o silêncio, e os latifundiários, 

apoiados pela ditadura militar, tinham terra, dinheiro e pouca vontade de dar explicações 

sobre a origem de sua riqueza” (2000, p. 24). 

No início da década de 1960, ocorreu o Concílio do Vaticano II
ii
, um evento de grande 

importância que possibilitou a constituição de um segmento do Catolicismo mais 

descentralizado e, em decorrência disso o Ultramontanismo, marca da Igreja Católica até 

então, perdeu força e entrou em refluxo. O que era uma Igreja conservadora passou a se 

colocar como uma instituição renovada, de tal sorte que nesse período a Igreja Católica 

avançou em seu processo de aggiornamento
iii

, especialmente na América Latina. 

Naquela conjuntura, um segmento da Igreja decidiu explicitamente por posicionar-se 

ao lado dos pobres e explorados, em defesa dos direitos humanos, resultando na Teologia da 

Libertação inspirada no evangelho e tendo na opção preferencial pelos pobres seu mais 

importante referencial. O final dos anos 60 e a década de 1970 foi um período de 

recrudescimento do regime militar, especialmente no que tange a supressão de direitos e 

garantias individuais. Ademais, vivíamos um período de freqüente violação dos direitos 

políticos, civis e humanos. Nesse contexto veio para a região do Araguaia mato-grossense, no 

final de julho de 1968, o Padre espanhol Pedro Casaldáliga assumindo a responsabilidade 

pelas diligências religiosas e também a organização da população pobre do local, visto que a 

região já aparecia no cenário nacional como um local de conflitos entre posseiros, 

latifundiários, peões e, principalmente, povos indígenas. 

O religioso deparou-se com as péssimas condições de vida das pessoas que ali 

habitavam. Diante de todas essas dificuldades, Dom Pedro procurou auxiliar na resolução dos 



problemas do Araguaia. A Igreja local proclamava possibilidade de uma sociedade mais justa 

e igualitária de tal sorte a mobilizar a comunidade que passa a perceber-se de outra forma, 

valorizando sua trajetória, experiências, crenças e valores, fato absolutamente importante no 

que diz respeito à constituição da identidade desses grupos. Esse religioso foi um dos 

principais promotores do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e também da CPT 

(Comissão Pastoral da Terra) duas organizações tidas como referência na organização dos 

camponeses e dos índios, disponibilizando inclusive auxílio técnico e subsídios financeiros 

que não existiam. 

Os propósitos da Teologia da Libertação e a ação desses religiosos encorajavam as 

pessoas a organizarem-se e pensar alternativas para aquele contexto. O bispo preocupado com 

a situação do lugar, na condição de bispo publicou a Carta Pastoral42 identificada como o 

documento mais importante e polêmico, na qual o mesmo denunciava à violência, o trabalho 

escravo, a luta pela terra, a ocupação desordenada da Amazônia, a luta dos povos indígenas, a 

destruição do meio ambiente, ou seja, a injustiça generalizada na região do Araguaia. 

Retiramos desse documento a seguinte passagem, por ser ilustrativa do quadro vigente na 

região: 

 

Enquanto isto, a população, primeira desbravadora da região, se ha no 

esquecimento mais completo, ocupando áreas das quais 

freqüentemente é expulsa, pois na hora menos pensada aparece o 

assim chamado "tubarão", dono das terras, que quer fazer valer o seu 

título de propriedade, como veremos detalhadamente mais adiante, 

Todas as terras deste imenso Nordeste Mato-grossense já estão 

vendidas. Mesmo as que pertecem ao Parque Nacional do Xingu. Por 

isto a esperança do povo por um pedaço de terra é quase nula.
iv
 

 

Naquele contexto, muitos religiosos foram assassinados merecendo destaque Padre 

João Bosco Bournier, que foi morto em Ribeirão Cascalheira no ano de 1976, ao defender 

duas mulheres que estavam sendo torturadas por policiais. Ainda que a trajetória de vida de 

Dom Pedro, como Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia, tenha sido marcada por 

enfrentamentos de diferentes naturezas, é possível afirmar que o mesmo se consolidou como 

uma das mais importantes vozes da região e principalmente da população desassistida do 

nordeste do Mato Grosso, sendo reconhecido internacionalmente por sua atuação junto a 

indígenas e camponeses. Feitas essas considerações passamos a tratar dos murais da 

libertação. 

No altar da Catedral de São Félix do Araguaia, e em outras igrejas, sedes e paróquias 

da localidade, existem gravuras, conhecidas como “Murais da Libertação”
v
, de autoria do 

pintor Maximino Cerezo Barredo
vi

. Esses afrescos materializam o cotidiano do Araguaia/MT, 



é uma espécie de critica social e denuncia do que ocorreu naquele espaço. As pinturas foram 

produzidas entre os anos de 1977 e 2001 e são apresentadas, cada uma com uma 

denominação, num total de onze painéis de diferentes tamanhos, espalhados pelos municípios 

de São Félix do Araguaia, Luciara, Santa Terezinha, Ribeirão Cascalheira, Vila Rica, São 

José do Xingu e Querência, todas elas localizadas no Estado de Mato Grosso. 

Os Murais da Libertação são patrimônio histórico-cultural de Mato Grosso, tombado 

pelo Estado através da Portaria n° 021 de 30 de agosto de 2005. Como característica 

importante dessa produção iconográfica, destacamos as temáticas locais, apresentadas com 

cores fortes representando as cenas do cotidiano das populações residentes no Araguaia, 

sendo uma fonte importante para a discussão da identidade local. Referindo-se a um mural, 

Joanoni Neto afirma que: 

 

Na gravura do altar da Catedral de São Félix, Cristo guia seu povo, rompe 

as cercas do latifúndio e abre as terras devastadas para que os seus filhos 

possam nela viver. 

Eles vêm logo atrás, carregando a pesada cruz, uma única levada por todos, 

homens, mulheres e crianças, pés descalços confiantes e aplicados na tarefa 

(2007, p.108). 

 

A importância dos Murais do Araguaia decorre, principalmente, de seu propósito 

principal, qual seja, evidenciar e inspirar os habitantes da região a admirar suas tarefas 

laborais e sociais, permitindo a forte identificação das imagens ali representadas com as 

características mais recorrentes da população nativa, daí a forte presença de imagens de 

camponeses, indígenas, sem-terra, mulheres e migrantes, entre outros. É importante destacar, 

ainda, a presença de ritos religiosos (batismo, Santa Ceia, etc.) nas imagens, reproduzindo, 

com freqüência, passagens bíblicas. 

As imagens retratam, com inspiração no realismo, o sofrimento das pessoas do 

Araguaia, os aspectos que evidenciam o dia-a-dia, e integram a fé e a vontade de viver e 

serem reconhecidos como cidadãos. Os murais são uma mescla de motivos religiosos e crítica 

social, denunciando os sofrimentos e as dificuldades que os posseiros, peões e índios tiveram 

que enfrentar com apoio da Igreja. O artista retrata, nas suas pinturas, questões relevantes para 

a população da região. 

Além de tudo isso, as imagens cumprem outra função. Em uma localidade que poucos 

sabem ler e escrever, as imagens dos afrescos nas Igrejas elucidam a história vivida naquele 

local; é uma cartilha, cumprindo uma função pedagógica importante no que tange a memória 

daquela população. As pinturas têm o papel de mostrar as dificuldades, os conflitos 

fundiários, embates de posseiros e peões contra os grandes empresários, os mártires, as 



questões indígenas, multiplicidades culturais e colonização, entre outras temáticas que são 

encontrados nos Murais da Libertação. 

Os murais veiculam um conteúdo pedagógico-teológico-político fundamental para a 

consolidação do processo de ressignificação bíblica e religiosa dos conflitos e histórias do 

Araguaia, ficando nítida a identidade da Prelazia como “Igreja dos Oprimidos”. As imagens 

mostram como o sagrado está presente no cotidiano do Araguaia e de sua gente, com seus 

personagens (peões, posseiros, índios, mulheres e crianças) impressos na maioria das pinturas. 

Todas essas informações são absolutamente explícitas nos painéis. O presente trabalho 

é parte de um projeto de pesquisa ainda em andamento, sendo que nossos resultados e análises 

ainda são parciais. 

A região da Prelazia do Araguaia é uma área onde as condições de vida foram e ainda 

são bastante precárias, fato que vem mudando pela organização da população local e pela 

atuação da Igreja Católica, profundamente comprometida com os segmentos sociais mais 

desamparados, e em razão disso freqüentemente expostos a violência e arbitrariedade dos 

grandes proprietários da região, que ou controlam o aparato estatal ou neutralizam a sua ação, 

segundo sua conveniência. 

A confecção dos Murais do Araguaia guarda uma relação muito forte com a trajetória 

daquela Igreja, uma vez que ali encontramos representadas cenas do cotidiano dessa 

população imbricadas com temáticas religiosas, nas quais a fé, a esperança, a luta, o 

enfrentamento, entre outros são temáticas recorrentes. Os murais estão estrategicamente 

localizados em locais importantes para aquela população, quais sejam templos e santuários, 

que são lugares de encontro, de reflexão e de peregrinação. Os afrescos trazem a narrativa da 

trajetória do povo da região, fundindo motivos religiosos e crítica social, veiculando um 

conteúdo teológico-político bastante representativo, e de extrema importância para a 

ressignificação bíblica e religiosa dos conflitos e histórias do Araguaia, cumprindo antes de 

mais nada uma função pedagógica. 

São documentos históricos, fontes iconográficas muito ricas para a compreensão do cotidiano 

da região, pois as imagens ali contidas refletem fatos e acontecimentos do dia-a-dia, 

decorrendo daí a forte influência do realismo na produção de Barredo. 

A leitura e análise dos Murais são uma ferramenta indispensável para qualquer 

investigador que queira compreender a história da Prelazia do Araguaia considerando todas as 

variáveis (sociais, culturais, econômicas, políticas, agrárias, etc.) presentes naquele contexto, 

sendo ainda importante referir acerca da utilização desse recurso como uma ferramenta 

educativa capaz de viabilizar a compreensão e a aprendizagem da temática identitária. 



                                                           
i Igreja dos Oprimidos é uma denominação auto-atribuída pelos membros da Igreja Católica faz pelos 

pobres, pelos desassistidos. Conforme informações contidas no site da Prelazia de Ji-Paraná, o 
documento de Puebla usa o termo “pobre” no sentido bíblico: o curvado, o oprimido. O termo nas 
escrituras sagradas, designa o escravo, o estrangeiro, o perseguido, o cativo. Não apenas o 
necessitado carente de recursos materiais, mas também o oprimido, do explorado. Encontramos 
ainda referência ao fato do termo não tratar apenas do individuo contemplando uma coletividade mais 
ampla, tais como indígenas, afro-americanos, camponeses sem terras, 
operários, desempregados e subempregados, marginalizados e aglomerados urbanos, entre outros 
(Puebla 1979). 

ii
 O Concílio Vaticano II durou de 1962 até 1965 tendo iniciado durante o papado de João XXIII e 

encerrado no Papado de Paulo VI provocou transformações profundas na Igreja de tal forma a fazer 
com que Instituição superando o ultramontanismo, adotasse posturas mais adequadas às 
transformações pelas quais a sociedade vinha passando. O Concílio Vaticano II, convocado 
pelo Papa João XXIII, e celebrado de 1962 a 1965, em quatro sessões, foi marcado pela volta às 
fontes da fé cristã (proporcionada pelos movimentos bíblico, patrístico, litúrgico e ecumênico) e pelo 
diálogo com o mundo. (Pe. Ari Luís do Vale Ribeiro 
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFile/1670/1203. acesso em 10 de maio de 
2009). 
iii A palavra aggiornamento foi utilizada por João XXIII em 23 de janeiro de 1959, tendo o significado 

de proporuma reorientação, um reajuste aos novos tempos que demandavam novas respostas por 
parte da Igreja Católica. 
iv
 Carta Pastoral denominada Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização 

social, de autoria de D. Pedro denunciando é um importante documento trazido a público, no qual 
foram feitas denuncias muito contundentes acerca da situação de miséria, violência e degradação, 
provocada especialmente pela „força do latifúndio‟. José de Souza Martins ao referir esse documento 
destaca a importância do mesmo, considerado ‘...um dos mais importantes documentos da história 
social contemporânea do Brasil‟, nas palavras do próprio sociólogo. 

v
 Os Murais da Libertação também são conhecidos por Murais do Araguaia ou Murais da Prelazia. 

vi
 Sacerdote, missionário claretiano, nascido em Villaviciosa, Astúrias na Espanha, no ano de 1932. 

Barredo é identificado como o pintor da Teologia da Libertação, tendo ilustrado a maioria dos livros de 
Casaldáliga, além de possuir uma série de obras no Brasil e na América Latina. 
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