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INTRODUÇ~O

o
cintamente,
zação,

objetivo

um Projeto

à

integrado

centrais

desta comunicaç~o

de Pesquisa,

realização

do Projeto

exposição

central

final,

servir

de ponto

serão formuladas

OBJETIVOS

algumas

será feita uma

sobre o tema focaliza-

e de alguns

de partida

dados específi

para a investigação.

Ao

hipóteses.

GERAIS DO PROJETO
lº) Recuperar,

processo

Além das idéias

a ser seguida,

disponível,

sus-

de operacionali

de tese de doutorado.

atual dos conhecimentos

do, com base na bibliografia
cos que deverã6

em fase inicial

e da estratégia

do estágio

~ caracterizar,

de emerg~ncia

abordagem

ao nível da interpretação

e constituição

da chamada

"questão

Chamaremos

de"profético"

sociológica,

o

profético'·

de

de um "modelo

agrária"

pela Igreja

Católica

no

Sra

sil.

referido

ao campo religioso,

ja no interior

desse campo,

A exist~ncia
em questão

e na organização

ca social

e política

societário

profético"

virtuais

e ação,

da ordem,

se-

inclusivo.Cl)

de catolicismo

põe

ou reais, no discurso,

do campo religioso,

que lhe ~ correspondente.

tanto

quanto na éti-

~ este último

aspec-

mais de perto ao autor.

A ética

(1) Com algumas

de pensamento

transformação

seja no espaço

de um "modelo

no ritual

à

que visa

uma série de inovações,

to que interessa

ao sistema

social

e política

modificações,

do catolicismo,

tomou-se

este conceito

se bem incorp~

a Otto Maduro

(1983), especialmente p.143 e ss. A referência. a um "modelo" ou
" SlS
. t ema." , ut·l·
d
.
1 lza os aqul em sentido
provisório e não elaborado,é
de responsabilidade
do autor do Projeto.

-2;re os preceitos
ção católica
namismo

originados

universal,

do contexto

ta. Além disso,

está sujeita

societário

cionados

dições

para a questão

induzidas

pelo di

onde a Igreja se manifes_

de particularizações,

como decorrência,

Católica

no Brasil,

e de uma prática
do campo,

das contradições

mesmo,

nuan -

da nature-

como coletividade

na sociedade

mente sua autonomia,

da Igreja

brasileira.

Contr~

se ja como instituição

Essa implicação

Católica

dialética

e do catolicismo,

ainda que limitada

dir~

no quadro

e que são, por sua vez, trabalhadas,

por essa mesma Igreja.

cura a especificidade

e a con~

"profético"

devem ser considerados

instaladas

de fiéis,

a emerg~ncia

de caráter

essas que pe rmeiam a Ig reja. Católica,

fluenciadas

e da institui

da sociedade.

de um discurso

cambiante

e histórico

divergentes,

No caso da Igreja
figuração

hierárquicas

a' modificações

essa ética é suscetível

ces e interpretações
za conflitiva

das autoridades

e relativa,

ou
in- .

não des-

especial-

em vista da soci~

dade global.
22)

Caracterizar

tância

política

mente,

como viabilização

nhamento

a CPT- Comissão

de atuação

histórica

da questão

agrária.

Consid3ra

o autor

ser tentada

com respeito

rale As CEBs também

da população

exercidas

de investigação,

também

sociológica

pela CPT, a nível nacional,
das relações

sociais

poderia

m~s serão vistas

junto

à

CPT.

seja exaustiva,

de algumas

sob

histórica.

funções

no campo.

O

centrais

e a nível local, no sentido

e políticas

co

as necessidades

e da recuperação

é a demonstração

de encami.

de Base no meio ru-

católicas,

que essa caracterização

e, simultan3~

profético"

dos "intelectuais'" que atuam

da interpretação

transformação

Eclesiais

entre as práticas

Não se pretende

apenas,

no Brasil

de um "modelo

~s Comunidades

e a produção

que se objetiva,

Católica

da Terra como in~

que essa caracterização

serão objeto

mo ·pontos de articulação

o ângulo

da Igreja

Pastoral

da

O que exigi-

,
ra, certamente,

-

32)

çao da Igreja

uma seleção
Verificar,

dos aspectos

através

e, em especial,

a serem abordados.

de pesquisa

da Comissão

localizada,

Pastoral

a contribui-

da Terra para

a

-3transformaç;o/conservaç~o
ca vigentes

dos padr5es

de dominaç;o

e políti-

no campo.

Essa pesquisa
do Triângulo

Mineiro,

fará breve descriç~o

nas conquistas,

será circunscrita

sediada

localizada

limitações

ca sócio-política

e da prática

católicas

no campo.

se procurará

mostrar

se conjugam

te renovadas.
de abertura
coletividade

com concepç5e~

católica,

por-se-á

e contradições

no tratamento

e práticas

da questão

religiosas

esclarecer

a essas inovaç5es,

tanto

quanto na articulação

ênfase
da éti-

como as inovaç5es,

Por outro lado, se buscará

ou f~cham3nto

M.G., área da qual se

deste trabalho.

desta pesquisa

potencialidades,

Também,

à área de atuaç;o da CPT

em Uber1ândia,

no decorrer

Na realização

âmbito,

social

nesse
igualmen-

as modalidades
no interior

com a sociedade

da

inclu

siva.
METODOLOGIA
A investigaç;o
idéias

e eventos

ta, de natureza

proposta

com a interpretaç;o
fundamentalmente

Os procedimentos
tamento

combina

e análise

a análise

socio1~gica

histórica

propriamente

de
di -

qualitativa.

a serem adotados

de bibliografia

incluem,

além do levan-

geral e especializada

sobre o te-

ma, os seguintes:
1. Levantamento
oficiais"

relativos

no Brasil.
leitura,

e análise

já iniciada,

cumprida

dos "Boletins"

pelo autor,

e não -

com a coleta

da CPT-Nacional

í

o levantamento

de outros

documentos

des como o Centro

de Docum3ntação_ de Pastoral

Paulo,

de Docum8ntaç~o

de f1inas Ge-

junto a entida

Vergueiro,

Eloy Ferreira

em são

da Silva-CEDEFES

em Belo Horizonte.
2. Realizaç;o
vos para a temática

de entrevistas

proposta.

com informantes

Essas entrevistas

e

e da coleção.

r-ep resarrte t vo da CPT -Regional

do jornal"Pelejando",

e o Centro

oficiais

à Igreja Católica e aos seus ~rgãos que atuam

Etapa p3rcialmente

rais. Prossegue

de documentos

significati

serão feitas

com

,

-4autoridades

eclesi~sticas,

agentes

da Igreja

e leigos

formantes

cujas concepçoes

prof~tico",
opoem,

envolvidos

A n!vel

com a questão

e/ ou atuaçao

aqui exposto,

ideológicamente,

assessores

agrária.

de 6rg~os

Incluirão

.
os aproxlmam

como aqueles

do

que se afastam

11

in-

mo dI
e o

ou mesmo se

a esse modelo.

exploratório,

com dois assessores

p~storais,

j~ foram realizadas

da CPT-Nacional,

entrevistas

com dois padres

cat~licos

li-

gados a CPTs Regionais,

sendo um "daLe s líder na área que deverá

ser objeto

e com dois assessores

d~ pesquisa,

dos Trabalhadores

controlada

ASPECTOS

o

e an~lise

DA TEM~TICA

tema proposto

do o grande

de eventos

relevantes

n6Dero

de dados estat!sticos.

FOCALIZADA
neste trabalho

de quest5es,

teóricas

é obviamente

complexo, da-

e empíricas,

que natural-

mente evoca. No desenvolvimento

da investigação

sem d6vida,

e impor certos

tivos.
lógicas

que se fazer cortes

O autor se prop5e,
e teóricas,

de processo

contudo.

quais sejam,

que devem conduzir

Trata-se

de chegar

preservar

delimitado

agrária".

Esse pensamento

completamente

no quadro

o esforço

de relações

de reconstituir

um quadro

vo, da emerg~ncia

de uma ~tica social

quest~o

em que se tomem,

do campo,

veis de atuação
local),

da Igreja Católica

as determinaç~es

sociol~gico

Cat6lica,

metodoe

em torno" de um

particular"
sincrônicas.

descritivo

e política

Da!

a

para a

os diversos

nacional,

e aquelas

e tam-

e explicati-

voltada

ao mesmo tempo,
(universal,

"questão

não se explicitam

"igreja

geral,

do pensa-

a chamada

puramente

"institucionais

sele-

científico.

que constitúi

desta ou daquela

há,

de totalidade

e essa ação, contudo,

pouco o fazem no contexto
orientação

procedimentos

certas opç~es

ao entendimento

de problemas,

e da análise

as perspectivas

mento e da ação de um se qrnerrt o da Igreja
núcleo

em termos

da investigação.

4. Sistematizaç~o

ALGUNS

leigo

Sem Terra.

3. Observação
dos objetivos

do movimento

ní-

regional,

decorrentes

da

-5.manifestação
Igreja

do catolicismo

e outras

ses sociais.
melhor

forças

esta inserção

dade significativa
e outros

determinada
Igreja

sociais,

autores,

As~im,

entre a Igreja

de conceitos,

A Igreja

implicitamente,
go nao livres

co e empírico.
que parte

no Brasil

Obviamente,

da sociedade.

como se poderia

de fato, uma realidade
neste trabalho,

da bibliografia
dessa espécie,

disponível
demorado

da própria

to, bem mais modesto,

sociais

bracono-

que inter~

os seus ""mod.!:!..

no campo,

a partir

enunciados
explicita

Interpretação

p.!:!.
ou

a diálR

de per.isamentoe açao
ao mesmo tempo teórido investigador

Admite-se,

homogênea,

de grande

projetada.

windicaç5es"

mostran-

mas complexa.

sobre a tem~tica

e exigente

de princípio,

esse "rno de Ln'",

para um balanço

investigação

é dar algumas

diferentes

de uma construção

e a ela deve retornar.

e

demonstrar.

tem um referencial

trata-se

agr~ria

da sociedade

que trava,

do que não recobre,

rá parte integrante

ditos

se analisa-

geral e abstrato,

da investigaç2.o é precisar

Procedimento

em particular,

formula

problemática

que uma das tarefas

e aprofundado

a

razões últi-

entendidas

de um "modelo profético"

Não há espaço,

de uma

pensar

a questão

e/ou classes

e do "diálogo"

forças

no Brasil

da realidade

à

de caráter

de contradições,

A colocação

por

com os poderes

á

grupos

quanto

Universal

com outras

Católica

cujas

aqr r i a" assume

Católica

e conduta

quase sempre

Católica

evitar

de .desenvolvimento

com os vários

los" de pensamento

da Igreja

relações

Católica,

A p r óp rí.a noção de "questão

gem historicamente.

Ia Igreja

"poder",

coricretos no campo serão melhor

acordo

atribuído

ou sendo por eles influenciado.

das ~ luz do processohist6rico

tações'de

captar

na força coletiva

não é possível

tem intrincadas

influenciando-os
As relaç5es

sileira.

no sentido

expressa

S3

as clas-

numa totali-

com as do Estado ou de uma classe

mas que, concretamente,

a interação

que permite

e do catolicismo

de um determinado

mas não se confundem

os movimentos

o ângulo

"político",

que

visão de mundo.

como portadora

profanos,

da Igreja

é o ângulo

de fiéis,

entre as quais se destacam

Do ponto de vista teórico,

melhor

Gramsci

como coletividade

sistemático
escolhida.
esforço,

se-

Aqui, o propósi-

sobre o tema proposto,

.'
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de forma

r~pida

e com o ~nico compromisso

reflex5es

sobra a mat~ria.

1.

No processo

leira,

a partir

diversos

significado

interpretativos

revolução

qU2 se estende

recomposiç.ão social

República.

Entretanto,

gica no âmbito
ficativas

das elites

do Estado,

gico na contenç~o
das, urbanas

ção de mecanismos

subalternos

país. O essencial

d as

moral,

rurais,

era tornar

e demandas

aceitável,

d~sse quadro,

da burguesia

elementares
compreende-se

,

agrá-

da máquina

e do po-

de passagem,

estraté-

subordina-

a manipula-

principalmente

o grosso

sobre

da população

que se desenvolvia

no trabalho

signi

restrito

ao ní~el da consci;ncia

de capitalismo

. ~ n0S res t r1ço8s
aos direitos

ideoló

da escrava-

das classes

ideológico,

da

competitiva

al~m da repress~o,

que compunham

na grande propriedade,

A partir

o controle

br~,

de histo-

e liderança

e no círculo

esse, diga-se

Era necessária,

em geral, o estilo

sil, baseado

externa

da

empalma-

civil da época. Mudanças

para que o "projeto"

controle

de controle

cafeeira,

capitalista-

a

na região

entre as quais a abolição

das reivindicaç5es

e rurais.

e início

as análises

de real penetração

não bastava

XIX at~

"bu rque sí.a agrária

como mostram

sob pressão

Entretanto,

maturação

mais ou

de 1889, com a proclamação

da sociedade

do mercado,

do s~culo

da cultura

a partir

condições

prosseguimento,

der repressivo

dentro

de tempo

seu maior dinamismo

do sucesso

faltava-lhe,

sido tomadas

locais.

ria tivesse

os setores

qU9 alcançaria

para a consolidaç2o

tura, tinham

há

e do catolicismo

socio15gica,

d3cadas

de formação,

do que seria a sociedade

no dinamismo

brasi-

e agrárias,

um lapso

da assim chamada

o poder de Estado,

e sociólogos,

bordinados

das primeiras

do país, a partir

ria, também,

baseada

- na verdade,

e política

Cssa classe,

centro-sul

riadores

para a análise

de 30 - cobre o processo

sileira".

escravistas

de

aqui definidos.

Um desses "momentos"
menos longo,

coloniais,

o est~gio

da sociedade

em que o papel da Igreja Cat51ica

H

de especial

dos limites

de desenvolvimento

de suas origens

"momentos

se reveste

hist5rico

de caracterizar

semi-livre

do

dos suno Bra-

nas fazen-

dos trabalhadores.
o papel conservador

que

-7seria exercido

pela Igreja

Cat61ica

do, ou seja, o de socializadores
e normas
outras

de conduta

palavras,

as pr~ticas
"
burguesla

teriam

de validar

vista dessas características
no contexto

que esteja

época a "questão

agr~ria"

relacionado

valores

vigente.

Em

moral e religiosamen~e
a posiç~o

uma "questão

agrária",

os elementos

básicos

e a força

hist6ricas

da sociedade

ausente

dos grandes

como tema específico

com esse assunto

Na perspectiva

dominante

da

do poder na sociedade

agrária

brasilei-

públicos

da

e mesmo o discurso

ca

e fragment~rio.

dominantes,

já qu e esse s setores

e do posiciona-

debates

seja difuso

dos setores

não poderia

tinham

sob

haver

seu controle

de ent~o, ou sejam,

a

de trabalho.(3)

Do lado dos setores
outra,

concepções,

de dominaç~o

e ao mesmo tempo

ra, não estranha

terra

~ estrutura

nesse perío-

'"
(z)
agrnrla.

da Igreja Católica

tólico

de determinadas

a funç~o

do capitalismo

A
mento

adequados

e ~elo catolicismo

a "questão

dominados,

é

bem verdade

vinha à tona, colocada,

agrária"

que, vez

por
de fOL

entretanto,

".• "
(4)
ma t rans f"19ura d a, cow:o no caso d"os mOVlmen t os meSSlanlCOS.

Aliada

dos poderes

telectuais

posta a serviço

tal também

não pod3ria

fica sobre a "questão
vel da hierarquia

ce, tais experiências
go ao monopólio
pudessem
tempo,

desenvolver
agráriall•

não ameaça~S8m

Assim

religioso
ao esquema

a ordem

agrária,

enquanto

agrária.

enquanto
especí-

validar,

ao ní

autônomas

do

rural. Ao que par~

não representassem

pelo organismo
conservador

de in-

de discurso

religiosas

tradicional

e os costumes

de poder da burguesia

a Igreja

como não poderia

as experiências

eram toleradas

do poder

de então, organização

uma modalidade

as do catolicismo

ser integradas

as condições

da burguesia

pelo menos,

povo, principalmente

dominantes

católico,

da Igreja

estabelecidos,

peri

ou seja,

e, ao mesmo
vale dizer,

Do ponto de vista doutri-

( 2) Tomam-se, nesse sentido, as conclusões de Pedro A.R. de Oliveira
(1985)
(3) Antes de chega: ao poder polític~,"a burguesia agrária já,havia se
(4)

assegurado medldas de poder economlco-social
como o monopolio da
terra e a substituição confortável dos escra~os pelos imigrantes.
Cf., entre ou t ros
'"
"
J, M aurlC10
V. de queiroz (1966).

flário, a hierarquia

nao poupava esforços

em condenar

a tlignorância"

.:

..

,

do povo em matéria
autoritários

religiosa,

e elitistas

ao mesmo tempo, programas

de catequese.(5)

As considerações
importantes

propondo,

sobre esse psrLo do anterior

a 1930 s.ão

para uma compreensão

histórica

do pensamento

da Igreja no âmbito das relações

agrárias,

porque nele se forjaram

algumas atitud~s,

concepções

da Igreja que se projetariam
tualmente,

aos dias atuais.

pelo qual se pautaram
quais se colocam,
omissão

quanto ao papel

nas décadas seguintes,
Referimo-nos

ostensiva

ou veladamente,

tários e dos seus interesses

canjentes,

chegando,

ao "modelo"

e ainda se pautam segmentos

diante de problemas

arbitrária,

e mesmo expectativas

e da ação

even-

tradicional

da Igreja,

,
OS

às vezes por simples

ao lado dos grandes proprie-

mais retrógrados.

E"sta projeção

não decorre da vontade desses segmentos,
mas é decorrência

duo não explicável

do passado,

ciedade brasileira

como um todo se "modernizou"

sabe, a revolução

de .1930 marcou a constituição

não

,

e

nem é um resi-

da forma como a so-

,

apos 1930. Como

se

de um novo pacto po-

no qual a bu,!
lítico e social, o chamado "bloco agrário-industrial",
,
guesia agraria, se foi alijada do primeiro plano do poder de Estado,
num primeiro

momento,

conservou,e-ntretanto,

nômico e social. Um indicio
cretizada,até

tores da sociedade,
2.
prorosta

desse poder é o fato de não ter sido con-

hoje uma reforma agrária

grau de aprofundamento

da modernizaç~o

de grande amplitude,

levada a efeito, em outros se-

especialmente

significativo

para a análise

ao período aberto com a redemocratização

em 1945. Nesse periodo,

ainda, seria possivel

50 como particularmente

import~nte

to da Igreja Católica

brasileira

do pais,

a década

agrária".

de fato, uma 'série de "desafios"

a reformular

de

do posicionameD

como um iodo e para a Igreja Católica

cular, que se vê induzida
( 5) Algumas indicaçõ~s

recortar

para a compreens50

cOm respeito à "questão

Os anos 50 inauguram,
a soci~dade

apesar do

pelo capitalismo.

Outro "momento"
refere-se

intacto o seu poder eco-

seu comportamento

nesse sentido ,foram colhidas

para

em parti-

na sociedade

em Rolim (1980).

-9-

..

e especialmente

no meio rural.

do desenvolvimentismo
tomática

da Igreja

populista.

N~o se trata

aos problemas

emergentes, .mas, antes,
de lideranças

Essa reformulaçãoocorre

econômicos,

de uma pro~ura

ram em dificuldades

ou obst3culos,

de uma "resposta"ausociais

e políticos

-

de caminhos

mais ou menos conscientes

nos limites

-

que supoe a açao

e que frequentemente

tanto

esbar-

à Igreja, como ex-

internos

,

ternos

a mesma.
Não há condiçEes

respostas

que a Igreja

fica rest~ita
to da Igreja

de abordar,

deu a tais problemas.

-

.

agrarla

.

e o relaclonamen-

com essa questão.

na década

de caráter

das

Por issà, a abordagem

,

,
~ue e a questao

ao principal

O autor acredita
se capaz,

aqui, toda a amplitude

que a Igreja

de 50, de propor

adaptativo"(6),

à problemática

seus bispos

e líderes,

ter reformista,

compatíveis

A expressão
meira vez no discurso
Daí para a frente,
lar posições

do ca~po.

articula

no Brasil

e i~ple88ntar

em seu discurso

II

no tocante

Cat6lica

cert~s

revelouinovações,

e em seu comportamento

~ quando

u~ pensamento

a Igreja,

pela voz de

e ume prática

de cará-

com o desenvolvimentismo.

"reforma

agrária",

dos bispos

brasileiros

seria constantemente

em sua defesa,

por exemplo,

numerosas

surge pela pri-

em .setembro de 1950.(7)

empregada,
aliás,

seja para assina-

ou argumentações

contr.ê.,

rias, mais escassas.

o
sem d~vida,

reformismo

a necessidade

pacto populista
rurais.
estava

Mas;

tica,

é

sozinha

sociedade

da Igreja tinha

como motivações

de conquistar

um espaço mais confortável

e ao mesmo tempo o temor
preciso

ressaltar

brasi13ira.

de setores

(6) Inovações

a preservar

tendentes

ra dele. Cf. Otto Maduro

o apoio das massas

de 50, a Igreja não

intelectual

e as formas

nacionalistas

e polí-

de superá-

e de esquerda;

a ordem no campo

religioso

(1983).

de O.Inocêncio

E~gelk,

no

ao rumo que devia tomar a

pol~mica,

do subdesenvolvim3nto

10; havia o engajamento

(7) Carta Pastoral

quanto

Havia uma grande

sobre o caráter

de perder

que, na década

em suas inquietações

principais,

Bispo

de Campanha,M.G.

havia

ou fo-

-10inquietaç;o

no me~o rural,

das ligas camponesas,

que logo seria canalizada

e o final

tomo marco das possibilidades
tio do subdesenvolvimento.
Brasil

defrontava-se

da d~cada traria

a revoluç~o

de umenfrentamento

Pela primeira

radical

vez, a Igreja

com uma gama de interlocutores

os quais se via induzida

a dialogar,

te aos quais d~via tornar

pelo movimento
cubana

da ques-

Cat~lica

hist~ricos,

direta ou indiretamente,

claro o seu modo de pensar

no
com

e fren

e agir na socie

dade.
Sabe-se
tradiç5es,
Igreja

ambiguidad~s.

Universal,

ção de buscar
mo, busca

que esse "diálogo"
Apoiada

a linguagem

a famosa

da dasmazélas

declarada

A questão

do campo,

pugnam

a Igreja

soluções

discurso,

há uma evolução,

episcopais,

no início

to nos primeiros

termos

moralistas

tencialistas

êxodo,

da d~cada,

a posiç3o

e tendente

assistência

técnica,

rais. Aos poucos,
priedade,

Souza

Na supera-

das forças

dos primeiros

que pro-

A nível

do

pronunciamentos
seu ponto mais al-

d3 60.
da Igreja

rurais,

~ cautelosa,

quando

incentivos

noções

e Camargo,

muito,

expressa
medidas

como educação

do crédito.

a idéia de desapropriaçÃo

(8) Cf. Pierucci,

e, quase sem-

a luta d3 classes.

e a degradação

introduzem-se

modera-

para a Igreja no bo-

que vai atingir

social,

e extensão

o empobrecimento

para melhor&-lo

a apoiar,

para as populaçõ8s

sionalizante,
dernização

partir

da

nem socialis-

a uma denúncia

como colaboradora

anos da década

De início,

no' máximo,

social

traía a inten-

í

e abominam

a

brasileiros

que ~ o subdesenvolvimento.

se coloca

moderadas

da doutrina

do segundo.(8)
,
na epoca, aparece

mais ampla,

pleno de con-

v a'", nem capitalismo

propostas

pre, a uma r8jeiç~0

ç~o deste,

dos bispos

conduzia,

do primeiro,

jo de uma q~estão

nos preceitos

"terceira

que, no fundo,

era, em si mesmo,

em

assis-

geral e profi~

ao cooperativismo,

à

mo

Aqui e ali denuncia-se

da vida de alguns
como a função

e a defesa

liA Igreja

setores

social

do direito

Cat~lica:

o

ru-

da pro-

de o tra-

1945/1970".
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balhador

rural organizar-se,

Estas proposiç~8S

principalmente

n;o se d~o num v~cuo

s~o envoltas

por concepções

to "cristão"

tal como interpretado

tais como a noção
de/campo,

através

ideol~gico:

compatíveis

explícita

pela Igreja

.d o organlsmo
'.
a unlao

sempre,

A nível da ação, cumpre
be, nos anos 50, aos bispos
cadeiam

movimentos

ral, a exemplo
final

sua cruzada

religiosos

a um intenso

contra

1956, um verdadeiro
tista

planificaç;o

ao apoiar

regional,

Por seu discurso

mania

ideológica

d~ impulso,

do país. Tornar-se-ia,

rural,

que articulam,

Julião.
a partii

a id~ia de formação

burgueses

em
os
Plads
de

desenvolvimende um ~rgão

de

na SUDENE.

e por sua aç;o, a Igreja Católica

dos setores

no

contrapondo

de Francisco

nos anos 50, num elemento

si1 se transformaria,

qU8 cou-

no meio ru-

de sindic8lização

que se transformaria

de

~ ali que se desen-

pacto da Igreja com o populismo

de Kubitschek,

cid~

ca t'l'
o lCO. (9)

e os socialistas,

do nordeste

,

e a necessi

modernizantes

às ligas camponesas

do qUq isso, s;o os bispos

a necessidade

onde a Igreja

processo

os comunistas

"s í.ndã ce t os cristãos"

a polarização

aqui a primazia

com efeitos

de Natal;

no Brasil

radicais

da região nordeste.

do Movimento

da década,

levantar

,

do pensamen-

Cat~lica

da luta de classes,

"p ro t eqe r " o homem do campo de transformações
dade de manter,

ao contr~rio

com o conjunto

do meio rural como comunidade,

a negaç~o

de sindicatos.

de reforço

modernizantes

por isso, alvo de ataque

no Bra-

da hege-

do centro-sul

dos 'setores regionais

mais conservadores.(IO)
Nos primeiros
mento da Igreja
cipalmente

Cat~lica

com a questão

ção das contradições
lista

-

reflete-se

an6s da '~écada de 60, contudo,
no Brasil
agrária

sociais

no interior

com as questões

cobraria

e políticas
da Igreja,

temporais

o seu preço.

tomada

(10) Cf. Pierucci,

a Abdias

ameaçando

Vilar de Carvalho

Souza e Camargo,

e prin-

A radicaliza-

do desenvolvimentismo
sua t;o cara

ao.

(9) Síntese

o envolvi-

op.cit.

(1985)

popuuni-

-12De um lado, situam-se
isso,

r-eforçam seus vínculos

vimentismo
zado

à

populista.

direita,

Constit~i

os que- defendem

com as correntes

contr~rio

a qualquer

sinal dessa fragmentaç~o

m arrt o do livro "Reforma
mento conservador,
e dos bispos

à

De outro lado, vem

Agr~ria,

de autoria

D.Antonio

ligadas

interna

ao desenvol-

profunda

no campo.

do catolicismo

o lança-

de Cnns c í.Ênc í.a'", um docu-

do Prof. Plínio
Mayer

~, por

tona um setor radicali-

alteraç;o

Questão

de Castro

as reformas

Correia

de Oliveira

de Proença

eD.G~raldo

5i-

gaud.
Essa divisão
lização

política

rante o governo

interna

ocorrida

Brasil.

no período

de João ~oulart.

ção da que seria chamada
influ~ncia

da Igreja

em sua mensagem

a uma das medidas

agr~ria,

nal visando
trav~s

de títulos

da. dívida

ca do golpe militar,

o
"modélo

começa

prof~tico"

percussão

,

pu-

..a

p~blica.

constitucio-

a-

das áreas de latif~ndio
As v~speras

do golpe, contu-

de articulava

atrav~s

com Deus pela liberdade",
políticas

de esquerda

agr~tia.

um. papel importante

alarmado
e com a pre-

Esses movimentos,

na sustentação

embora não contassem

das

ideo15gi-

com o apoio de muitos

bis

da Igreja.

terceiro

1968. ~ quando

do

referentes

a alteração

em torno da q~estão

como se sabe, tiveram

pos e autoridades

na ~poca:

das correntes

gaçao governamental

com

dos Bispos

da CNBB tornava

mais polêmicas

do catolicismo

"f'larchasda Família

com o crescimento

central

a desapropriação

do, o setor conservador
c2lebres

a a-

.

em discuss~o

permitir

Nacion~l

du-

de 30 de abril de 1963, um

o comit~

.

questão

J~ então se podia verificar

a "ala p!'ogressista" do catolicismo,

ano antes do golpe militar,
blico seu apoio

com a radica-

final da fase populista,

junto à Confer~ncia

ascendente

Por exemplo,

acentua-se

"momento"

significativo

a estruturar-se

de pensamento

na problem~tica

rem uma "r-upt ur-a" com o passado

o que poderia

e conduta

agr~ria.

começa

de

ser chamado

da Igreja,

Na verdade,

começara

por volta

com grande

o que alguns

a ser preparado

de
re-

conside-

alguns

aros

antes, no bojo das transformaç58~
11.

Contudo,

r~ncia

proppstas

a "opção preferencial

Episcopal

de Medellín,

pelo Concílio

pelos pobres",

em 1968,

viria

síntese

-13Vaticano
da Conf~

a ser uma esp~cie

catalisador
social

de

.

,

.

ideológico

e política

de um intenso

processo

da Igreja no 8t~sil.

tivamente

ocorreu

~ assunto

pesquisa.

Aspectos

de mudança

At~ onde essa mudança

que est~ por merecer

selecionados

na et2ca

do processo

efe-

muito trabalho

de

podem ser referidos

aqui.
Pela primeira
gajados

vez em sua história,

na luta popular,

boçar uma visão crítica
de que seria,
por membros
pitalista,

no campo

e na cidade,

da Igreja,

foram capazes

não só do regime político

de es

vigente

- atitu

repressão

sofrida

de resto, facilitada

pela própria

da Igreja - como também

do sistema

sócio-econômico

como fonte

de injustiça

que passam

a identificar

en

ca-

social,

-

propondo

sua superaçao.
Exemplares

nesse sentido

1ico s em 1973.
das Igrejas~,
Clamores

Um, ;intitulado
assinado

do meu Povo",

do nordeste.(lI)

em Goi~nia;
assinado

Incorporando

lastreada

ções sociais

plo, ao defender
no sentido

O primeiro

a reforma

de "vencer

um modo socializado

agrária,

a propriedade

criaram

econ5mico

extraídos

e socio15gi

da Bíblia

a condenar

e dos

o capi-

uma mudança

nas rela-

daqueles

documentos,

por exem-

afirma

que esta deve ser feita

particular

da terra,

chegando

a

do uso da terra".(12)

o principal

da Igreja no meio rural,
são Pastoral

religiosos

mesmo,

Em julho de 1975, alguns bispos,
tas sociais,

Grito

ao mesmo tempo cientí-

os bispos chegam

propondo,

cató

"Eu ouvi os

e superiores

de car~ter

em conceitos

Universal,

de rrodução.

pelos bispos

intitulado

uma linguagem

co, e "prof~tica",

e o neo-capitalismo,

outro,

por bispos

em informaç5es

da Igreja

lançados

de caráter

"Pla rqi naIizaç âo de um P ovo-

fica, pois apoiada

docum3ntos

são dois documentos

"pnp uLa r!",

"'regional" e ao mesmo tempo

talismo

setores

da Terra-

dentro

assessorados

instrumento. de atuação

-

por cientis
organizada

de uma linha "p ro f t Lca ti·: a Comis-

CPT. Esse organismo,

é

articulado

de forma au-

tônoma

e inclusive

apoio explícito
namizar

com uma abertura

da CNBB, propôs-se

os que trabalham

de sindicatos

"rt r-ans f ormaçjio

organizações

"tarefa

próprio.

momentos,

importante

rurais

colaborar

a bem analisar

tes nas lutas,

a conjuntura

Em fevereiro
G~ral,

realizada

ja no Brasil
do "Igreja

mómento

nem possúi

substituir

um projeto

porém,

a CPT tem assumido

de

que na práti

a carência

de

mais ampla às lutas pela terA CPT, assim, teria como

do campo.

Animando

sua situação,
econômica

e política

políti-

os trabalhadores

as contradições

definiu

da questão

a posiç~o

presen-.

nacional,~.(13)

agrária,

oficial

da Igre-

no documento

intitula

da Te rr a'", Essa reunião

e Problemas
de especial

no documento,

e di-

junto a c~mponeses".

para que haja um crescimento

em Itaici-SP,

de agudização

-14com o

de 1980, a CNBB, em sua 18.a Assemblé~a

a respeito

se revestem

popular

no Brasil.

co nas lutas e na organização
e camponeses

assessorar

Reconhecem,

que dêem uma dimensão

ra e dos trabalhadores

"interligar,

a CPT n~o objetiva

e partidos,

agrária"

ca e em determinados

mas contando

em pastoral

Na perspectiva. de suas lideranças,
a atuação

ecumênica,

importância

das tensões

esclarece

e esse documento

histórica

e coincidem

entre Igreja

e Estado.

seus pontos

com

um

A CN8B ,

de vista sobre "a questão

da

p rop ri edade fundiária"'. Através· de seus b sp os, diz ter procurado
í

~valorizar,

preferencialmente,

e a experiência
terra".

concreta

Denuncia

,

o ponto

dos que sofrem·por

a injusta

distribuição

. t

no palS, os ln 'aresses das grandes
Estado

ao grande

capital.

de vista,

Defende

o modo de pensar

causa do problema

de propriedade

emp~esas,

e:<istente

o apoio ostensivo

a "terra de trabalho",

da

do

em suas

(11) Ambos os documentos são datados de 6/05/1973.
(1~)
t~xto e análise_publicados
pelos Cadernos do CEA5(1973).
(1~) ~ltaçao de declaraçoes_de
lvo Poletto (1985). A análise do
materlal.de ~stuqo e r~f~:-xao pu~lica~o pela SPT nacional e pelas
suas reglonc;ls
urna ldela da dlmensao "profeticalt de sua atuação.
Um exemplo e o Lí.v ro de Pla rceLo Barros de Souza
"A B..fbliao a Luta pela Terra", co-edição corn a Ed ,Vozes ,1983.'
..•.
~

~!.

d,:,
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vers~8s

familiar,

tribal e comunit~ria,

bem como o direito dos pos-

seiros, contra a "terra de exploração",

voltada

exclusivamente

para

o lucro.
li

análise

de um "modelo profético"

a questão agr~ria permite
plexas,

relativas

entender

~ articulação

siva. Principalmente

ou tentar entender

Igreja/catolicismo/sociedade

para os "pobres"

para as suas classes subalternas,

alterando

da

riores com os setores poderosos
corr.plicaainda mais no "momento"

de repensar

DA PESQUISA

do Tri~ngulo

gião do Alto P~ranaíba,

abrange,

de Minas,

-

a

~ primeira.

Mesmo assim, nao

rigorosa

Uberlândia,

se

do espaço de a-

à

seu trabalho'

Uberaba,

Ituiutaba

e

respectiv~mente.

Para uma primeira
como refer~ncia

junto ao povo.

dita, como também a meso-r~.

geogr~fica

de quatro dioceses:

o

a rigor, nao so,

dessa CPT local. Grosso modo, esta vincula

jurisdição
Patos

Mineiro

propriamente

deve pensar numa delimitação

se

e a própria Igreja se vê fren-

sua forma de atuação

contígua

ante

A problemática

LOCALIZADA

A CPT do Tri~ngulo

tuação

do campo, ou seja,

atual, quando entra em cena

á

meso-região

incl~

seus compromissos

burguesia.

"projeto a qr ri o " da Nova República

o CEN~RIO

quest5es com-

a questão crucial de si saber até que ponto a

Igreja se voltou efetivamente

te ~ necessidade

de pensar e agir sobre

caracterização,

por~m, tonvém tomar

a região maior formada pelo Tri;ngulo

Mineiro

e

Alto Paranaíba.
Trata-se

de uma região qu~ tem servido como pólo de a-

tração populacional,

principalmente

fronteiras

do norte e centro-oeste

agj{colas

zação da economia

regional,

ocorrida,

dos anos 70. Uma característica
percentagsm

,

-

de migrantes

devido ao esgotamento

principalmente,

à

dinami-

a partir

da região é, portanto, -a alta

(39% do total, em 1980). Outra caracte-

,

rlstica e o alto grau de urbanizaç;o.
população

do país e

das

regional

residia nas cidades

Em 1980, cerca de 80% da
e o município

mais popu-
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loso, Uberl~ndia,

concentrava

95% de sua populaç~o

no centro urba-

no. (14)

o Triân~ulo
nômico e político
bém

à

propriamente

dito, cujo desenvolvimento

eco-

se reflete sobre toda a regi~o, corresponde

tam-

área de ocupaç~o

ocupaç~o

populacional

decadência

mais antiga e de maior peso histórico.
e econômica

da economia

se desenvolveu

10calizaç30

de base agropecuária

na expans;o

geográfica

privilegiada

- divisas com S~o Paulo,

A capitalizaç~o,

entr~.

e consumi-

do país.

por via principalmente

mitiu, a partir de 1950~ um intenso processo

Brasília

A

Goiás

assumir a funç~o de expressivo

dores do litoral ao interior

propiciados

de S~o Paulo.

ligando os grandes núcleos produtores

vidade agropecuária.

da

e que cumpriu pa-

urbaria e industrial

e Mato Grosso - permitiu-lhe
posto comercial,

deu-se a partir

de min eraç âo no Estado de r~inas Gerai s , Ali

uma economia

pel complementar

do Triângulo

A

Incentivos

do comércio,

de modernizaç~o

ao desenvolvimento

per-

da ati

econômico

foram

pelo governo federal, após 1955, com a construç~o

e de estradas para o centro-oeste.

lou a industri~lizaç~o,

contando,

de

Na década de 70, deco-

inclusive,

com a presença

de ca-

pital estrangeiro.
Grande parte das terras da região do Triângulo
Paranaíba

s~o constituíjas

ácidos e vegetaç~o

do chamado "cerrado",

de pequeno porte. A ocupação

e do Alto

formado por solos
econômica

dessas

terras tem exigido grandes investimentos,

porém estes tem contado

com incentivos

principalmente

PRODECER-

governamentais

Programa

e federais,

de Desenvolvimento

A meta atual do programa

do Cerrado,

~ atingir a ocupaç~o

iniciado

produtiva

lh~o de ha., em alguns anos, e forr.1arum "corredor
d•.•
e

.
graos - sOJa,

Estados,

C3

f'

e, milho etc. Embora o programa

os investimentos

iniciais

se concentraram

através do
em 1977.

de meio mi-

de exportação"
abranja outros
em Minas Gerais,

(14) Dados censitários fornecidos pelo Depto. de Economia
sidade Ferleral de Uberl~ndia.

da Univer-
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aspacialm3nte

no Alto Parana{ba,. onde uma empresa de capitais

dos, brasileiros
já instalou

e japoneses

dois projetos

- a CAMPO-Cia.

de colonização

logia moderna.

Num desses projetos,

ram instalados

colonos procedentes

Na década de 70,
reta do governo,

área fronteiriça

terras

governo Figueiredo,

da borracha,

atualmente

d~ Indian~polj.s, Ituiutaba

importante

e sustenta

da propriedade

e acelerou

.

mas espoclalmente

e bem ar

naqueles

atingindo

do Sul, ~onte Carmelo,

totalmente,

Cascalho

( ,Cãnápolis, Centralina
e o abacaxi

Invasão do Cerrado Orasileirolt,

em todos os
culturas

graças à política

como Araguari,

e Iturama),

algodão

Can~polis,

agrí.

Estrela
a

(Capin~po-

Frutal).

"Para onde vão os nossos
1985.

cujo

como o caf~ (cult~

Rico e Patos de Minas),

(Monte Alegre,

da CPT-r'1Gintitulada

do

do contin]ente

onde se localizam

hoje municípios

Grupiara,

há muito obseL.

praticamente

ra que vem se expa nrí í.n do, a pa rt ir dos ano s 70,

Alimentos?

na região, con

sociais mais ou menos graves.

("bóias-frias")

n50 foram ~ecanizados

(15) Cf. publicação

e Iturama.

a proletarizaç~o

rural se traduz na e~pansão

temporários

Ituiutaba)

o

com campos ex-

uma poderosa

do çampo agravou a tendência,

A proletarizaç50

3

sob

em algumas ~reas.

homem do campo, al~m de cacsar problemas

lis

de

rural regional.

vada, de' concentraç5o

cola governam9ntal,

iniciado

de leite e de corte, tradicional

A modernização

trato ou colheita

sequelas

na

antigos ou novos, o capital privado expande a

tinua sendo uma atividade

d'e trabalhadores

(parte

rurais.

do aç6car e do~lcool

burguesia

di-

à expulsão de

devido, principalmente,

de cultivo

A pecuária,

cana d~ aç~car

de Furnas

da região, outra parte localizando-se

no~ municípios

agro-ind6stria

fo-

de responsabilidade

também na região um projeto,

Com projetos

. ,.

de Coromandel,

da Usina Hidrelétrica

e demográfica,

Desenvolve-se

munlclploS,

e baseada em tecn~

do Rio Grande do Sul.(15)

um grande n~m~ro de proprietários

ticulada

no município

Agrícola

do Estado de Goiás), deixou importantes

ordam econômica

perimentais

dirigida

um grande projeto,

a construç~o

da represa ocupando

de Promoção

priva-

_ ..
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A

alteraç~o

tensificaç~o
acompanhar

das relaç58s

do processo

de proietarizaç~o

de um avanço

correspondente

dores do campo na regi~o.
tunidade

de constatar,

da regi~o,

inclusive

Conforme

trabalhadores

e agentes

sindicatos,

proprietários

pastorais

popular.

da Igreja

Há

na regi~o,

As comunidades

informaç5es

guns encontros

de que,

de caráter

dos, além do interesse

inclusive

Outros

discutidos

assuntos

trabalhadora

em geral,

tos dos grandes
a Puebl~,

a posicionamentos

A definição
de, como acredita
de abertura
da terra

eclesi~sticas

problemas

específicos

.

n~o contam
levantado

a estrutura

Mineiro

por

"viciada"

dos grandes

deu-se conjuntamen-

de experiências

inovadoras

mais antiga,

e interdiocesano

a

nesses

encontros

nos centros

foi a situaç~o

a1-

fundiá-

urbanos.
da classe

a denúncia dos efei

de sindicatos,

bem como o estudo

de

de CEBs ,.motiv2..

pelos problemas

de terras

de

de base organizaram-

da diocese

religioso,

a invasão

de documentos

relativos

da CNBS etc.(16)

das linhas

da Ig'reja Cat5lica

toridades

é

vivem na 5rbita

de ação para a CPT d~ regi~o

o autor deste trabalho,

e do trabalho

Uberl~ndia,

eclesiais

diocesano

a formação

projetos,

. ,

dos munlclploS

em 1980 e 1981, foram realizados

puramente

rios da regi~o,

muitos

teve opoL

da regi~o.

se entre 1975 e 1978, sob a liderança
Uberaba.

dos trabalha-

Outro problema,

da CPT do Triângulo

te com o desenvolvimento,
catolicismo

deles,

cujas lideranças

e políticos

A formaç~o

na organizaç~o

rurais.

com a in-

rural, n~o se tem feito

anterior,

o mais populoso

de trabalhadores

na regi~o,

o autor deste trabalho

em pesquisa

com sindicato

de alguns

de Rroduç~o

no Brasil

no campo;
locais,
da região

de variáveis
no tocante

o posicionamento
principalmente
e a articulação

depen-

como o grau

~ problem~tica

particular

das au-

dos bispos(17)~
desses

problemas

os
nos

(16) Cf. ~~l~tim ~a EPT-CPO'-CEBs de M.G., nº 2, ano 1, março/abril
~e 1~83: ~ao S9 dlspoe, n~_mome~t~, ~e.informaç5es
precisas_sobre
a
lnstltu~çao da CPT na reglao; ha lndlclos, naquela publicaçao
de
certa lidera~ça dessa Comiss~o no movimento religioso re~ovad~r.
(17) A CPT nao tem subordinaç~o, em termos de mando hierarquico1
aos
bispos. Na prática, porém, sua aç80 tem sido possibilitada, facllitada ou dificultada pela postura deste ou daquele bispo.
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planos regional,

estadual

e nacional •.

~o tocante ~ Igreja Cat~lica
algumas

definiç5es,

como a expressa

nacional,

h~ de se considerar

pela CNSS, em 1980, que privile-

giou a posse popular da terra e, consequentemente,
to tipo de reforma agrária,
de direitos trabalhistas

colocando

num segundo plano a conquista

e dos assalariados.

niu-se por uma via legalista

e pacífica

apoiar, pelo meneis taticamente,

da terra,

ao

o Plano Nac Lo na L de Reforma Agr~ria

e na implementaç50

çados do episcopado

Essa mesma Igreja defi-

de conquista

do governo Sarney. Diante das vacilaç5es
cuos na definiç~o

a luta por um ceL.

do governo,

sucessivos

re-

do plano, os setores mais avan-

e da Igreja em geral tem assumido uma posiç~o

mais crítica e, em certos casos, somado forças a movimentos

de ocup~.

ção de terras ociosas.
A CPT do Tri~ngulo
bispos "3ngajados",

tem se respaldado

como o.Estêvão

bispo de Conceição

do Araguaia,

Cardoso

no comportamento

de Avelar, anteriormente

onde sofreu perseguiç~o

por suas po-

siç5gs favor~~eis

~ luta dos posseiros,

dia; e D.Benedito

de HUlhôa Visira, membro da direção nacional

CNB8 e bispo de Uberaba.

Há indícios,

de

e hoje na diocese de Uberl~n-

contudo,

da

de "dificuldadeslf

de

atuação na diocese de Patos de Minas.(IS)
A CPT do Triângulo

formula suas linhas de

-

açao em cone-

-

xao com a CPT- Regional de Minas Getais. Em julho de 1984, realizouse em Uberl~ndia

a VII Assembl~ia

da CPT-MG,

mas de especial

relevância

como: o aumento

do n~mero de b6ias-frias,

Ias que concentram
acidentes

discutiu

trabalhadores

namgnto por agrotóxicos);

devido a projetos

(acidentes

os conflitos,

rurais; as políticas

ses das grandes propriedades

alguns te-

e Alto Paranaíba,

a terra e expulsam trabalhadores;

envolvendo

trabalhadores

para o Tri~ngulo

QU8

e das empresas

agríco-

o aumento dos

com caminhões,

não resolvidos,

agrícolas

voltadas

tais

envene-

envolvendo

para os interes

multinacionais

e a refor-

ma agrária como solução para os grandes problemas.(19)
(lS) Cf. entrevista

com agente da pEstoral

(19) Jornal "Pelejando"

da Terra do Tri~ngulo.

n~ lU, ano 2,julho/agosto

de 1984.

-20Face ~s caracter!sticas
do Tri~ngulo
m~ticB

~ definida

em termos

dos trabalhadores

lhadores,

ç~es pr6prias.

apoiando-os

As vezes,

pria forrração do sindicato
tente.

Outras vezes,

d~ncias

sindicais

lhista.

Um exe~plo

Monte

Carmelo,

CPT. Exemplo

que

do primeiro

a partir

Estado,
sentes

em outras

de terra,

e solicitam

do Pontal

~reas

fazendas

definitiva

na divisa

Acampados

rais e precariamente

e D.Benedito,

ve a oportunidade
por um agente

na região,

de base-

não apresentam

extensão

o mes-

dos que ocorrem

mineiros.(2l)

8

conflitos

regi5es

Contudo,

,
do

estão pr.ê.

localizados

de são Paulo

em terras

e Mato

expulsos,

essas famílias

conduzindo

de negociaç50

envol

de Minas

aguardam

Ge

a solução

especialmen-

O autor deste trabalho

em maio ~ltimo,

da CPT, religioso,

Grosso,

pelo INCRA

cedidas

~ expressivo.

na zona

em 1985, de duas

O apoio dado pelos bispos,

de observar,

pados para uma tentativa

te-

a liderança

exercida

representantes

dos acam

com os representantes

do

em 8elo Horizonte.
Um exemplo

(20) Informaç~o
(21)

comunidades

de

• di
Sln
1ca 1 • (20)

de posseiros

instalados,

de sua situação.

te D.Est~vão

do sindicato

da CPT.

há tensões

de 120 famílias

locais.

as dissi-

na ~rea traba-

do país ou mesmo outras

o trabalho

doTri~ngulo,

vendo cerca

conjunto

nem a mesma

como o norte e o nordeste

Atualmente,

INCRA,

caso é a formação

1
• p8_a
oposlçao

mo grau de dramaticidade
atualmente,

concretamente,

é a 'partici~aç~o na greve dos canavieiros

.
organ~zada

Os conflitos

de suas organiz.ê.

mais agressivas

do esforço

do segu~do

.
d e Centrallna,

os "b6ias-

implica

em apoiar,

mostram

S8

~ proble-

em discutir a pr6,.
.
localidades em que e lneX1S-

naquelas

implica

da CPT

junto com os traba-

na formação

esse esforço

colado

especialmente

é crescer

a proposta

especialmente

a prioridade

de um trabalho

proletarizados,

Nesse sentido,

frias".

da re~i~o,

prestada

Os conflitos
fúndios.

do que tem sido denominado

pelo agente

s~o mais intensos

pastoral
nestas

aqui "modelo

profé-

entrevistado.

regi5es

de grandes

lati-

tico" de atuação da Igreja é uma iniciativa
região conhecida
ro". Realizada

como "Roma~ia

do.Trabalhador

do Triângulo

Minei-

todos os anos, a partir de 1979, na semana que prQ

cede o prim~iro

d8 ~aio, esta romaria reúne centenas

res , principalmente

rurais. A princípio,

destino fixo a cidade de Romaria,
cional devoç~o a Nossa Senhora

para-locais

de trabalhad.Q.

o movimento

tinha como

antiga ~gua Suja, local de tradi

da Abadia. A partir de 1985, alte-

rou-se o sentido da conc8ntração,
romeiros

dos bispos e da CPT da

conduzida

que simbolizam

lhador. Neste ano, por exemplo,

a imagem da santa e os

os "sofrimentos"

do povo trabl!:

a romaria foi direcionada

para Ity

iutaba e o evento motivado r foi o segundo anivers~rio

de um acideu

te que causou a morte de 38 trabalhadores

do município.

As romarias,
pelas comunidades

geralmente,

bóias-frias

sao preparadas

de base e contam com o apoio de folhetos

so~. Um desses folhetos,

ilustraç~o,

impres-

relativo ~ 7.a Romaria do Trabalhador,

alizada e~ Estrela do Sul, em 1985, apresenta
apr8sen~ação,

com antecedência

em forma d9 di~logo,

a seguinte

da pr5pria hist5ria

tipo estória em quadrinhos,

re-

estrutura:

da romatia;

do episódio-símbolo

que mo-

tivava a romaria naquele ano; oraçõ3s curtas; algumas questões
serem discutidas,
relacionadas

calcadas

no episódio-s!mbolo;

com a realidade

do trabalhador

das dos profetas

Isaías e Moisés);

gora relacionadas

com as citações

de cançõ~s contando

aspectos

to, ainda, se apresenta

teatrais

8

a-

novas oraçoes e letras
Nesse folheacolhi

pela cidade, sessão de testemunhos

de sofrimentos,

Um prtiblema levantado

parada para almoço, apresentaçEes

para leitura bíblica e missa.(22)
pelos que militam na Pastoral

Terra na região é a heterogeneida~8

população.

para discussão,

o esquema da festa final da romaria:

de cantos, caminhada

pular existentes

novas questõ8s
bíblicas;

bíblicas

rural (no caso, retira-

da vida dos b5ias-frias.

da da santa pelo povo,- procissão
de casos concretos

leituras

para

da

das formas de religiosidade

na ~rea, devido à alta proporção

Talvez o fato também t~nha aspectos

(22) Fo Lh st o "7.a Romaria do Trabalhador
ed. do SEGRAC, O.Horizonte,1985.

de migrantes

positivos,

do Triângulo

pona

na medida

rUn3iro"-,
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em que, n~o existindo

um tradicionali~mo

teriza

de Minas

outras

um trabalho

regi~es

de cunho

subalternos

ternas

~s igrejas

res provavelmente
fase da hist~ria

,

particulares,

ativos

brasileira,

classe

"classe

foram c~18res

Uni~o Democr~tica

h~ a tens~o

que os sstorss

em criar,

Ruralista.

dos setores

que ameaças,

denunciadas,

(23) Cf",

ameaçados

uma burguesia

em 1964

(23)

,mas

existe,

contra

locais

pr~-

com o mesmo
do norte de

sem dúvida,

da UDR -

ou n~o, esse avanço

aconteceu

o bispo de Uberaba

ao mpsmo te~po
e contra

membros

d~ Teria.(24)

He Lo sa Maria ~1.Starlin9, "Os Senhores
í

(24) De acordo

com o jornal

pelo agente

da pastoral

"Pelejando"

uma

~lembros dessa

uma sucursal

Coincidentemente

com setQ

pela campanha
agr~ria

.
ln-

qus, nesta

latifundi~rios

no Triângulo,

dominantes

com os

qU3 tam-

e os conflitos

ruraL'", como se auto-denomina.

organizativo

da Pastoral

para

,
A'lem d as t ensoes
do pals.

se sentem

conspiradores

bem organizada

problemas

identificarios com a grande propriedade

peso hist~rico-conservador
Minas,

.regloes

em outras

.

"

espaços

da Terra comp~ometida

tem recolocado

agrarl.a. N~o h~ na regi~6

reforma

podem abrir-se

de uma Pastoral

do Triângulo

bém se fazem sentir

como o que carac-

renovador.

A existência
setores

Gerais,

cat~lico

das Gerais",1986.

e informações

da terra entrevistado.

prestadas
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ALGU~AS HIPCTESES

, .

emplrlcas

Estas considera~58s
sobre as relações
moviment6s
p6teses,

entre a Igrsja Católica,

sociais no campo, permitem

a-questão

agrária e os

sejam levantadas

,
,
ainda de carater
provisorio,

vel desencadear

e de ordem interpretativa

algumas hi-

•
dO'
a partlr
as qU2ls e

uma investigação~ais

sistematizada

,

POSS1-

daquelas

rela

-

çoes.
- Com respeito ao processo

hist6rico
,

1) Ac~edita-se

que seja posslvel

no Brasil,

4

demonstrar

. e a ccns t°-L
u· -o d e u m "mcd=!lo
Cla
1" 'J_ça
_
profético"
,
duta da Igreja Catolica

mais amplo:
a emergen-

de pensamento
"".
a

relativamente

e condo

problematlca

camr;o.
1.1) Esse modelo é fundamentalmente
refere ao discurso,

ao ritual e ~ organizaç50

bem como ~ ética sOcial e política
1.2) Desenvolve-se,
relaçõos,

do campo religioso,

do catolicismo.

contudo,

de pensamento

num contexto

conflitivo

ja comprometidos

com

O

de
ou-

e conduta.

1.3) Tende a aglutinar
"projeto"

em torno de si os setores da Igresocial e político

dos setores su-

do campo.
2) ,(\ viabilização

se-ia através

histórica

de meios igualmente

desse"modelo

inovadores

do, caberia a função d~ organizar
com tal modelo, como a prática
eventualmehte,

ci~is concretos,

á

não só um discurso

social e política

de elo de ligaç50

à

í

da Torra, contucompatível

correspondente,

entre os movimentos

a Igreja como um todo e a sociedade

- Com respeito
to da pesquisa

p ro f t co" dar-

de atuação do cato li-

cismo, como as CEos e a CPT. ~ Comiss~o Pastoral

servindo,

no que se

no ~mbitc da Igr8ja e fora dela e logra contraditar

tros modelos

balternos

inovador

região do Triângulo/Alto

so-

inclusiva.
Paranaíba,

obje-

localizada:

1) Setores

da Igreja teriam assumido,

mente, o "modelo proféticoll

-

parcial ou total-

de açao e conduta com respeito

..

a pro-

-24blemática

do campo.

\J'-.

1.1) A CPT da região teria
implantaç~o

lica regional,
religiosas,

tivas

da populaç~o

refletido

na extensão

e na qualidade

da questão

subalternos

à

na

agr3ria

valores

as instâncias

a nív~l

e normas

sócio-político

para as pr~ticas

local.

Especialmente,

das formas organiza-

de um "modelo
regional

de conduta

das relações

católicas

e sócio-políticas

Cat6-

rurais.

eficácia

nal, bem como na complexidade

contexto

inovadoras

e políticas

de concepções,

giosas

~ nível da Igreja

sociais

2) Os limites

Igreja,

do modelo,

teria tido consequ~ncias

dos setores

tamento

uma certa liderança

desse modelo.
1.2) O des3nvolvimento

ter-se-ia

ex~rcido

estariam
a nível

inclusivo.'

de tra-

na diversidade

da Igreja

regio-

entre esse segmento

mGis abrangentes,

tradicionais

profético"

dos setores

da

as pr~ticas

reli-

subalternos

e

o

..

..
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