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A
Igreja
Católica
tem pretendido
-e com
muita
frequência conseguiu- ser o mediador tradicional do campesinato.
Sua presença
junto as classes agrárias é secular, tanto na
história
europeia
como
na
latinoamericana.
Com
base
na
legi timidade de caráter carismático
e -em muitos contextostambém imbuida de uma legitimidade de caráter racional (Weber,
1964), a Igreja Católica produziu um discurso e desenvolveu ações
que lhe tem permitido a produçao e inculcaçao de "sistemas de
classes", de "sistemas de classificaçoes",
de "habitus",
em
última instância de elementos que têm favorecido à construçao de
identidades e de "ethos" particulares ao campesinato (Bourdieu,
1971) .
No Brasil dos anos setenta, com o afiançamento
da opção
pelos pobres, um setor autodenominado de "progressista" na Igrej a
Católica passaria
a oferecer, através de "velhos" sinais e
símbolos
que têm ressonância
na religiosidade
popular,
um
discurso
e um tipo de ações "novas" que fundamentariam
a
reconstrução
de
identidades
"positivas"
para
os
"setores
populares", em especial para os camponeses, e que paralelamente
delimitariam
e justificariam
suas lutas políticas.
Sendo a
religião um elemento do cotidiano dos camponeses e, devido ao
vínculo histórico tradicional que foi mencionado anteriormente,
se facilitaria a consolidação e legitimidade dessa "nova" ação
temporal da Igreja no campo.
A
entidade
leiga
que
é destacada
por
inteletuais,
sindical istas, rel ig iosos e pol íticos como sendo a que obtem
maior ressonância na "nova" ação no campo é a Comissão Pastoral
da Terra (CPT). Esta Comissãao, que nasceu em 1975 em Goiania,
tem extendido
sua atuação
-com maior
ou menor
nível
de
penetraçãoem todo o país, ainda que um dos seus focos
principais
sej a a região sul, contando com um secretariado
nacional e várias regionais.
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A atuação da CPT nas diferentes mobilizações dos camponeses,
em especial nas lutas- pela terra; o apoio à organização
dos
trabalhadores
rurais, seja através do incentivo às oposições
sindicais na procura de um "sindicalismo autêntico", assim como
com seu papel na organização dos "Sem Terra"; a resemantização
dos rituais como nas "Romarias da Terra"; a ação pedagógica
levada a cabo através de seus boletins e cartilhas; em sintese,
todo este" "serviço evangélico-político"
prestado aos camponeses,
se constitui num objeto de interrogação, numa questão polêmica
para agentes de diversos campos: inteletual, político, religioso.
As interpretações mais comuns -e não só no campo inteletualapontam para caracterizar este "serviço" como uma "ação política
plena" e aos agentes pastorais da CPT -e em última instância á
própria
entidadecomo
sendo
"inteletuais
orgânicos"
do
campesinato (entre outros: Grzybowski, 1985; Geiger, 1987). As
reações a este tipo de interpretações tem sido muito fortes, em
especial da própria CPT, contrapondo uma visão desse serviço como
sendo basicamente um "serviço profético".
Se manifestam por outro lado, críticas de tendências e de
partidos
pai íticos
pelo
que
consideram
uma
"intromissão
excessiva" da CPT na politização das classes subalternas, e do
Movimento
Sindical de Trabalhadores
Rurais por "incentivar o
paralelismo
sindical".
Em geral todos
estes atores
também
questionam a "religiosização
do pOlítico,,1 que se manifestaria
nas propostas e na prática da CPT por visualizar-a como um peso,
como um elemento limitante de sua proposta e de sua atuação, que
precisaria ser superado.
Nos embates
internos da Igreja os setores tidos como
"conservadores" questionam as mesmas propostas e práticas da CPT
mas, basicamente,
no que toca á "politização
do religioso,,2
presente
nas mesmas, vendo nesse mecanismo
un fator também
limitante -neste caso da extensão e do caráter da "mensagem
religiosa"- que também precisaria ser superado.
No
discurso
das
agências
do
Estado
e dos
setores
empresariais e de proprietários rurais, representantes do campo
do poder, e veiculado sitematicamente através dos meios massivos
de comunicação -em especial os jornais- haveria uma crítica à

Pensar ou agir religiosamente seria considerar a realidade em termos de um universo simbólico
que orienta a experiência dos homens segundo um sistema religioso em sua origem. Geertz entende por rel igião
um sistema simbólico que implica concepções que dizem respeito a uma visão de mundo e a um ethos, assim como
um tipo de ação particular. Para ele a essência da ação religiosa consiste em imbuir um certo complexo
específico de símbolos -da metafísica que formulam e do estilo de vida que recomendam- de uma autoridade
persuasiva. Croce ve à religião como uma concepção de mundo animada pela fé, a qual engendra uma ética do
mundo. A dimensão da religiosidade al imenta a ação, segundo Croce, através da "paixão", e segundo Manheim,
através da "utopia" (Geertz, 1985).
2 Pensar e agir politicamente impl icaria considerar a realidade em função de um universo simbólico
particular, o da pol ítica, cuja definição legítima é produto de conflitos que poderiam ser pensados, segundo
Bourdieu,
como constitutivos de uma campo específico (Bourdieu, 1981).
Nessa linha Geertz resal ta que a pol ítica é uma das principais arenas onde as estruturas de
significado -nas quais os homens dão forma à sua experiência- se desenrolam publicamente. Através da noção
de "política do significado" procura destacar
que os processos políticos são mais amplos e profundos do
que as instituições formais destinadas a regulamentá-los
(Geertz, 1985).
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CPT, tanto à "politização do religioso",
como exessiva e até "subversiva", quanto
político".

considerado por eles
á "religiosização
do

Finalmente, entre os próprios agentes pastorais da CPT ao
mesmo tempo que para um público externo se reafirma a importância
e a pertinência
da articulação
do político
e do religioso,
internamente se manifestam dúvidas e disenções sobre a eficácia
dessa articulação nas práticas e discursos desenvolvidos
pela
entidade, já que frequentemente neles tende-se a absolutizar um
ou outro pólo, provocando constantes críticas e autocríticas.
Em contraste com estas proposições, consideramos que essa
articulação manifestada através dos processos de "religiosização
do político" e de "politização do religioso" que é avaliada como
limitante,
funcionaria
inversamente
como
mecanismo
que
alimentaria o poder da CPT -e das "entidades progressistas"
da
Igrej a- na competição
com seus concorrentes
nos respectivos
campos.
Consideramos que este duplo processo de "religiosização do
político" e de "politização do religioso" faria que o discurso
e a atuação da CPT se apresentem com um caráter "totalizador",
porque pretende articular todas as dimensões da vida social
(Novaes, 1979). Para tentar encontrar o sentido deste caráter
"totalizador" se fez necessário procurar instrumentos de análise
de outros espaços disciplinares,
como é o caso da linguísitica
através das contribuições
da "análise do discurso,,3 que têm
permitido enriquecer a abordagem antropológica4•
a. Na procura do sentido: os mecanismos
de enunciação
e a
estruturação do imaginário do discurso pOlítico-religioso
da CPT

Pretendemos
partir da análise da CPT como um fenómeno
discursivo. Mas não se procura escolher o "dizer" como oposto ao
"fazer" . As condutas,
o fazer, não são um dado puramente
obj eti vo, já que não podemos saber em que consistem
esses
comportamentos
que se procura
explicar,
se não conseguimos
identificar-ós
dentro do marco de relações significativas
que
lhes outorgam existência. Por sua parte, as palavras pouco tem
a ver com as representações
subjetivas dos atores. As palavras
que conformam um enunciado já não constituem um conteúdo isolado,
mas sim algo dito por um enunciador determinado, cuja posição se

3 Ver: Orlandi, E., 1987a. e 1987b; e, especialmente, Veron
e Sigal,
1985, cujo pormenorizado
análise
dos fundamentos
discursivos do fenómeno peronista, tem-nos sugerido varias pistas
para pensar nosso objeto.
4 Este artigo
é resultado do exercicio de este diálogo e
seus conteúdos formam parte de uma pesquisa maior em andamento:
"Terra, pastoral e política. A CPT e a luta pela terra" que já
contou com apoio da ANPOCS/Fundação
Ford e do CNPq.
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define

no interior

de um processo

determinado

de troca.

Por sua vez o ator não é uma entidade fantasmagôrica. O ator
enquanto enunciador, se constitui no interior. de um imaginário
que
estrutura
os
lugares
dos
"produtores/receptores"
dos
discursos. Estes lugares não são pontos isolados: as posições
enunciativas
dos
atores
políticos
e/ou
religiosos
são
inseparáveis
de uma lógica que define estratégias,
determina
restrições, produz o sentido dos comportamentos
sociais (Verón
e Sigal, 1985).
O "dizer" da CPT se manifesta, estoura em diversidade de
formas: na fala dos diferentes agentes pastorais, nos documentos
de encontros, nos boletins da CPT nacional e das regionais, nos
dossies anuais, nos jornais, nos cantos liturgicos, mas tambêm
nas passeatas frente as delegacias ou agências de governo, nas
missas rezadas nos acampamentos e nos assentamentos, nas Romarias
da Terra, no conjunto do serviço da CPT. Assim, pensamos o espaço
do "dizer" como presente tambêm nas ações, no "fazer".
Consequentemente
nosso principal obj eti vo aquí é tentar
identificar e analizar as relações enunciativas e a estruturação
do imaginário político-religioso
da CPT, que se faz presente no
seu "dizer" e "fazer", pretendendo contribuir na recuperação do
sentido de esse duplo processo de "religiosização do político"
e de "politização do religioso", processo que tem influência na
de Limi tação dos espaços de representação
e na construção das
identidades do campesinato.

b. A continuidade

no discurso

pOlítico-religioso

da CPT

Se comparamos o discurso das entidades leigas da Igrej a
Católica com atuaçao no meio rural nos últimos 50 anos (por
exemplo: SOR, MER, ACR e CPT) estamos levados a pensar que existe
uma continuidade
nos mesmos dada pela nao variaçao da funçao
discursiva, apesar das mudanças concretas dos campos religioso
e político. No próprio caso da CPT nos quassi quinze anos de
existência considerados em nossa pesquisa (desde sua formaçao até
finais
dos
80) ,
a
continuidade
é
marcante.
A continuidade no discurso da CPT não reside necessariamente
no plano
dos
conteúdos
manifestos
dos
temas
ideológicos
explícitos. Os temas podem mudar, assim como o campo semântico
dos coletivos; noções que eram totalmente alheias ao imaginário
podem serem introduzidas como inovações. Ou seja, neste plano -o
"ideológico"o peso da continuidade
é relativo. Mas se nos
deslocamos para o o nível do funcionamento discursivo, poderá
ser
encontrada
uma
unidade
profunda
e uma
continuidade
sistemática. Desde esta perspectiva, os textos da CPT apresentam
uma verdadeira lógica discursiva, cujos elememtos dão forma a uma
estrutura enunciativa com capacidade de absorver os conteúdos
mais diversos.
Esta estrutura

enunciativa

estaria

composta

por elementos

.
!
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fundamentais

como:

.posição da CPT enquanto
e a "serviço" do povo;

enunciador

fora do campo político

.descaracterização
do
campo
político
através
de
sua
religiosização" e consquentemente o deslocamento dos adversários,
reduzindo-os a uma sorte de "residuo político";
.homologia entre a posição da CPT e a
amplos: "Reino de Deus", "Igreja"
e "Povo",
num anunciador abstrato único depositário da
i'camponeses sem terra" e de uma palavra que

dos coletivos mais
que converte á CPT
verdade do coletivo
só ela possui;

.dupla identificação entre, CPT e "Povo" por uma parte, e
entre "camponeses
sem terra" e "cristãos"
ou "trabalhadores
evangelizados" por outra, expulsando aos adversários para regiões
de oscuridão, do anti-povo, dos anti-cristãos. Esta configuração
é importante no que diz respeito á eficâcia do discurso da CPTi
.predominio do "dizer" sobre o "dito", isto é, a tendência
á redução da palavra da CPT ao nível da enunciação';
.por último, a sustitubilidade
dos conteúdos da oposição
"nós/eles". Ou sej a a oposição "nós/eles" funciona como uma forma
que poderia ser preenchida com conteúdos diversos segundo as
conjunturas.

c. A auto-imagem da CPT e de seus agentes pastorais
"outro" no imaginário político-religioso.

e o lugar do

Desde o ponto de vista dicursivo, a CPT funciona como um
operador complexo pelo qual passam os mecanismos de construção
de uma serie de relações fundamentais que levam á produção de sua
auto-imagem. Essas relações seriam :

1) da CPT a seus destinatários
terra) i
2) da CPT a seus adversários,

(o povo,

os camponeses

sem

aos outros;

3) da CPT com as entidades imaginárias
espaço próprio do discurso político-religioso.

que

configuram

o

A compreensão da especificidade deste nó de relações implica
poder identificar os mecanismos através dos quais uma entidade
religiosa gera um discurso também político que se traduz na
adesão até de agentes não religiosos.

I •
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c.1) A auto-imagem

da CPT e seus agentes

pastorais

Se constrõe uma equação complexa no discurso que procura uma
tendência
identificatória
-mais
que
uma
identificação
cristalizada- composta pelas entidades Igreja/Povo/Reino de Deus.
A equivalência
entre as três é originária,
corresponde
ao
"momento forte", o qual, frequentemente,
se identifica com a
época das missões jesuíticas, uma sorte de tentativa de "reino
de Deus na terra" e que está na origem das celebrações
das
Romarias da Terra em Rio Grande do Sul. Essa equivalência
foi
quebrada e continua sendo quebrada pelo tipo de desenvolvimento
capitalista
que se manifestou
e manifesta
no Brasil.
Este
panorama desolador
-do qual seriam reponsáveis
o Estado, as
classes dominantes
(em especial os latifundiários
agrupados na
UDR) , os políticos tradicionais
(encarnação da corrupção e da
robalheira), assim como os partidos e as tendências de esquerda
tradicionais
(entre outros motivos, por terem um projeto ateu e
por sua incapacidade de aglutinar os subalternos e contestar à
dominação estabelecida)está chegando a seu limite, criando-se
as condições necessárias para a sua superação.
É no cruzamento
desta articulação
crítica que a CPT
enquanto uma das formas de manifestar-se a "Igreja progressista"constrõe
sua
posição
como
a
do
mediador
absolutamente
indispensável para voltar a resolver a equação. É ela, desde essa
posição que pretende dar uma resposta positiva ao desafio lançado
à Igreja Católica brasileira em 1949 em Natal: "Nós já perdemos
os trabalhadores da cidade, não podemos perder os camponeses".
Cabe resaltar que essa posição já foi ocupada -e em alguns casos
continua sendo ocupada ainda que secundariamente
desde o ponto
de vista da eficâcia atribuida pelos outros noa campos político
e jornalístico- por outras entidades leigas da Igreja Católica
como ACR, MEB, MER, etc.
É nessa articulação crítica que a CPT r'econheceycons t r-ôe seu
lugar de "enunciador/agente".
A Igreja, o Povo (em especial os
camponeses) e o Reino de Deus aparecem como três espaços que se
imbricam, se unificam,
na auto imagem da instituição CPT. Esta
unificação
exige uma verdadeira transmutação
da CPT enquanto
entidade. Seus agentes devem deixar de ser exclusivmante Igreja,
virar povo (e tambêm camponês). São Igreja, mais não podem se
visualizar nem se sentir só como quadros de Igreja. São povo,
mais com um status especial de povo: encarnam um povo plenamente
evangelizado e evangelizante. São camponeses, mas com um status
quase negador da posição de camponês: encarnam um camponês não
exluido, conscientizado, sujeito. Assim são Igreja, mas são povo.
São povo, mas povo evangelizado, vanguarda na contrução do Reino
de Deus na Terra.

Esta necessidade
de unificação
implica uma verdadeira
confusão no discurso e nas representações de si, de sua entidade
e dos camponeses, por parte dos agentes pastorais. Frequentemente
é vivenciada como um "pacto de silêncio" sobre as verdadeiras
condições da posição. Vira atividade clandestina, não só pelas
condições
objetivas
de repressão
do sistema dominante
mas,
principalmente,
pela incorporação dessa multipla e conflituosa

,.
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possição

triádrica

que a transmutação

exige.

Ao aprofundar a análise dos elementos que compõem a autoimagem cabe assinalar, primeiro que, o movimento dicursivo se
efetua entre
dois pontos que são verdadeiramente
dois "topoi"
do imaginário
religioso:
a Igreja/clero
e a Igreja/povo.
A
Igreja/clero
(monástica) seria o lugar de um coletivo singular:
a hierarquia. A Igreja/povo contêm um outro coletivo singular:
o povo de Deus. Estes dois lugares, estes dois "topoi" que, num
inicio se correspondiam tanto espacial como temporalmente, foram
divididos e sofrem a ameaça de uma separação defini tiva, de
tornar-se
incompatíveis,
de virar heterogeneos,
de classes
opostas, de reconsti tuir-se em tempos e espaços imaginários
diferentes.
A Igreja/clero,
a hierarquia
(desde a simbiose
"Cruz/Espada" enquanto um "aparelho ideológico do Estado") ficou
por fora -ou contra- do tempo histórico da "verdadeira luta de
classes" , da
luta
de
Iibertação
do
povo,
por
estar,
paradoxalmente,
confundindo-se
com o Estado. Ficou encastelada
no tempo dominante, que se pretende inmutável, eterno, o fim da
história. Por estar do lado "errado" da história, ficou por fora
dela.
A Igreja/povo recupera, volta a juntar o que jamais teria
que ter sido separado, o que tinha nascido como indissolúvel: a
Igreja e o povo de Deus, seu povo. A Igreja ao se reencontrar com
seu povo, recupera ao próprio Deus. Ao revalorizar sua função
pastoral a Igreja volta ao redil (nesse sentido não tem ponto de
atrito o discurso da teologia da libertação
com o discurso
"conservador"
de
João
Paulo
11) .
Será
através
da
recuperação/reconstrução
da figura do agente pastoral que se dará
a recuperação da história, do povo, de Deus por parte da Igreja.

Outros

dois elementos

são centrais

I) uma explicação de sua presença
"modelo de entrada em cena";

na autoimágem
através

11) a construção de um "nós" nas relações
(camponeses sem terra) .

da CPT:

de uma sorte de

CPT/Povo

de Deus

I) A "entrada em cena" poderia ser entendida como produzida
por uma "nova" leitura dos "sinais dos tempos" fundamentada na
teologia da libertação, na qual se lê a realidade readaptando a
conceituação marxista.
Esta entrada é um encontro entre valores imutáveis da Igreja
com valores da sociedade degradados pelo Estado e pelas classes
dominantes.
Nesse
encontro
se produz
um duplo
efeito
de
"historização" e de "perda de historicidade".
"Historização",
quando a Igreja através de sua prática
pastoral, e em especial da prática temporal da CPT, passa a
vivenciar
mais
intensamente
o tempo da curta duração,
da

~
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conj untura. Isto é, recupera o tempo histórico
conjuntural.
quando os camponeses,
Também se manifesta
a "historização"
através do processo de conscientização
levado a cabo enquanto
"serviço" pela CPT, passam a recuperar sua própria história, a
ter consciência de sua história.
Mas,
paralelamente,
se
produz
um
efeito
de
"perda
historicidade".
No encontro
com a CPT o campesinato
será
absorvido pelo tempo místico do Reino de Deus, dos sofrimentos
do "povo escolhido". A história da luta pela terra do campesinato
brasileiro é reconsituida como composta por um tempo místico,
consi tuido de um ou vários momentos
fortes
(reprodução dos
momentos fortes clássicos: o tempo de Moisés, o tempo de Jesús,
o tempo dos Apóstoles, o tempo dos martires da Igreja) e o tempo
intersticial, o tempo histórico.
Conjuntamente,
nesse
modelo
de
"entrada
em
cena"
a
intervenção da CPT é justificada como uma ação que a coloca no
lugar de uma carência. Isto é, sua presença torna-se significante
de uma ausência. Na sociedade brasileira de hoje reina o ódio,
a ambição sem limites, o interesse desprovido de amor. O Reino
de Deus é a contra-imágem dessa sociedade. Nele reina a caridade,
o amor fraterno em Deus, o amor cristão. A CPT, em última
instância justifica sua entrada em cena pela ausência de alguem
que tenha a capacidade de "outorgar/construir
juntos" o projeto
verdadeiro do campesinato, a caminhada que leva ao Reino de Deus
na terra. A degradação do campesinato é tamanha, principalmente
pela ausência de um projeto, projeto este que não deve ser só
político ou só religioso, mais um projeto unificado políticoreligioso. Ou seja a verdade do futuro do campesinato não depende
de um projeto político em si mesmo, mas de um projeto políticoreligioso. E a CPT é visualizada como a materialização
desse
agente anunciador/construtor
desse projeto, da Boa Nova do Reino
de Deus na Terra.
Poderiam

serem identificados

.a urgência
insustentável;

dada

pela

como elementos

situação

de

desse projeto:

opressão

.a legitimação histórica e teológica de
outorgando especificidade ao projeto camponês;

e exploração

luta

pela

terra

.0 reconhecimento
da necessidade da união solidária do povo
de
Deus
(camponeses,
sem
terra
do
campo
e da
cidade,
trabalhadores
em geral, religiosos) em oposição á parcialidade
e á fragamentação
associada
à
ação política
tradicional,
clientelística que, se por um lado separa os dominados, por outro
junta exploradores e explorados;

.a evangelização como
verdadeiro soclialismo;

ato de salvação

e de construção

.0
caráter
não
só político
do projeto,
ético/religioso
construido a nível de verdade.

mas

do

também

,
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11). Com relação á constrtução de um " nós" nas relações
CPT/camponeses sem terra, cabe apontar que através do modelo de
"entrada em cena" o "serviço" da CPT seria de alguma maneira
múltiplo ou reversível. O I1serviçol1de evangelização libertadora
da CPT dirigido aos camponeses desde o espaço da Igreja é o de
uma pastoral que reconhece não só a situação de "estar sem terra"
em que os camponeses se encontram, mas a estes como o "Povo de
Deus". Por meio do serviço da CPT/Igreja
os "sem terra" se
descobrem como "Povo de Deus", mas, por sua vez, reconhecem à
CPT/Igreja como um dos seus, construindo-se um "nós" particular.
É a evangelização dos camponeses/povo que transforma a Igreja em
Povo. No ponto de contato, isto é, no serviço, na evangelização
libertadora, se produz uma dupla transmutação cujo suporte é a
CPT, representante da Igreja enquanto entidade materializada no
corpo dos agentes pastorais. A CPT se configura assim como um
operador múltiplo.

No que diz respeito aos camponeses, a identidade construída
dos "Sem Terral1 através do discurso pOlítico-religioso
da CPT
enquanto enunciação verdadeira, é produto de uma característica
básica deste discurso: sua ambiguedade. Isto é, haveria um jogo
ambíguo entre duas categorias que em principio não podem serem
unificadas automaticamente numa identidade unívoca: os camponeses
objeto "sem terra" e os camponeses sujeito "Sem Terra". Nesse
discurso as duas categorias se transformam em dois estados de uma
única identidade. Haveria uma relação "potência/ato",
tão cara
á perspectiva
aristotélica-tomista,
onde os camponeses objeto
"sem terra" seriam os "entes em potência 11 da concretitude
da
identidade dos agentes I1Sem Terra" l1atores" de sua história. A
transformação
da "potência" em "ato" é um processo que deve
construir-se no tempo -a pesar de estar garantido por principioe, no qual, a CPT com seu serviço,
luta para acelerar
a
velocidade dessa transformação.

c.2) A

imagem dos outros

Se faz necessário refletir sobre o lugar da alteridade, o
lugar do "outrol1 no discurso da CPT. Isto é, o "outro" respeito
á CPT, à evangelização libertadora, e aos camponeses Sem Terra.
Uma das características
principais do discurso políticoreligioso da CPT é a de gerar uma assimetria no que respeita á
posição do "outro", deslocada em relação ao eixo que define a
posição do enunciador.
As opiniões dos latifundiários,
dos políticos tradicionais,
dos agentes do Estado e dos dirigentes sindicales catalogados
como "pelegos"
são não pertinentes
respeito
aos problemas
político-religiosos
que o serviço de evangelização
libertadora
encarna. Não tem eixo comum que opunha essa evangelização
as
ideologias, as opiniões desses outros atores.
Nessa alteridade,
a posição
termos morais, ou melhor de moral

dos "outros" é definida em
religiosa. A posição
da CPT
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e a dos "outros" e equivalente à oposição Bem/Mal, Deus/Diabo.
Se pode
descrever
o inimigo
em termos
"classistas"
-os
capitalistas,
a burguesia
rural, os latifundiáriosmas a
descrição não escapa nunca da moral idade religiosa.
A construção do "outro" enquanto inimigo no dicurso da CPT
permanecerá inseparável do imaginário da sombra, do engano, das
trevas. Com anterioridade ao serviço de evangelização libertadora
os camponeses estavam sometidos pelos latifundiários, nas garras
do capitalismo, nas mãos dos políticos, baixo as botas do Estado
autoritário
e enganados
pelas
promessas
dos sindicalistas
pelegos. Iludiam aos camponeses sem ter que ocultar-se. Era o
encantamento das "relações patriarcais" e depois o encantamento
do "milagre" autoritário da modernização da agricultura. Será a
luz da conscientização
da evangelização que cria a escuridão com
o desencantamento
das relações de dominação. O desencantamento
do pol ítico se converte
no resultado
natural,
a partir da
formulação da verdade sobre a situação
que se manifesta atraves
da palavra da CPT.
A partir da conscientização o triunfo do projeto libertador
evangélico é só questão de tempo. Os inimigos estão condenados
naturalmente
ao fracasso,
estão condenados
à escuridão.
Os
inimigos
virão
a ser assim
uma espécie
de resíduos
que
testemunharão a diferença qualitativa que existe entre camponeses
objeto "sem terra" e camponeses sujeitos "Sem Terra".
Se não existe um eixo comum que situe ao mesmo tempo à CPT
e a seus inimigos é porque não existe um coletivo comum que
compreenda ambos termos. A CPT reivindica para si o coletivo mais
amplo: Povo de Deus.
O dispositivo
do
discurso
religioso-político
da
CPT
consisi tirá na oposição entre um "nós" pleno, sustancial, transhistórico, que coincide tendencialmente com o coletivo maior de
Povo de Deus e um "os outros" que é expulsado do campo religioso,
que é residual
respeito
á temporalidade
trans-histórica
do
catolicismo.
Esse
"os
outros"
é
despojado
de
toda
espiritualidade, de toda identidade essencial. O inimigo não tem
proj eto evangel izador , espiritual próprio. É aquele que só coloca
obstáculos à marcha inexoràvel dos camponeses para se transformar
em Povo de Deus -ou melhor de se reencontrarem como Povo de Deus.
Esse "os outros" é inimigo dos Sem Terra, da CPT, da Igreja, do
Povo de Deus, de Deus mesmo.

c.3) O universo metafórico do imaginário religioso católico
uso da conceituação marxista na "nova" leitura dos "sinais
tempos".

e o
dos

Os temas do universo metafórico do imaginário religioso
católico apresentado pela CPT seriam temas semelhantes aos da
religião
tradicional,
mas de alguma
maneira
apresentariam
associações de contéudo político. Por exemplo, nesse imaginário,
a Cruz não seria só "sofrimento individual" mas sim "vitoria do
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povo" e as oposições Santo/Pecador, Bom/Mau, Comigo/Contra mim,
seriam
colocadas
como
equivalentes
a
Povo/Burgués,
oprimido/Opressor
e Com o Povo/Contra o Povo.
Daria-se assim uma tentativa de coletivização da produção
de sentido no campo religioso
que entra em conflito
com o
monopolio dominante dessa produção que, em última instância, diz
respeito á divisão de pápeis entre hierarquia e laicato. Este
monopôlio junto com o monopôlio do sagrado -que implica o acesso
exclusivo à verdade- estão na base do carisma religioso.
Assim, considerando á Igreja enquanto um campo de lutas,
conflitos constantes entre a CPT, o clero e a hierarquia podem
também ser detectados nos espaços da produção discursiva e do seu
reconhecimento.
Em princípio, a voz de Deus é ressucitada
ou
transferida só á autoridade papal (o Papa pode ser visualizado
como uma sorte de encarnação do enunciador primeiro, Deus). Com
base no valor básico da hierarquia todos os demais membros do
campo
religioso
se
ordenariam
"hierarquicamente"
enquanto
enunciadores secundários.
A intransferibilidade
da enunciação
e a arbitragem
dos conflitos
internos
são propriedades
do
discurso da Igreja, e definem a estratégia da Igreja/hierarquia
desde o ponto de vista da produção discursi va. Estas propriedades
desenham um "campo de efeitos", que pode ser descrito em termos
do carater precário da legitimidade do discurso atribuida a todo
outro enunciador
secundário que se encontre numa posição de
inferioridade respeito à Igreja/hierarquia.
Esta
característica
de
precária
legitimidade
dos
enunciadores secundários estaria na base dos constantes conflitos
que se manifestam entre as práticas discursivas da CPT é nas do
clero e/ou de outras entidades locais e regionais da Igreja
Católica. É uma disputa entre enunciadores secundários para ver
quem é que fala -ou melhor- logra falar através de sua boca, a
verdadeira palavra do enunciador primeiro, a inquestionável.
Mas
no caso da CPT o conflito tem adquirido
uma dimensão mais ampla,
já que frequentemente dando-se conta ou não, tem desenvolvido um
discurso através do qual pretende diminuir ou até el iminar o
papel do enunciador anterior, isto é, da Igreja hierárquica. Seu
discurso asume assim um
caráter heterodoxo ao questionar as
características
básicas do modelo imposto pela ortodoxia
do
campo: a intrasnferibilidade
e a hieraquia.
A resistência
a
aceitar a sua posição de enunciador
secundário,
definida no
proprio discurso da Igreja hieráquica, têm dificultado -e diria,
impossibilitadoa superação
plena deste tipo de conflito,
resultando
em soluções
parciais,
frágeis,
de compromisso,
dependentes
de alianças conjunturais
que, os agentes da CPT
envolvidos, posssam vir a construir -ou a atualizar- com setores
da Igreja hierárquica de modo a "abafar" o deslocar os conflitos.
A CPT, enquanto
enunciador
secundário,
tenta procurar
legitimar sua posição de enunciaçao por meio da recuperaçao da
história. Mas é uma história que conta de herois, de mártires:
através dela se constroem atores sociais imaginários que cruzam
o tempo e o espaço quassi-idénticos a si mesmos. Assim a história
aparece
como metáfora
do presente.
Passa a ser um eterno
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presente,
uma história
imóvel, cujos episódios
sao simples
repetiçoes de um mesmo fato: a luta da aliança Igreja/Povo contra
os dominantes e o Estado. É uma sucessao de Anonis ...Desde as
Missoes Jesuíticas até agora. Ontem aconteceu ,o mesmo que hoje.
É uma sorte de leitura pedagógica da história. Através dessa
recuperaçao
imaginária da história a CPT procura fundar sua
própria legitimidade no fato de que sempre estive alí, ao inverso
do modelo de entrada em cena. Ela necessita assim fazer um grande
esforço para anular o tempo histórico.
No que diz respeito ao imaginário político presente no
discurso da CPT, encontramos que a política, para ser aceita pela
CPT
como
pela
Igreja
em
geral,
recebe
um
conjunto
de
"tratamentos".
Conforme a tradição escolástica,
as múl tiples
"leituras" dos textos originais têm permitido estabelecer uma
série de "distinguos"
entre os"bons"
e os "maus" usos da
política. E, sobretudo, de vir a atenuar, corregir ou contornar
tudo o que entra em contradição com a doutrina da Igreja. Assim
nas tentativas de introduzir o marxismo na cultura católica - ou
como diz Grignon, no "batismo do marxismo" - o caminho percorrido
tem sido a constituição de um marxismo muito escolar ou muito
escolástico, muito fácil de abordar e de assimilar, abandonando
uma perspectiva
que enfatiza a diversidade de comentários
e,
sobretudo,
de
leituras
em
debate.
Fundamentado
sobre
a
contaminação de dois léxicos separados e antagónicos -o marxista
e o católico- e sobre a justaposição de um vocabulário político
e de uma tonalidade
religiosa,
o discurso
da CPT também
exprimiria
a desfassagem
entre a necessidade
"de assumir"
completamente
uma posição recentemente
conquistada
no campo
político e um "habitus católico", conformado e sustentado ao
longo de uma carreira de animador e de militante. (Grignon, 1977)
Falar de "luta de classes" e de "liberação" pode ser uma
maneira de continuar a falar de Deus e de religiã05• Dessa forma
as "análises" da "Igreja progressista" seriam tambem ainda uma
ocasião de repetir o rosário de palavras sacras, equivalentes
linguísticos dos gestos da crença, signos da cruz e genuflexão,
que resemantizam
o léxico marxista marcando-o
religiosamente.
Assim, os agentes pastorais podem se permitir todas as audácias
verbais. Isto seria coerente porque as palavras e os conceitos
produzidos para analizar a realidade social mudam de significado
quando
se os introduz
numa linguagem
destinada
a dizer o
infalível
(instrumento por excelência da transfiguração
e da
denegação do real que os faz se deslizarem para o lado do ideal
e do irracional,
assignándo-lhes
-por uma forma extrema de

5 Cabe perguntar
se a linguagem religiosa não conservaria,
mesmo dentro de suas variações mais modernas, as propriedades de
uma linguagem ritual. Isto é um conjunto de fórmulas que deveriam
ser pronunciadas,
de palavras que deveriam ser ditas por elas
mesmas, sorte de 1inguagem paras itár ia que, para sobreviver, deve
se montar em cada época sobre um discurso profano -político ou
filosófico- no qual o conteúdo seria, no limite, indiferente e
ao qual lhe conferiria
uma significação
ou -ao menos- uma
coloração religiosa (Grignon, 1977).
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sobredeterminaçãouma
sentidos trascendentes)

multiplicação
e uma
(Grignon, 1977)

superabundância

de

Um outro elemento do imaginário po Lí t i.co aponta a que,
talvez,
a ambição
última
que sustenta
o projeto
para
os
camponeses,
é a construção de um campo político sem Estado,
desalienado da fetichização do Estado, uma "quase pura" Sociedade
civil onde se diferenciariam
-ainda que não sempre- a Igreja e
o Povo de Deus organizado
em comunidades.
Esse "socialismo
cristão" que tende a excluir o Estado -e que apresenta algumas
características
do "comunismo originário"se contituiria num
socialismo final organizado em pequenas comunidades, as quais,
mantendo suas diferenças, encontrariam sua unidade na Igrej a, que
é a corporificação de Deus na Terra.
A equivalência Socialismo Cristão/Reino de Deus/Democracia
implica uma relação tensa com a noção de Democracia. Tendo que
permanecer
o valor
da hierarquia
-elemento
fundamental
da
ortodoxia doutrinária para garantir a unidade insitucional da
Igreja-, e ante a impossibilidade de incorporar esse valor como
um dos pilares
do conceito de Democracia,
na estrutura
do
discurso
da
CPT
a equação
queda
reduzida
a
Socialismo
cristão/Reino
de
Deus,
diluindo
Democracia
em
"caráter
democrático".
No discurso político-religoso
da CPT se manifesta também a
comunhão entre "verdade e real idade". Se o discurso dos pol íticos
tradicionais
e do Estado fica só a nível de promessa, a CPT,
recuperando a palavra do Povo de Deus, dos camponeses sem terra
em comunhão com a palavra da Igreja, do evangelho, diz a palavra
realmente verdadeira. Ou seja que pelo próprio modelo de entrada
em cena, a "verdade" e a "real idade" são introduz idas no universo
político pelo próprio enunciador, a CPT.
Ainda que em mais de uma conjuntura
-sobretudo ante os
processos elei torais- tem-se manifestado um profundo envol vimento
dos agentes pastorais com o PT enquanto partido (o "PT Igreja"),
a característica definidora do discurso político-religioso
da CPT
reside em tentar manter o "nós" Igrej a/CPT além da pol ítica.
Aparece uma valorização
de certos candidatos que são definidos
como "camponeses" ou como "membros das CEBs", mas o resgate e a
promoção é entanto "candidatos personificados",
não enquanto
"políticos". Assim o resgate se da a custas da desqualificação
do campo político.
O vaciamento do campo político -operado, por exemplo, nesse
resgate de candidatos- implica tambêm na tentativa, atraves do
discurso, de redifinição da política e das regras de jogo por
.meio de uma moral católica, religiosa. Esta redifinição se traduz
na divisão entre formas "verdadeiras" e formas "falsas" de fazer
política entre um "dever ser" e um "o que é". O não envolvimento
pleno da Igreja na política -que é frequentemente evaluado como
debilidade, como omissão, como falta- seria pelo contrário, um
sintóma de fortaleza política. Ela guarda para sim o monopólio
da
verdade,
que
tendo
sido
conquistado
dos
pol íticos
tradicionais, dos "outros", também é arrebatado ao "movimento".
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Ainda que todos os enunciados falem de que "a verdade está no
povo", na prática a verdade continuou sempre nas mãos da Igreja,
deslocando-se
agora para a CPT enquanto
parte
da "Igreja
progressista".
O espaço
de "alter ego" da política é ocupado
exclusivamente
pela "Igrej a progressista"
(cabe lembrar como
exemplo quando, em 1987, se agudizam os conflitos entre os Sem
Terra e a CPT, a verdade passa a estar na palavra da CPT: o
movimento agora "se equivocou")

d. Considerações

finais: diluição

e distinção.

O objetivo deste trabalho era tentar ajudar a compreender
o sentido do dizer e do fazer
da CPT, basicamente por meio da
identificação e da interpretação das relações enunciativas e da
estruturação do imaginário específico, na articulação do duplo
processo de "religiosização
do político" e de "politização do
religioso", que se manifesta no discurso e nas ações dos agentes
dessa entidade. Esperamos que os elementos e aspectos salientados
ao longo
do texto
-como
por exemplo,
a continuidade
do
funcionamento
discursivo
e as características
da estrutura
enunciativa
resultante;
a
tendência
identificatória
Igrej a/Povo/Reino
de Deus na auto-imágem da CPT; o modelo de
entrada em cena com o duplo efeito de historização e de perda de
historicidade,
e o projeto
unificado
político-religioso;
a
construção de um nós pleno, sustancial CPT/camponeses Sem Terra
e o deslocamento dos outros ao espaço das trevas; a tentativa
herética
de coletivização
da produção
do sentido
no campo
religioso quastionando a intransferibilidade
da enunciação e o
valor da hierarquia; o tratamento moral da política e a leitura
escolar e/ou escolástica
do marxismo,
com a produção de um
socialismo cristão, que levam ao vaciamento docampo políticotenham contribuido para atender, ainda que parcialmente a esse
objetivo.

Mas, para concluir
gostariamos,
colocar duas reflexões em função das
inicio do texto.

apartir
do analisado,
polémicas
apontadas no

primeira: a característica
fundante do discurso políticoreligioso da CPT não é a tentativa de construção concreta de sua
posição enquanto "inteletual orgánico" das classes subalternas
agrárias. Isto é, a construção da posição da CPT enquanto um
mediador do campesinato com propriedades políticas específicas
e concretas. Pelo contrário, o discurso pOlítico-religioso
da CPT
se explica pelo que poderia ser denominado
de processo
de
abstração do enunciador, mediante o qual, a CPT enquanto mediador
concreto, tenta se diluir passando a funcionar no mesmo nível dos
coletivos mais amplos. No momento que o dispositivo de enunciação
da CPT adquire sua forma definitiva, o enunciador CPT se converte
ou se transforma num enunciador abstrato. É o Povo que fala, são
os camponeses Sem Terra que agem.

>.
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Segunda:
os resultados
da análise do dicurso da CPT,
parecem apontar para a importância
da articulação
pol íticoreligiosa como marca específica, a qual permitiria á CPT e seus
agentes
implementar
mecanismos
de distinçã9
com relação
à
concepções e práticas de outros atores dos diversos campos nos
quais a CPT age e fala. Estes mecanismos de distinção, segundo
as formas como sejam implementados pela CPT no estado particular
dos campos, brindariam as condições necessárias para a produção
de um
capital
simbólico
significativo
que,
acumulado
ou
reconvertido numa outra especie de capital, permitiria fortalecer
as posições de poder
da CPT dentro dos campos religioso e
político. Esta consideração é algo mais que uma possibilidade
lógica. É a mais provável das possíveis na trajetória da CPT.
Mas, para entender a atuação concreta destes mecanismos faria-se
necessário: reconstruir os debates e conflitos travados pelos
agentes da pastoral e as condições concretas de produção da
diversidade de ações e discursos que constituem o dizer e o fazer
da
entidade;
como
também
caracterizar
os
diferentes
reconhecimentos
que os outros têm
dado à CPT nas situações
especificas de conflito que se têm apressentadp no cotidiano ao
longo de sua história. A analise destos processos e situações já
correspondem
a outros tópicos da pesquisa quie trascendem
os
limites deste artigo.
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