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Lista de Siglas

JOC - Juventude Operária Católica

JUC - Juventude Universitária Católica

JOCI - Juventude Operária Católica Internacional

ACB - Ação Católica Brasileira

ACO - Ação Católica Operária

P.O. - Pastoral Operária

MEB – Movimento de Educação de Base

CEB – Comunidade Eclesial de Base

OSP - O São Paulo

AP - Ação Popular

OSMSP - Oposição Sindical Metalúrgica

SEDOC - Serviço de Documentação

CNBB - Conselho Nacional dos Bispos no Brasil

CELAM - Conferencia Episcopal da América Latina

MIA - Movimento Intersindical Anti-arrocho

COC - Círculos Operários Católicos

PCB - Partido Comunista Brasileiro

PC do B – Partido Comunista do Brasil

PCBR – Partido Comunista Brasileiro Revolucionário

ALN – Aliança Libertadora Nacional

MR-8 – Movimento Revolucinário – 8 de Outubro
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POLOP – Política Operária

COLINA – Comando de Libertação Nacional

MRT - Movimento Revolucionário Tiradentes

VAR – Vanguarda Armada Revolucionária

APML – Ação Popular Marxista-Leninista.

MNR – Movimento Nacionalista Revolucionário

MOLIPO – Movimento de Libertação Popular



[...] ao analisar as contradições e insuficiências do capitalismo, 

nos abre uma porta de esperança a uma sociedade que os cató-

licos, na celebração eucarística, caracterizam como o mundo em 

que todos haverão de “partilhar os bens da Terra e os frutos do 

trabalho humano. (Frei Betto, Paraíso Perdido: viagens ao mundo 

socialista, 2015)
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Prefácio

O livro que o leitor tem em mãos é resultado de uma pesquisa rea-
lizada por Lilian Marta Grisolio na sua primeira grande empreitada 
investigativa, ainda no mestrado, na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Quase 20 anos se passaram entre este primeiro traba-
lho e a produção da pesquisadora madura que hoje ela é. O tempo 
transcorrido, contudo, não tirou a pujança do texto, nem a pertinên-
cia das questões discutidas pela autora. Algumas reflexões que estão 
mais desenvolvidas hoje, e que ainda eram embrionárias na época, 
são trabalhadas na obra no interior do complexo campo das relações 
entre religião e política.

O livro pode causar estranhamento aos mais jovens, já que a reli-
gião e a política hoje mantêm explícitas as relações promíscuas que 
estabeleceram, principalmente após o golpe de 2016 e mesmo antes. 
Para quem não tem referências passadas, pode ficar a impressão de 
que religião e política sempre se alinharam pela direita. Entretanto, 
nas décadas de 1960 e 1970 do século XX diversas organizações reli-
giosas, em particular as católicas, atuaram de maneira profunda no 
combate às ditaduras no continente.

A autora vai demonstrando que a Igreja Católica tem como seu 
mecanismo mais importante de sobrevivência a capacidade de aggior-
namento, ou seja, de atualizar-se frente às mudanças ocorridas no 
mundo. Não por acaso é uma instituição surgida ainda na antigui-
dade, durante o Império Romano e que se mantém ainda hoje com 
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imenso peso político, cultural e também econômico. O Brasil não es-
teve fora destas atualizações e o livro discute como as mesmas ocor-
reram no país ao longo do período republicano.

Esta recuperação permite adensar a reflexão em torno da atuação 
da Juventude Operária Católica entre 1960 e 1968 – período escolhido 
pela autora - no interior do movimento de aggiornamento da Igreja 
Católica.

Se no período colonial e imperial a Igreja e Estado estavam ex-
plicitamente ligados, a instauração da República representou a perda 
do livre trânsito eclesiástico nas entranhas do poder instituído. Num 
contexto mais amplo, as Independências da América Latina, ocorridas 
ao logo do século XIX e a ascensão de organizações operárias pelo 
mundo todo também significavam um sinal de alerta para o Vaticano.

Respondendo à mudanças sociais, foi lançada em fins do século 
XIX, mais precisamente em 1891, a Encíclica Rerum Novarum, ponto 
de partida para a criação da Juventude Operária Católica em 1924, 
por Joseph Cardijn, na Bélgica. A autora apresenta em linhas gerais 
como a Igreja Católica brasileira e como a JOC lidaram com a nova 
doutrina social da igreja até 1960, quando sua reflexão se aprofunda.

Também está presente na obra a discussão sobre a renovação e 
radicalização de setores do pensamento católico que deram uma gui-
nada à esquerda a partir Teologia da Libertação. Esta se desenvolveu 
em decorrência das possibilidades abertas com o Concílio Vaticano II 
e a Conferência dos Bispos da América Latina em Medellín. A partir 
dos preceitos oficiais da Igreja Católica e sua opção pelos pobres, cujo 
ponto de partida é o papado de João XXIII com a divulgação das Encí-
clicas Mater et Magister, em 1961 e Pacem in Terris em 1963 foi possível 
desenvolver uma reflexão que se aproxima cada vez mais de valores 
caros à esquerda.

O movimento de transformação da JOC, que inicialmente perce-
beu o operário como fiel cristão e depois como um cristão explora-
do foi confrontado pela autora com os limites das “doutrinas” que os 
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jocistas buscavam adotar, além da doutrina católica, o marxismo dos 
anos de 1960, muito marcado pela leitura de grupos que reivindica-
vam a luta armada.

Outro aspecto que merece ser destacado é a discussão sobre a ori-
ginalidade da JOC frente a outros movimentos de esquerda, já que 
ela conjugou “o movimento operário e sindical com as propostas da 
pregação cristã, e aquilo que parecia inviável, se concretizou”, ou seja 
o movimento passou a produzir materiais de crítica e denúncia à di-
tadura e ao capitalismo; No entanto, a autora, acertadamente trata a 
radicalização do movimento como um “verniz marxista”, já que não 
há, de fato, uma ruptura transformadora proposta pelo movimen-
to jocista, que não superou os limites impostos pelo catolicismo ao 
combater o capitalismo. Desta forma, a revolução social não ganhou 
corpo na organização, já que isso implicaria abandonar a doutrina da 
Igreja que sempre busca o alinhamento com a ordem estabelecida. 
Entre a cruz e o manifesto, escolheram a cruz.

Isto fica demonstrado no esforço de interpretação da autora ao 
cotejar as fontes produzidas pela própria JOC, para formar sua mi-
litância ou para divulgar seu pensamento, como a Revista Missão 
operária, com o conjunto mais geral da reflexão da esquerda e com 
a ação possível do militante católico. Dilemas éticos perpassam essa 
documentação e estes, assim como todo o percurso reflexivo que cul-
mina na opção entre a revolução ou a doutrina católica dão corpo ao 
argumento dos limites do pensamento católico de esquerda.

Por fim, quero registrar a imensa alegria de apresentar esta obra, 
que para mim tem um significado pessoal. Lilian e eu estivemos jun-
tas desde a graduação, compartilhando entusiasmo, esperança, so-
nhos, tristezas, alegrias e tudo o que a vida nos trouxe (ou que arran-
camos na marra!) desde então. Acompanhei de perto esta pesquisa, 
desde a primeira ideia até a defesa. Quando recebi o convite aceitei 
como um presente que pude desfrutar ao revisitar tantas vivências 
partilhadas. Hoje, seguimos como professoras e pesquisadoras de 
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universidades diferentes, cada uma em um canto do país. Reler e re-
fletir sobre esta temática tem um sentido de celebração comunhão 
de nossas vidas, que se não puderam experimentar a revolução social 
que ainda não veio, experimentam os diversos saltos e rupturas que 
só solidificam nossa amizade e admiração mútua.

Patricia Sposito Mechi
Instituto Latino-americano de Economia, Sociedade e Política e do Ciclo Comum de Estudos 
– Universidade Federal da Integração Latino-americana – ILAESP/CCE – UNILA
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Apresentação

Vivemos uma profunda crise política, econômica e social. No ce nário 
de um mundo pandêmico, precisamos de um olhar cauteloso: passando 
pela intensa crise econômica inaugurada em 2007, o golpe político de 
2016 no Brasil e a retomada da atuação da extrema direita em vários 
lugares do mundo, chegamos em 2021. Um ano desastroso em várias es-
feras para a humanidade, com tragédias e retrocessos violentos em tudo 
que circunda a existência humana. Inúmeros fatores provocaram o re-
crudescimento da polarização ideológica própria do período da Guerra 
Fria, inclusive com clamores para a volta da ditadura militar no Brasil. 
Vivenciamos atualmente o acirramento da luta de classes e o aprofun-
damento das contradições e, apesar de o capitalismo ser hegemônico no 
mundo, as alternativas a ele são questionadas. São crescentes os ataques 
de xenofobia, homofobia, racismos e extremismos violentos. A esquer-
da tenta se reencontrar, conquistas de décadas se perdem e a crença na 
luta pelo socialismo se esvai com um borrão cada vez mais opaco.

Nesse contexto tão pessimista, este trabalho de pesquisa, realizado 
no início do século XXI, nos apresenta documentos e materiais que 
nos auxiliam a compreender questões fundantes para a História: Teo-
logia da Libertação, socialismo, a relação religião, política e ideologia 
e alternativas de luta contra o capital.

A ideia de realizar esse estudo deveu-se em grande parte, à von-
tade de entender melhor as questões relativas à Igreja e a sua liga-
ção com os movimentos sociais. Essa preocupação tinha com “pano 
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de fundo”, a necessidade de compreender a sempre paradoxal relação 
entre as lutas populares e os movimentos católicos, dada a constante 
presença destes movimentos no interior destas lutas. Neste sentido, 
inicialmente centrei minha atenção em grupos católicos, que adqui-
rem visibilidade no interior das lutas sociais que emergem em tempos 
distintos na sociedade brasileira. Tomando por base essas idéias, me 
vi diante de numerosos grupos católicos ligados a diferentes áreas de 
atuação na sociedade, todos contendo em seu histórico uma relação 
conturbada com a própria Instituição, seja do ponto de vista de suas 
práticas ou de suas propostas teóricas.

Entretanto, dentro destes grupos, a JOC no Brasil despertou-me 
um interesse especial, pois esta organização, aparentemente, se pro-
punha ultrapassar a difícil barreira existente entre os preceitos católi-
cos e os posicionamentos marxistas assumidos por organizações par-
tidárias emergentes entre os trabalhadores na década de 60. Isto em 
um momento em que as contradições sociais estavam muito visíveis 
dada a mobilização de seus atores.

No que diz respeito à ação junto aos trabalhadores operários em 
particular, vários dilemas enfrentados pela JOC expressam estas múl-
tiplas contradições: em primeiro lugar, a necessidade de conciliar os 
antagonismos no interior da própria Igreja. Em segundo lugar, o des-
moronamento do regime democrático através do golpe militar de 
1964 e a necessidade da Igreja e do movimento se posicionarem. Em 
terceiro lugar, as divisões no interior da sociedade civil, inclusos aí 
os trabalhadores que se mobilizam em seguimentos com posturas di-
versas dentre os quais se destacam os que se colocavam contrários à 
ditadura que se iniciava.

Assim propus-me pesquisar a influência da Igreja Católica no mo-
vimento operário na década de sessenta, seja resgatando o engaja-
mento de cristãos nas questões operárias, seja analisando o posiciona-
mento dos diversos setores ligados a Igreja frente às questões políticas 
relativas às lutas operárias.
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Toda pesquisa tem a sua história, partindo, muitas vezes, das inda-
gações de um graduando em um determinado momento de sua traje-
tória, no intuito de formar-se também enquanto pesquisador. Este tra-
balho não é diferente, nasceu de uma pesquisa realizada na graduação 
de História na PUC - SP, como parte das exigências para a conclusão do 
curso. Naquele momento, ao selecionar a JOC como objeto de minhas 
reflexões, meu interesse residia em entender a função social deste movi-
mento no Brasil, dado que é uma organização cuja gênese encontra-se 
na Europa em 1917 (na Bélgica) com determinadas características1 e, no 
Brasil desde sua oficialização em 1935, tais características se alteram.

O interesse específico pela Juventude Operária é também uma ten-
tativa de resgatar os caminhos trilhados pelos movimentos operários 
cristãos (e outros), dado que vivenciamos hoje uma desmobilização 
do sindicalismo brasileiro, principalmente frente à insegurança eco-
nômica e as constantes ameaças de desemprego. Sindicatos aliados a 
partidos conservadores, como a Força Sindical, chegam a promover 
sorteios para conseguir reunir os operários em manifestações.

Vemos hoje, entre os trabalhadores um certo dissabor em relação à 
democracia alcançada após a ditadura militar, que não conseguiu trazer 
os frutos tão esperados. Este ceticismo do presente me fez buscar o pro-
cesso vivenciado desde a efervescente década de 60, a partir de uma sin-
gularidade, a JOC, à procura de respostas para as angústias da atualidade.

A documentação investigada, ou seja, os relatórios de congressos, 
relatos e programas de atuação do movimento, mostraram que, por 
um lado, sendo a JOC a expressão de uma instituição fundante da or-
dem social brasileira e, por outro, sendo os trabalhadores e, em parti-
cular, os operários, parte inerente desta mesma dinâmica social, o es-
tudo da influência da JOC sobre o operariado me permitiria entender 

1. O surgimento da JOC vem de encontro a constatação de que a Igreja Católica se afastou 
da classe operária. Desde a encíclica “Rerum Novarum” de 1891 e também na “Quadragésimo 
Anno” de 1931 é possível perceber a preocupação da Igreja com o mundo moderno. Tratarei 
destes aspectos mais à frente.
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um pouco mais os fundamentos da sociedade brasileira e definir os 
seus contornos. Basicamente, entender o impacto da presença de um 
braço da Igreja Católica na sociedade brasileira e suas formas de atua-
ção em determinado período e, através disso, ampliar o entendimen-
to de alguns dos nexos constitutivos de nossa formação social.

Iniciei, portanto, uma investigação que me permitiu historicizar 
a entrada da JOC no Brasil, assim como caracterizar a adaptação de 
seus objetivos, estrutura e formas de atuação a esta realidade. Ao res-
gatar esta adaptação, que não ocorreu sem conflitos no interior da 
própria Igreja, observei o que, em um primeiro momento, me pa-
recia um aspecto contraditório desta organização. Ou seja, a partir 
de um dado momento, os documentos mostravam ter havido uma 
transformação no discurso desta organização. Se inicialmente seu dis-
curso era religioso de cunho político, tempos depois, este mesmo dis-
curso torna-se um discurso político de cunho religioso. Tal mudança, 
conforme pude apurar na seqüência da pesquisa, longe de significar 
uma mera troca de palavras, indicava uma alteração profunda, se não 
radical, na ideologia que norteava a atuação desta entidade.

Tornava-se assim, imprescindível, para o entendimento da atuação 
desta organização aqui no Brasil, caracterizar, antes de tudo, esta mu-
dança que denota a função social que organizações deste tipo cumpri-
ram neste período de início da última ditadura do Brasil.

É válido ainda ressaltar a preocupação em não trabalhar um tema 
deveras saturado e que pudesse trazer uma pequena contribuição à 
chamada história eclesiástica2. É nessa perspectiva que a análise da 
transformação do discurso religioso, voltado às questões espirituais, 
da moral e da família do trabalhador, para um discurso político, en-
volvendo questões trabalhistas e sindicais, tornou-se fundamental 
para pesquisa.

2. Termo usado pela autora Samyra Brollo de Serpa Crespo (1998) “Progressismo Católico, 
educação libertadora no Brasil (uma contribuição à história das ideologias)”. Dissertação de Dou-
torado em História - Universidade de São Paulo.
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Introdução

As transformações vividas no interior da Igreja Católica nos dife-
rentes momentos históricos no Brasil, desde o início do século, fo-
ram trabalhadas por diversos autores que se apoiam nas teorias que 
evidenciaram as estratégias de manutenção e autopreservação da 
Igreja na sociedade, de acordo com a necessidade de manter-se como 
instituição influente.3 Essa postura da Igreja permanece desde a cris-
tianização do mundo Ocidental após a queda do Império Romano. 
Os laços efetivados entre Igreja e Estado, no Império Carolíngio já 
apontavam para uma estratégia de penetração do mundo cristão en-
tre os povos que possuíam outras religiosidades, denominados pelos 
romanos de bárbaros. São diversas as críticas relacionadas à ligação 
da Igreja com as relações de poder vigentes nos mais diferentes mo-
mentos históricos, quando definitivamente esta se vê entrelaçada aos 
interesses financeiros e do Estado, na particularidade do sistema capi-
talista, como se depreende deste texto da JOC, de 1968, que faz uma 
crítica a Igreja Católica:

Esta é a tragédia da Igreja Católica em tantos países ocidentais: os pas-

tores perdem freqüentemente a consciência de seu papel profético e 

3. É vasta a historiografia acerca deste tema, para citar alguns autores que me serviram de 
referência, Ralph Della Cava, Roberto Romano, Moreira Alves e Damião Duque de Farias, 
entre outros relacionados na bibliografia.
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adormecem na embriagues de um culto financiado pelos grandes amos 

do capitalismo.4

Tal evidência, indicada por alguns autores, como um dos princi-
pais fatores de sua manutenção, preservação e influência no mundo, 
me levaria a inquirir aos documentos qual teria sido o papel da JOC 
no conjunto desta estratégia. Particularmente pela identidade pró-
pria, no interior mesmo do catolicismo, que este movimento, já na 
sua gênese, revela ter.

Contudo, essa idéia de “autopreservação na sociedade” é refu-
tada por Michel Löwy que a considera uma análise falha, pois não 
leva em conta as “motivações subjetivas e nem a significação objetiva do 
fenômeno”,5ou seja, a transformação da Igreja deve ser analisada a 
partir da articulação de diversos fatores que contribuíram para o fe-
nômeno. Segundo este autor, só há na verdade um deslocamento da 
questão em relação à transformação do pensamento da Igreja, mas 
não uma resposta. Assim, ele questiona “porque a Igreja não concebe 
mais a influência da maneira tradicional: em relação às elites sociais, ao 
poder político?”.6

No entanto, conforme Ivan A. Manoel, o instrumento fundamen-
tal utilizado para análise das posições a Igreja nesta temporalidade tão 
abrangente, tem sido o conceito da Autocompreensão da Igreja, pelo 
qual ela,

...não foi sempre a mesma e em determinados momentos históricos se 

atribuiu tarefas e posicionamentos políticos diferentes dos anteriores e 

posteriores, o que lhe conferia uma especificidade, um caráter único. 

4. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 nº 
4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
5. LÖWY, M.(1991) “Marxismo e Teologia da Libertação”, tradução Myriam Veras Baptista, 
Editora Cortez, São Paulo, p. 98.
6. Op. cit., p.32.
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Por isso é possível distinguir a Igreja dos primeiros cristãos, da Igreja 

Iluminista ou a Igreja Ultramontana, por exemplo7.

Acredito que é necessário que olhemos atentamente para o perío-
do que estamos tratando, pois neste momento, o que se observa é a 
própria Igreja que percebe seu afastamento das classes populares, que 
não responde mais as necessidades decorrentes da profunda modifica-
ção da própria sociedade.

Estamos falando da industrialização, do agravamento da situação 
social, e conseqüentemente da intensificação de lutas sociais. É inegá-
vel que a Igreja havia perdido espaço na sociedade exatamente pelo 
seu vínculo com as classes dominantes, e para recuperá-lo se fez ne-
cessário uma transformação em sua doutrina social.

A teoria de “preservação da influência da Igreja” pode não bastar 
para entendermos as mudanças que ocorreram no interior da Igreja 
Católica, mas é impossível negar que, enquanto aparentemente a hie-
rarquia não alterou seu discurso, posicionando-se quase sempre ao 
lado das forças conservadoras, é dela que partiu a iniciativa de oficia-
lização dos grupos especializados ( JOC, por exemplo), partiu dela as 
definições do Vaticano II (e de uma nova Igreja) ou a definição dos 
métodos de atuação desses movimentos, como o “Ver, Julgar e Agir”, 
sobre o qual falaremos mais tarde.

É evidente a capacidade de preservação desta instituição que se 
mantém há séculos, permeando, moldando-se e reagindo em cada 
época às circunstâncias as mais diversas e principalmente às direta-
mente ligadas a ela: reformas religiosas, revoluções anticlericais, o 
próprio nascimento do mundo moderno entre outras.

7. MANOEL, IVAN A ., “A esquerdização do catolicismo brasileiro ( 1960-1980); notas pré-
vias para uma pesquisa”, in: Revista Estudos de história, Franca, v.7,n.1, São Paulo, Ed. UNESP, 
2000. No artigo o autor atribui a este conceito um caráter weberiano, com características 
estruturalistas que conferem às análises uma idéia de permanência pela qual as realidades 
históricas possuem estruturas internas não passíveis de mudança.
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No entanto, é fundamental que não percamos de vista que a Igre-
ja, longe se ser uma instituição única e monolítica, apresenta inúme-
ras dissensões que resultam no surgimento de tendências, gerando 
correntes, interpretações e práticas sociais diversas.

Mas retomando a questão inicialmente, colocada. No que diz res-
peito à historiografia sobre a atuação destes grupos que emergem no 
interior da Igreja católica, particularmente os do período da ditadura 
militar, chama a atenção que nenhum outro movimento católico foi 
mais estudado do que a JUC. É vasta a bibliografia sobre este movi-
mento e sua atuação no período militar. Não sei se isto se dá pelo 
fato da JUC estar ligada aos meios acadêmicos, dando assim maior 
visibilidade a intelectuais, ex-juízas, que hoje relatam suas próprias 
experiências, ou se a atenção que se dá a este movimento está ligada 
à politização mais severa que levou os militantes da JUC formarem a 
Ação Popular.8 Muitas vezes ao mencionar meu objeto de trabalho, a 
JOC, me indagavam sobre a ligação com a JUC ou qual a relevância 
do jocismo para o movimento operário brasileiro.

Essa constatação me causou certo incômodo, pois os movimentos 
cristãos ligados ao operariado, a saber, os Círculos dos Trabalhadores, 
a própria JOC e mais tarde as Pastorais Operárias são, sem dúvida, 
a base de tantos outros grupos que atuaram de forma decisiva, seja 
nas greves, na luta pela democracia, na formação de uma teologia 
renovada (teologia da libertação) ou ainda na formação de partidos 
políticos9.

8. Sobre a transformação da JUC e o aparecimento da AP ver: RIDENTI, Marcelo (2001), 
Ação Popular: cristianismo e marxismo, IN: História do Marxismo no Brasil,capítulo 
6, Mimeo.
9. No Jornal O Gancho da Pastoral Operária é possível encontrar o seguinte pronunciamen-
to aos trabalhadores sobre o recém criado Partido dos Trabalhadores (PT): “É um partido 
ainda em construção. Seu lema é Terra, Trabalho e Liberdade, e propõe lutas mais importantes: o fim 
da Lei de Segurança Nacional, a Reforma Agrária, liberdade sindical, a colocação do poder político 
nas mãos dos trabalhadores... Um partido novo, mas que atraiu a simpatia e o apoio de milhares e mi-
lhares de trabalhadores e outros companheiros que querem o fim da exploração, a construção de uma 
nova sociedade.”, O Gancho (1979) Boletim Informativo,janeiro, São Paulo.
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Dessa forma comecei a questionar. Como falar em movimento 
operário sem falar da JOC? Como tratar das questões relativas ao gol-
pe de 64 e as conseqüentes reações sem falar no movimento católico? 
Mesmo que o objeto central não seja o movimento católico operário, 
a inserção desta no movimento operário não pode ser negada. Seria 
o mesmo despautério falar de luta armada e não citar o Marighella. 
Este postura pode estar calcada no fato de que talvez não se queira 
reconhecer que segmentos da Igreja Católica no Brasil e talvez a pró-
pria instituição tenham assumido posturas mais combativas expres-
sando um pensamento progressista face até mesmo aos grupos que 
se consideravam de oposição ao governo, isto é, de esquerda. Ou seja, 
é mais fácil citar a JUC que ao desembocar na Ação Popular se afasta 
da Igreja e exorciza o fantasma do catolicismo de seu discurso. Re-
conhecer que a Igreja Católica no Brasil ou mesmo segmentos dela 
podem ter exercido um papel progressista e não conservador como 
ocorreu em alguns países da América Latina, é, talvez, uma hipótese 
a ser aprofundada pelos estudos acadêmicos.

Essa surpresa é partilhada por outros autores que acentuam o pa-
pel da JOC no processo de reação contra a ditadura. Hamilton Faria 
destaca que a atuação da JOC, por exemplo, é central e decisiva na 
formação da primeira comissão de fábrica da Cobrasma, deste modo 
está na origem da Organização Sindical Metalúrgica de São Paulo. 
Ou ainda Luis Werneck Vianna que remonta às origens do sindicalis-
mo brasileiro, destacando o papel importante do operariado católico 
nesta formação. Sem demérito do resultado do trabalho, a obra de 
Marcelo Ridente, O Fantasma da Revolução Brasileira, revela a postura 
anteriormente indicada, pois, apesar de reconstituir a ação dos perso-
nagens envolvidos na década de sessenta, passando inclusive pela AP, 
não traz referência alguma a JOC.

Ora a recuperação dos nexos constitutivos da realidade brasileira 
no intuito de elucidar a singularidade da nossa formação passa por res-
saltar a existência desses grupos que, na tentativa de entender, atuar e 
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transformar a realidade, interagem diretamente com os mais diversos 
setores da esquerda dando a esta força social uma conotação particular.

Desse modo, percebemos mais claramente a participação efetiva 
de uma parte da Igreja, como um foco de aglutinação de universitá-
rios, camponeses e operários.

Num momento em que a Igreja Católica revê seus equívocos his-
tóricos, como a omissão frente ao nazismo e a perseguição aos judeus 
ou aos povos indígenas10, implementa novas formas de infiltração na 
sociedade através dos “padres cantores” e, principalmente depois de 
duas décadas de crescimento vertiginoso das Igrejas Protestantes bra-
sileiras, fica ainda mais fácil entender a importância da atuação desses 
núcleos de base da Igreja Católica, responsáveis pelo contato direto 
com a população em seus mais diversos setores.11 Assim, pude tam-
bém compreender o quanto a JOC foi importante no contexto social 
da época12.

10. A Igreja Católica lançou a Campanha da Fraternidade de 2002 o tema: Fraternidade e 
Povos Indígenas, com o lema: Por uma terra sem males (em guarani Yvy marã ei), neste texto a 
Igreja reve sua atuação no Brasil à época da colonização: “É preciso acentuar a diferença de pos-
tura da Igreja do passado e de hoje, graças aos novos conhecimentos antropológicos, mas especialmente 
pela abertura dada pelo Concílio Vaticano II e, no Brasil, pelos Documentos de Medellin, Puebla, San-
to Domingo e Ecclesia in America. No passado, apesar de os missionários defenderem os índios, houve 
também gritantes ambigüidades que permitiram o apoio à colonização, com suas conseqüências. No 
livro História da Amazônia, lemos, por exemplo o seguinte: “Eis as três instâncias que conquistaram 
a área amazonense para o sistema mundial: os soldados com seus fortes (casas fortes, fortalezas), os 
comerciantes com suas feitorias e os padres com suas aldeias de índios. O soldado fechava o caminho 
para os concorrentes de outras nações européias, o comerciante abria o caminho para a exportação e 
o padre segurava a mão-de-obra.”e ainda recorre ao Concílio Vaticano II e a Medellín para justificar 
suas posições: “A ações de caráter integracionista marcaram a presença da igreja até fins dos anos 60, 
quando ocorreu uma mudança importante. Com o Concílio Vaticano II e a Conferência de Medellin, 
a linha missionária ganhou um novo impulso. A partir de então, engajou-se na realidade dos excluí-
dos e marginalizados, assumindo um compromisso de defesa e promoção da dignidade humana e de 
denúncia das injustiças. Movida por esse novo sentido de missão, a Igreja reorientou sua ação junto 
aos povos indígenas, assumindo um verdadeiro mutirão em defesa da vida”. Documento retirado do 
site: www. cnbb.org.br
11. Setores como: Carcerário, Operários, Universitários, Agrário, Estudantil, do Menor, en-
tre outros.
12. Vale lembrar que nomes importantes da nossa política foram gestados no interior dos movi-
mentos da Igreja, a citar Franco Montoro, Betinho, José Serra. Cristóvam Buarque entre outros.
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Esta pesquisa fundamentou-se prioritariamente em documen-
tos do movimento cedidos pela CNBB ao CEDIC13, que organizou 
e publicou o Inventário do Fundo da Juventude Operária Católica14. 
Este inventário abrange uma grande quantidade de material, desde 
relatórios de encontros até periódicos que contém as reflexões sobre 
suas práticas e intenções sociais. Expressam, portanto, suas idéias so-
bre a sociedade da época, e explicitam os fundamentos de sua prática 
social.

Tendo como interesse central compreender os objetivos e as fina-
lidades, além de evidenciar as possíveis contradições existentes nestes 
discursos pela análise de sua lógica interna, alguns documentos desta-
caram-se. O Jornal Juventude Trabalhadora e mais diretamente a Re-
vista Missão Operária15 expressam claramente tal ideologia, emitindo 
opiniões sobre a historicidade e as particularidades históricas desse 
período. Foi notadamente esse material que mais apregoou concep-
ções que expressam a ideologia do movimento em relação aos acon-
tecimentos do país.

De 1961 até o momento que antecede o golpe militar os documen-
tos evidenciam uma cobrança por reformas de base. Já em 1964 é pos-
sível vislumbrar o abandono dessa linha de pensamento aparecendo 
então, novas formulações acerca do capitalismo e do socialismo, cujos 
preceitos fundam-se em uma leitura do marxismo16, como estratégia 
de aproximação dos trabalhadores mais conscientes e engajados em 

13. Centro de Documentação e Informação Científica – Prof. Casemiro dos Reis Filho, com 
sede na PUC- SP
14. Este Inventário está ligado ao projeto: “Igreja e movimentos sociais: atuação de cristãos no 
Brasil república (1920 – 1980) e conta com o patrimônio do Instituto Nacional da Pastoral, 
ligado a CNBB”.
15. Mais a frente nos deteremos na caracterização desta revista que é o documento central 
deste trabalho.
16. Lowy afirma que não existe no mundo uma esquerda católica tão forte e atuante quanto 
na Franca e na América Latina, vinculando essa esquerda latino-americana à influência exer-
cida pelos intelectuais franceses com ênfase na exercida por Emmanuel Mounier sobre JUC 
no Brasil (Lowy, 1998, p99, in: MANOEL, I .A ., opus cit, pg. 146
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lutas sociais. Mas, qual marxismo está contido em suas falas, dado 
que até o início da década de 60, o que se observa é a divulgação de 
um “marxismo adstringido”, no dizer de Chasin 17 tanto pelo Partido 
Comunista Brasileiro, quanto por organizações intelectuais das mais 
diversas posições.

Nessa perspectiva, vale ressaltar o estudo de Leandro Konder so-
bre as distorções da teoria marxista no início do século no Brasil: “No 
começo dos anos 30, a ‘recepção’ das idéias de Marx no Brasil se realizava 
em condições marcadas por uma conjunção de diversos fatores extremamente 
adversos, desfavoráveis à compreensão dos aspectos mais dialéticos do pensa-
mento da filosofia alemã”. 18

A pesquisa, portanto, busca recuperar alguns dos fundamentos 
que norteiam a ideologia deste movimento. Dessa forma, compar-
tilhamos do pensamento de Ester Vaisman no resgate da ontologia 
marxiana no estudo da ideologia19, onde “um pensamento qualquer, cer-
to ou errado, não importa (que) só se torna ideologia quando vem a desempe-
nhar uma precisa função social” 20, seja de conservação ou transforma-
ção do real.

Busca-se assim, alçar a concretude, as determinações sociais que o 
balizam e a função social que cumprem tais discursos.

A análise dos discursos jocistas revela, se não contradições inter-
nas, pelo menos os limites auto-impostos à sua ação. Explicitando 
melhor esta questão, podemos afirmar que, mesmo preocupada com 

17. Chasin (2001), Ad Hominem, Rota e perspectiva de um projeto marxista, in: Ensaios 
AD Hominem/Estudos Ad Hominem, nº 01, tomo IV, Estudos e Edições AD Hominen, 
São Paulo.
18. KONDER, Leandro, (1976) “A derrota da dialética: a recepção das idéias de Marx no Bra-
sil até o começo da década de 30”, Editora Campos Rio de Janeiro, p. 19
19. Vale citar que a definição ora mencionada esta ligada ao trabalho da autora, que traz 
como referência inicial G. Lukács que define que “somente depois ( desses pensamentos) de terem 
se tornado veículo teórico ou prático para combater conflitos sociais, quaisquer que sejam estes, gran-
des ou pequenos, episódios ou decisivos para o destino da sociedade é que são ideologia”

20. VAISMAN, Ester.(1986) “O problema da ideologia na ontologia de G. Lukács”. Dissertação de 
Mestrado, Departamento de Filosofia, UFPA, Paraíba.
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os problemas vivenciados pelos trabalhadores, mesmo rompendo 
com o Estado, mesmo denunciando a situação de injustiça social vi-
gente no país e rompendo com os setores mais conservadores da Igre-
ja, este movimento permaneceu receoso da penetração de idéias mais 
radicais ou comunistas. Tais receios, explicitados no interior de seus 
discursos, nos revelam os limites da sua ação social e, no contexto de 
radicalização das lutas sociais da época, levou-me a questionar qual 
lado das contendas este movimento de fato serviu.

Desse modo, para realizar esta pesquisa, foi necessário articular as 
análises documentais do movimento à bibliografia existente sobre as 
questões relativas à Igreja Católica e a conjuntura da época.

A bibliografia sobre a Igreja é muito vasta, salientando-se a plurali-
dade de análises existentes sobre o tema, das quais poder-se-ia extrair 
evidências sobre o seu comprometimento com a Igreja ou com pro-
jetos ideológicos ligados à Instituição, pois que é vasta a produção 
que enfatiza os aspectos teológicos, elaborado por intelectuais da pró-
pria Igreja. Mas, posto que a problemática esteja centrada no discurso 
jocista voltado para os trabalhadores, que era produzido não só por 
leigos, mas também por padres e assistentes21, não adentrarei a seus 
aspectos teológicos.

Alguns autores foram fundamentais na orientação da análise, 
como Roberto Romano, Scott Mainwaring, Márcio Moreira Alves, 
Thomas Bruneau e Luiz Eduardo Wanderley. No entanto, nenhum 
deles trabalhou diretamente com a Juventude Operária Católica. No 
que tange esse movimento, identifiquei a existência apenas de três es-
tudos que evidenciam a importância da JOC e a sua participação no 
contexto sócio-político-cultural brasileiro.

Os três autores que se destacam neste sentido, são Valmir Francis-
co Muraro, Roberto Fabiam e Heloisa Helena T. de Souza Martins. 

21. Sobre a estrutura do movimento e sua hierarquia ver: MURARO ,Valmir F (1985) “Juven-
tude Operária Católica”, Brasiliense,Coleção Tudo é História, São Paulo.
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Muraro em seu estudo fez um levantamento do histórico da JOC des-
de sua origem até seu quase desmembramento no período militar. 
Analisou seus mecanismos de implantação e divulgação no Brasil, 
bem como sua forma de atuação, reduzindo-se, contudo, a descrever 
esta atuação nas fases de ruptura e repressão. Roberto Fabiam anali-
sou a radicalização da JOC e sua efetiva participação na sociedade, no 
entanto seu estudo se limita em demonstrar a mudança de comporta-
mento do militante e a existência de um novo discurso, sem se apro-
fundar nas motivações, conseqüências, e principalmente na coerência 
dos conceitos emitidos. Já Heloisa Helena analisa a constituição de 
uma classe operária combativa que emerge no ABC na década de 70, 
evidenciando a participação dos militantes católicos no movimento 
operário e sindical e sua influência direta no nascimento do novo sin-
dicalismo.

Na análise da documentação buscamos, conforme já afirmado, 
recuperar a ideologia da JOC sobre os trabalhadores, em um dos 
períodos mais repressivos da história do Brasil. Para tanto busquei 
entender a lógica interna dos discursos impressos nos documentos 
desta organização, deles resgatando como a Igreja percebe a rea-
lidade brasileira naquele momento e que respostas procura dar a 
ela. Na análise dos nexos constitutivos que revelam a lógica desse 
discurso apenas não nos foi possível resgatar a função social que a 
JOC cumpre, dado que isso demandaria outra pesquisa. No entanto, 
conforme se verá, foi possível entender como este movimento reage 
às circunstâncias que o condicionam, embora nos limites impostos 
esta orquestração conservadora que ele é parte inerente. Assim ao 
resgatar as idéias transmitidas aos trabalhadores por este movimen-
to circunscrito ao momento histórico de que é parte constituinte, 
foi possível reconhecer nos documentos não apenas a sua aproxima-
ção com as “esquerdas” que atuavam naquele momento, mas per-
ceber a luta de movimentos leigos no interior de uma ordem con-
servadora.
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Se for verdade, conforme afirma MANOEL, “que muito já se es-
creveu sobre a esquerdização da Igreja no Brasil, ele ainda oferece 
vasto campo de trabalho para futuras pesquisas” 22 isto se aplica so-
bremaneira à JOC.

Para a exposição, este livro foi dividido em três capítulos.
O primeiro destina-se a caracterizar a ruptura com o discurso es-

piritualista a partir de seu resgate histórico, recuperando seus funda-
mentos e objetivos. Aí estabelecemos as relações entre a industrializa-
ção, o crescimento do socialismo, a trajetória do movimento operário 
e o surgimento da JOC. No Brasil, mostraremos sua estratégia de 
implantação, ressaltando o caráter do movimento em sintonia com a 
política governamental e com os já existentes círculos operários. Ain-
da nesta parte, analisaremos a transformação do movimento frente 
às novas perspectivas da década de 60 quando se depara, por um lado 
com os concílios e encíclicas papais23, e grupos de esquerda, e por ou-
tro, com o golpe militar de 1964. Objetiva-se, ainda, mostrar a tônica 
do discurso da JOC no seu período pós-radicalização de suas idéias, 
sua ligação com a esquerda, e as análises que faz da sociedade, eivada 
de preceitos marxistas, que mostram o debate político que se travava 
naquele momento histórico brasileiro.

No segundo capítulo procuro resgatar o sentido de termos como: 
luta de classes, materialismo histórico, revolução, burguesia, imperia-
lismo, violência revolucionária, golpe de Estado, socialismo, capita-
lismo, entre outros, adquirem no interior do discurso jocista e sua 
interconexão com as circunstâncias históricas às quais responde. Essa 
é sem dúvida a problemática central do trabalho. Entender essa me-
diação entre a religião e o marxismo e a sua intenção de “humani-
zar” o socialismo. Para isso, analisaremos as idéias emitidas nos textos 
da Revista Missão Operária tentando perceber seus fundamentos e 

22. MANOEL, 2000, p. 147.
23. Documentos de orientação de caráter geral e doutrina oficial da Igreja.
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contradições. Tratarei ainda de toda a estrutura do movimento, es-
boçando suas subdivisões, áreas de atuação e a hierarquia interna do 
movimento.

No último capítulo, procurei alçar dos documentos o discurso que 
justificava a aproximação do movimento com a esquerda da época. 
Desta análise emergiram os três conceituais da tônica jocista: o cris-
tianismo, o capitalismo e o socialismo. Sobre o cristianismo observei 
a crítica que a JOC fez ao catolicismo, analisa seus erros e seu afasta-
mento do cristianismo original. Metaforicamente identificamos esse 
discurso com “O Purgatório”. Já o capitalismo é identificado com “O 
Inferno”, visto a dura crítica contra o sistema, que o movimento pro-
fere. E por último, “O Paraíso”, busca eterna do cristão, identificado 
com o socialismo, visto pela JOC como o momento de plena realiza-
ção da justiça social na terra. Todo esse discurso analisado foi extraído 
dos artigos publicados pela Revista Missão Operária.

Constitui um enorme desafio entender a relação marxismo e re-
ligião, embora seja fácil arrolar as inúmeras diferenças. Mas o que 
interessa não é descrevê-las e sim pensar como essas diferenças pro-
duziram formas de atuação distintas no interior a Igreja Católica e 
influenciaram a sociedade brasileira cumprindo uma determinada 
função social24.

24. A JOC, a ACO e a própria Pastoral Operária são entendidas dentro do contexto de me-
diação da Igreja com a sociedade e principalmente com o movimento operário. O movimen-
to operário católico teve um profundo impacto no novo sindicalismo, não só na formação de 
comissões de fábricas, na organização sindical como também na formação ideológica do PT.
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Capítulo I

O processo de transformação 
da Juventude Operária

“É essa mudança que caracteriza o mundo de hoje. O que acontece na 

Colômbia é parte disso. E o determinante é a pressão da base, tanto aqui 

como no Vietnã. Por isso, a intervenção norte-americana na Vietnã, que 

é um verdadeiro crime, não poderá se impor, por mais armas que uti-

lizem e por mais gente que matem. Serão derrotados”. (Padre Camilo 

Torres, abril/1965)

1. Origens da JOC e a necessidade do movimento operário ca-
tólico no Brasil

A JOC fundada por Leon Joseph Cardijn, nascido na Bélgica25 em 
1882, expressou um movimento da Igreja Católica de âmbito mun-
dial, após a constatação de que a Igreja Católica se afastara das clas-
ses populares, perdendo o seu espaço. Considerou este, que a estreita 
relação entre a hierarquia da Igreja e os setores dominantes, afasta-
ra esta instituição do novo segmento social que surgira no último 
século, ou seja, o proletariado. Urgia, segundo ele, responder às 

25. A Bélgica tem uma importância singular no que se refere a inserção da Igreja Católica no 
mundo do trabalho. O filme “Daens, um grito de justiça”, retrata a atuação do Padre Daens 
frente a situação da classe operária na Bélgica. Neste filme podemos perceber a influência da 
Rerum Novarum e o discurso do padre de penetração no mundo operário para combater 
outras ideologias. É’ uma visão do mundo católico inserido no mundo moderno, discute a 
condição do operário, o Estado, a burguesia, os comunistas e a Igreja.
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necessidades espirituais deste novo segmento, protagonista principal 
no interior de uma sociedade que mergulhava cada vez mais em con-
tradições próprias ao sistema capitalista, com o agravamento da misé-
ria, da desigualdade e da exploração.

Os problemas econômicos comuns aos países em processo de in-
dustrialização levaram os jovens cada vez mais cedo ao trabalho nas 
fábricas. E muito cedo estes jovens tomavam contato com as teorias 
socialistas. Aliada às críticas ao mundo moderno essas teorias propor-
cionavam a conscientização do operariado de sua real posição dentro 
do sistema vigente. Assim, Cardijn, observador e crítico do capita-
lismo, percebe que a Igreja não pode mais se omitir ou se deter em 
denunciar as injustiças. A ação deve ser contundente.

Cardijn, oriundo de uma família católica, ainda jovem entrou para 
o seminário e foi nesse período que pôde ir constatando o afastamen-
to, e até mesmo a recusa, dos operários em relação ao catolicismo.

Assim, nasce a idéia do movimento. Cardijn foi preso em 1917 pe-
los alemães por ter escrito uma carta defendendo alguns operários 
presos. Na prisão, teria tido acesso à obra de Karl Marx. Em 1919 ele 
cria a Juventude Sindicalista. Vários grupos católicos já eram uma rea-
lidade na Bélgica, mas todos voltados à burguesia. Sofrendo inúmeras 
críticas por parte da própria Igreja, a Juventude Sindicalista transfor-
ma-se, em 1924, em Juventude Operária Católica.26 Essa nova ten-
dência da Igreja assustou o apostolado belga, que num primeiro mo-
mento condenou o movimento. Afinal, para uma Igreja que havia se 
acostumado a defender os interesses da burguesia, o discurso dirigido 
aos operários era no mínimo estranho. Para o clero, convencionou-
-se que problemas sociais cotidianos não eram de responsabilidade da 
Igreja. No entanto, para o Papa Pio XI a idéia do movimento vinha 
de encontro com a preocupação da Igreja com a nova classe social. O 
Vaticano dá seu aval.

26. Sobre o surgimento e o histórico do movimento ver Valmir Francisco Muraro.
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Assim, o Papa XIII em sua encíclica Rerum Novarum de 1891, es-
tabeleceu um conjunto de doutrinas para o mundo moderno e a con-
dição do operariado:

Certamente em nenhuma outra época se viu tão grande multiplicidade 

de associações de todo o gênero, principalmente de associações operá-

rias. (...) Ah, para todos esses operários podem as associações católicas 

ser de maravilhosa utilidade, se convidarem os hesitantes a vir procurar 

no seu seio um remédio para todos os males, e acolherem pressurosas os 

arrependidos e lhes assegurarem defesa e proteção.27

A JOC, emergindo em 1924 gradativamente, transforma-se num 
movimento de força e em 1929 mais de mil e quinhentos jocistas vão 
a Roma para ouvir as palavras do Papa. Na década seguinte, a expan-
são da JOC pelo mundo foi assustadora, principalmente nos países 
mais industrializados. Nesses países, era evidente que o número de 
operários crescia muito, e dadas às condições de exploração a que 
eram submetidos, as organizações e lutas também cresciam significa-
tivamente. É nesse contexto que as reflexões de Marx e Engels, sobre 
o trabalho e seu desenvolvimento são resgatadas. Conseqüentemen-
te, a expansão do movimento jocista criou atritos com os grupos so-
cialistas. A divergência se fazia presente dado o discurso contido da 
JOC e seu apelo à idéia de cooperação entre classes.

Esta característica da JOC desde o início marca uma linha de atua-
ção e pensamento que perpassa por quase toda a história do jocismo, 
inclusive no Brasil. A idéia de conciliação entre classes opostas é a tô-
nica da JOC, e por isso os movimentos de esquerda influenciados pelo 
marxismo e no conceito de luta de classes, não conseguiam chegar a 
um entendimento para a organização do operariado.

27. SANCTIS, F. Antonio de (1972), “Encíclicas e documentos sociais”, LTR Editora, São 
Paulo, p. 13
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Em 1947 no interior da JOC, com o apoio do Vaticano e da comu-
nidade eclesiástica internacional, cria-se a JOCI - Juventude Operária 
Católica Internacional. Em 1948, o padre Enzo Guzzo declarou ser 
a JOCI a resposta ao pedido de Marx: “Proletários do mundo: uni-vos”. 
Entretanto, a maior colaboração do Monsenhor Cardijn, foi a criação 
do método da JOC, como meio homogeneizador da ação jocista e 
aperfeiçoamento das técnicas evangelizadoras que serviam como mé-
todos a nortearem a construção dos textos e as pregações verbais. Um 
destes métodos método dividia-se em três etapas:

•  VER - a partir da realidade dos fatos;

•  JULGAR - à luz do evangelho;

•  AGIR - encarnar a caridade cristã, um agir individual ou em grupo.28.

Esse método jocista será utilizado durante toda a existência da 
JOC no Brasil, contudo, sofrerá alterações em seus propósitos, pas-
sando a ter uma conotação mais política. Em 1967 o método orienta-
rá a luta do jovem operário. No folheto intitulado A Juventude em busca 
de sua Libertação, temos a seguinte trova que exemplifica como era 
utilizado o método:

Ver - Vida em que vivemos

situação de exploração

situação de opressão

Julgar - As visões se clareando: juventude fraca e doente

juventude massificada

juventude insegura

juventude desvalorizada

juventude que odeia e se revolta

28. “O que tem feito a JOC pelos operários?”- Relatórios sobre a organização da JOC, sé-
rie 1951.
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juventude sem união

juventude envelhecida

Isto acontece por quê? os operários não se organizam

os sindicatos não se preocupam com

os problemas da classe

os patrões têm o poder, são desumanos

o governo procura conter os operários

a família, a escola, a Igreja, a sociedade também são responsáveis

As visões se clareando: o capitalismo é um sistema que

desvaloriza o trabalho em prol do lucro

Agir É horas de ação

Uma juventude que reage

A luta continua

Conhecer mais para agir melhor.29

Assim, constado o problema social, parte-se para uma autocrítica 
seguida da decisão de ação para intervir no processo. É um método 
evangelizador que considera o homem sujeito social capaz de tomar 
consciência das condições objetivas vigentes e atuar no sentido de 
tentar transformá-la é o substrato que, doravante, transparecerão nos 
textos joquianos.

Além da JOC, outros movimentos católicos, particularmente no 
Brasil, utilizaram o método evangelizador de Cardijn como a JUC, e 
hoje, as Pastorais. 30

Mas as orientações iniciais sobre o método apontam para uma vi-
são espiritualista embora, os dois primeiros passos, ver e julgar, deves-
sem levar obrigatoriamente à ação principal objetivo do jocista. A mili-
tância era o fim maior do jocista, mas tinha como propósito a salvação 

29. Retirado do livro Damião Duque de Faria, Em defesa da Ordem, p. .257
30. As pastorais a partir da década de 70 passam a utilizar o método PTP - prática-teoria-prá-
tica, no intuito de fazer o cristão tirar sua teoria da práxis do trabalhador, pois o método Ver, 
Julgar e Agir, vinha da hierarquia que não entendia os problemas cotidianos do trabalhador.
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espiritual do operariado e para isso eram necessários jovens militantes 
bem preparados. Envolver os operários nas questões imediatas, tra-
zendo-os para a JOC, disseminaria os ideais do movimento jocista. 
Outros métodos como o testemunho, o inquérito ou a mística tinha a 
intenção de formar bons jovens operários jocistas, que não se desvias-
sem do caminho cristão e não se tornassem operários comunistas “re-
voltados” com a exploração. Pois, de fato, os problemas eram muitos, 
a situação do operariado era trágica e a exploração atingia níveis insus-
tentáveis, baixos salários e péssimas condições de vida, o que segundo 
eles, aproximava os trabalhadores belgas do discurso comunista. Em 
face deste quadro, faziam-se necessárias algumas reformas no compor-
tamento e nas atitudes dos trabalhadores e a Igreja.

Os métodos jocistas eram a fórmula de sucesso da JOC. Os pro-
blemas concretos no dia a dia dos operários exigiam uma ação clara 
e objetiva. Outro método utilizado foi a doutrina dos três “M”, que 
consistia num método de conquista do operariado e representa o mili-
tante, o meio e a massa. e consistia em reconhecer e refletir sobre: o mi-
litante, o meio e a massa. Os próprios termos já possuem uma conota-
ção diferenciada da postura tradicional da Igreja. Não é o padre ou o 
leigo, mas o militante, termo utilizado pelas organizações partidárias, 
geralmente contestadoras do governo, para designar seus membros. 
Com isto ela explicita que se coloca como uma organização com 
fins políticos ou de intervenção no social. Também o termo massa. 
Tal terminologia era utilizada tanto nos discursos oficiais do gover-
no quanto pelas organizações partidárias para designar pessoas “sem 
consciência”, como que descerebradas, que poderiam e deveriam ser 
conscientizadas de sua situação e orientadas para uma ação política 
mais conseqüente. A questão que se coloca é: conseqüente para quem 
e para que? Há que todas as tendências se propõem desenvolver esta 
consciência. No caso da JOC, neste momento de estruturação do mo-
vimento pelo mundo, para retornarem aos preceitos espirituais e cris-
tãos quando estivessem em luta por melhores condições de vida.
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O movimento tinha um fim religioso e não era possível perder isso 
de vista. O próprio Cardijn afirmava que a Igreja deveria ter mais mi-
litantes operários que o Partido Comunista e que era melhor trazê-
-los de volta ao caminho cristão.

Neste sentido, o fundador da JOC reconhecia os ideais humanistas 
marxistas, mas desqualificava-os no que diz respeito à militância co-
munista:

A classe operária não tem consciência de sua missão divina. Por isso é 

que o anticomunismo não basta para salvar a classe trabalhadora e a 

Igreja (...). É o que Marx e o comunismo estão dando a classe operária 

uma missão. Marx diz: ‘a classe trabalhadora tem uma missão divina a 

exercer neste mundo’. Por isso é que exclamou: ‘proletários do mundo 

uni-vos’. Vós tendes uma missão divina: vós sois os redentores do mun-

do vós, classe operária. Vós sois a classe operária que há de redimir o 

mundo de seus pecados. Nessa proclamação há uma grande verdade. O 

comunismo, porém, nega a Deus e converte a classe operária em Cristo 

e faz da classe operária um Cristo. Então lhe dá uma missão ditatorial de 

força, de modo que possa libertar o mundo do erro do pecado. 31

Portanto, ao mesmo tempo em que a JOC assume alguns termos, 
como “proletários uni-vos”, reconhecendo a função social que as pa-
lavras de Marx cumprem neste momento histórico junto ao operaria-
do, e corroborando com a organização dos trabalhadores no sentido 
de reagirem à exploração, contraditoriamente se contrapõe a estas 
idéias passando a fazer uma determinada leitura do marxismo, como 
forma de penetração nos meios operários mais politizados, para atrair 
estes trabalhadores para o “seio da Igreja”. É uma postura contraditó-
ria para com os preceitos marxistas de revolução, mas coerente com a 
doutrina da Igreja.

31. Valmir F. Muraro, JOC, p. 27
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Resgatando estas militâncias em momentos diversos, D. Hélder 
Câmara explicita qual era o mote principal que foi construído pelas 
forças da situação, pelo menos até o término da guerra fria em mea-
dos do século XX ou após a crise do regime russo:

O mundo ocidental tratou de criar e difundir, ao máximo, alguns mitos, 

hoje difíceis de arrancar: O anticomunismo é pregado como cruzada dos 

nossos tempos.

A URSS é tida e havida como inimiga número um da liberdade, da 

democracia, da civilização cristã; inimiga de Deus, da pátria e da fa-

mília. O russo tomou a imaginação de muitos, o lugar de desprezo 

e de horror que cabia outrora ao judeu, como povo decida... Ulti-

mamente, a URSS virou para alguns a inimiga número dois, dado 

que a China Vermelha ultrapassa a Rússia em ânsia de dominação e 

destruição.

Como contrapartida da URSS e da China, surgem os Estados Unidos, 

paladino da civilização cristã, da democracia e da liberdade. (...) Com 

essa mentalidade, contribuiremos sempre mais para cavar fossos entre o 

mundo socialista e o mundo ocidental, tido como cristão 32.

Assim, deve-se considerar que a JOC atuava em consonância com 
o seu tempo e as diretrizes da Igreja, apesar da terminologia mar-
xista ou semelhante à que as organizações de oposição que atuavam 
no seio operário usavam. Pode-se considerar que, mais do que uma 
intenção de ver mudadas as condições de exploração a que se viam 
submetidos os operários, interessava-lhe não os perder para o ateís-
mo. Neste sentido, mais do que ajudar os operários, a JOC contri-
buiu para a reaproximar a Igreja Católica das classes populares (além 
de afastá-los do “perigo vermelho”), intenção que se pode observar 
nos documentos como sendo a maior preocupação da instituição. “A 

32. Câmara, D. Helder, Revolução dentro da paz, Rio de Janeiro, Editora Sábia, 1968
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JOC é um movimento da Igreja (...). Seu compromisso é com a juventude 
trabalhadora e com a Igreja” 33.

Enfim, o jocismo nasceu das necessidades imediatas de recupera-
ção do operariado para o interior da Igreja Católica e aparentemente 
usou como justificativa a idéia de que a salvação da classe operária 
dependia dos próprios operários, claro, guiados pela fé cristã. Não é à 
toa que a JOC se ocupava desde o início com a juventude trabalhado-
ra, doutrinando-os para o catolicismo, pois mais tarde quando adultos 
estariam prontos para serem também militantes cristãos em outros 
grupos e orientação católica. Dessa forma, podemos explicar também 
o nascimento de diversos grupos voltados para a juventude, grande 
fonte de esperança de renovação e perpetuação da Igreja no mundo 
moderno.

As décadas de 20 e 30 no Brasil foram marcadas por grandes agita-
ções políticas, bem como pela estruturação de novas formas de orga-
nizações sociais34 e econômicas, além do crescimento significativo dos 
trabalhadores. Em 1922 surge o Centro Dom Vital fruto do trabalho 
dos intelectuais ligados à Igreja e que há muito vinham assumindo 
um importante papel de difundir os valores católicos às famílias da 
classe média brasileira.

Analisando a gênese do Centro Dom Vital, a autora Heloisa He-
lena T. de S. Martins interpreta a sua fundação como estratégia do 
Cardeal para “recuperar o prestigio e a força da Igreja Católica na sociedade 
brasileira após a proclamação da república”.35 No entanto, entendo que 
a fundação desta instituição é produto direto de uma pluralidade de 
fatores. A idéia de que a Igreja “planejou” uma maior inserção na so-
ciedade apenas para recuperar a hegemonia, é a meu ver uma análise 

33. Cardijn, J. Orientações sobre a JOC, p.19, Apud Fabiam, Roberto - JOC: da Submissão à 
Contestação. Dissertação de Mestrado em História - Pontifícia Universidade Católica, 1988.
34. As mobilizações tenentistas, as decretações dos estados de sítio, as greves operárias lide-
radas pelos anarquistas e o nascimento do Partido Comunista do Brasil.
35. Heloisa Helena T. de S. Martins, Igreja e Movimento Operário no ABC, p..62
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simplista que desconsidera a produção laica de intelectuais ligados a 
Igreja e que preconizavam a necessidade de uma instituição católica 
para fazer frente aos acontecimentos imediatos de 22. Não é à toa que 
a fundação ocorre em 1922 no momento de singular agitação política 
e cultural: fundação do PC, a Semana de Arte Moderna em SP e a 
revolta tenentista em Copacabana. Portanto, concordo com a ideia 
de Luis Werneck Viana: “esse centro se constituirá principalmente numa 
frente de luta político-ideológica, variando seu papel mais pela ação do que 
pela reflexão”.36 O centro D. Vidal fará uma “opção pela direita, pois, 
conforme seu fundador, esta seria uma reação de Bom Senso que se 
faria através de uma coluna de fogo para a salvação da humanidade” 37.

Neste contexto que a JOC surge no Brasil, embora de forma de-
sarticulada, durante toda a década de 30 apareceram focos do movi-
mento em vários Estados, mas principalmente nos setores mais in-
dustrializados. Em virtude do momento histórico de sua chegada, o 
seu espaço de atuação era estritamente religioso.

Concomitantemente é criada a Ação Católica Brasileira (ACB), em 
9 de junho de 1935, pelo arcebispo do Rio de Janeiro, D. Sebastião 
Leme, sob o governo constitucional de Getulio Vargas. Nessa época já 
existe um grupo católico voltado para os operários, os Círculos Ope-
rários Católicos (COC). O circulismo é uma forma de organização 
existente desde os anos 30, e com ela a Igreja conseguiu estabelecer 
duas metas básicas: em primeiro penetrar no mundo do trabalho que 
começava a se configurar mais claramente, e em segundo e mais fun-
damental, o circulismo foi o meio encontrado para contribuir com o 
Estado Varguista na perspectiva de controlar o operário e assegurar a 
colaboração entre classes.·.

Previa-se em seus estatutos o desenvolvimento de movimentos ca-
tólicos ligados a vários setores da juventude. Assim, considerava-se a 

36. Luis Werneck Vianna, Liberalismo e Sindicalismo no Brasil, p. 165
37. MANOEL, 2002, p. 145
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JOC para os operários, a JUC para os universitários, entre outros; a 
ACB representava uma tentativa de renovar a Igreja Católica e formar 
evangelizadores leigos38.

A oficialização da JOC no Brasil aconteceu em 1948, mas como 
já mencionado, ela atuava em alguns Estados desde a década de 30, 
sempre com um caráter evangelizador e, neste momento, o seu 
principal objetivo era recuperar os operários para “o seio da Igreja”. 
Dentro dessa perspectiva, veio num primeiro momento colaborar 
com o circulismo. A JOC seguia a mística da religião católica sendo 
que o jocista deveria ser um militante religioso, preocupado com as 
questões espirituais. Entre 1935 e 1939 podemos dizer que a JOC ti-
nha uma inserção insignificante na sociedade industrializada. Com o 
passar dos anos e com o processo acelerado de industrialização que 
assolou o país, a JOC passa a ganhar cada vez mais espaço entre os 
trabalhadores.

A JOC, nesse período, mantém no Brasil suas características ori-
ginais, preocupada com a moral dos operários e, como a Europa, 
também preocupada o afastamento das classes populares da Igreja 
Católica.

Contudo, é interessante ressaltar que a JOC, assim como a Igreja 
Católica, altera suas prédicas alternando discursos que revelam preo-
cupações com as questões sociais dos trabalhadores, apontando-lhes 
alternativas de lutas políticas, com discursos que privilegiam a vida 
privada, o cotidiano, a ordem e a moral familiar. Mais à frente analisa-
rei esta alteração.

Nesta perspectiva podemos citar o trabalho de Ralph Della Cava, 
que foi importante para remontarmos as transformações ocorridas 
no interior da Igreja, nos diferentes momentos históricos desde o 

38. Sobre a profunda importância que os leigos católicos tiveram no Brasil o autor Scott 
Mainwaring destaca um problema vivenciado no Brasil que é a falta de padres. Os líderes 
intelectuais leigos nas décadas de 20 e 30, os movimentos sociais e as CEBs demonstram o 
papel fundamental do leigo no país.
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início do século. Segundo este autor a Igreja foi se desenvolvendo e 
se transformando de acordo com as necessidades para se manter in-
fluente na sociedade. Outros autores como Moreira Alves e Roberto 
Romano estudaram as relações entre a Igreja e a política no Brasil sob 
a mesma ótica, analisando as estratégias de manutenção e autopreser-
vação da Igreja Católica na sociedade.

Estes movimentos de transformação ocorrem ao longo de mudan-
ças na conjuntura social e política do país, inclusive conforme o estu-
do de Damião Duque de Farias, mesmo antes da existência da JOC, 
a Igreja Católica procurava se adaptar ao momento histórico visando 
manter sua influência na sociedade: “... a vida católica busca adaptar-
-se às novas formas das organizações sociais contemporâneas, procurando 
moldar-se a elas para transformá-las”.39 Nesse contexto a JOC vai atuar 
de acordo com as diretrizes da nova encíclica Quadragésimo Anno, 
lançada em 1931 pelo papa Pio XI. 40

Além disso, o estudo de Damião Duque Farias, indicou o caminho 
de análise sobre a práxis da Igreja no Brasil. De acordo com Farias, os 
círculos operários, objeto de seu estudo, são as primeiras formas de 
arregimentação dos operários em torno da Igreja, com o intuito de 
colaborar com a política corporativista do governo Vargas.

Vale lembrar que as primeiras décadas deste século no Brasil fo-
ram de profundas alterações nas relações de trabalho, marcadas pela 
imigração e rápido processo de industrialização e urbanização. Para a 
Igreja Católica a nova classe operária merecia atenção especial. Todo 
o cuidado era pouco, pois o “espectro do comunismo” rondava as 

39. Damião, D. Farias - Em Defesa da Ordem: Aspectos da práxis conservadora católica no 
meio operário em São Paulo (1930-1945), São Paulo, Hucitec,1998, p.52.
40. Desde a encíclica Rerum Novarum de 1891, lançada pelo Papa Leão XIII, era possível 
perceber a preocupação da Igreja com a nova estrutura do mundo moderno. Esta encíclica 
estabeleceu uma doutrina a ser seguida, que iniciou uma postura mais flexível da Igreja fren-
te às novas tendências, e principalmente estabeleceu regras cristãs ao novo mundo. Pregava 
entre outras coisas a colaboração entre classes e o direito natural à propriedade privada, o 
que possibilitava a crítica ao socialismo estabeleceu regras cristãs ao novo mundo..
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fábricas e vilas operárias. De qualquer maneira, as primeiras déca-
das da JOC no Brasil foram marcadas pela necessidade de divulgar 
o movimento e conseguir instrumentos de acesso ao meio operário. 
Os discursos revelam uma preocupação com a arregimentação dos 
operários.

Era importante, então, recrutar jovens para a causa: “toda a organi-
zação, todo o movimento nas suas atividades, reuniões, Semanas de Estudo 
tendo em vista formar jovens operários cristãos para a vida” 41. Essa é a fase 
mais nitidamente religiosa, o movimento era muito mais da Igreja do 
que dos trabalhadores. A atuação era restrita nas paróquias e os en-
contros paroquianos eram dedicados aos estudos e leituras da religião 
sem conteúdo político.

2. “Ver, Julgar e Agir”: estratégia de expansão do movimento 
jocista.

Neste item procuraremos expor o processo de fixação, crescimen-
to e de arregimentação dos operários no Brasil, bem como sua linha 
de pensamento o e suas nuances. Como já citado, a JOC tem uma 
proposta atuação desde o início conservadora, onde a meta é alcan-
çar o trabalhador em sua comunidade, abordar questões de seu coti-
diano, sem que necessariamente isso passe por problemas sócio-eco-
nômicos.

Em 1948, ocorre a Semana de Estudos da JOC, com a presença do 
Monsenhor Cardijn. A partir disso, foi feito um estatuto próprio, o 
que fez o movimento se tornar independente da ACB e ganhar um 
novo impulso. Em razão disso a JOC toma um corpo mais homogê-
neo e desenvolve o método jocista para cada região brasileira. Mes-
mo assim, a ACB, mesmo reconhecendo a JOC como um movimento 

41. “JOC, Movimento de evangelização”, in: Relatórios sobre a organização da JOC, CE-
DIC/PUC-SP, série 1951.
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independente, traça diretrizes de atuação que a englobam. O clero 
ainda via com desconfiança esses novos setores da Igreja: era necessá-
rio impor limites.

O crescimento da JOC nesse período é pequeno, pois eram pou-
cos os sacerdotes preparados para divulgar o movimento e ainda era 
vista com desconfiança a participação de leigos nas atividades paro-
quiais. Foi com o intuito de mudar esse quadro que a JOC vai crian-
do uma estrutura de atuação por todo o Brasil e de mecanismos de 
divulgação.

Basicamente, a organização da JOC era a seguinte: Comitê Nacio-
nal, responsável pela comunicação como o clero; Federações; Seção 
Local (o conjunto das seções formava uma federação); Serviços Jocis-
tas, entre outros. Toda essa estrutura, unida aos métodos de divulga-
ção (estudos, jornais, atividades) deu a JOC uma unidade que conso-
lidou o movimento e dinamizou sua atuação na sociedade. Além da 
subdivisão interna e regional ( JOC Feminina e JOC Masculina).

A Seção Local tinha como tinha como principal função a orga-
nização do movimento. Os militantes atuavam nas fábricas e na co-
munidade trazendo mais jovens para as reuniões. As atividades das 
reuniões podiam ser de recreação ou de debates sobre os problemas 
dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho e familiar. As seções 
também eram as responsáveis pelos chamados Círculos de Estudo 
que promoviam discussões específicas de temas evangelizadores. A 
formação destas secções se dava pela atuação direta de um militante 
que era responsável por organizar um grupo de jovens operários e 
montar uma recreação.

A JOC constituiu um grupo extremamente complexo no que diz 
respeito às suas divisões internas, podendo ser analisadas a partir de 
suas estruturas nacionais, regionais e locais. Cada qual desempenhava 
um papel específico para a JOC.

As Regiões Jocistas foram criadas dada a dimensão territorial do 
Brasil. A estrutura partia das secções locais. Um conjunto de secções 
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forma uma federação, composta por três assistentes e um sacerdote. 
Esta Federação ligava as secções locais ao Comitê Nacional.

Os comitês das Regiões Jocistas se reuniam uma vez por ano para 
trocar as experiências e os problemas vivenciados. O principal objeti-
vo era o planejamento estratégico de atuação e das atividades, levan-
do em conta a especificidade e necessidades inerentes a cada região. 
Por ser um importante canal de comunicação, as regiões eram forma-
das por jovens militantes profissionais, ou seja, militantes com dedica-
ção exclusiva ao movimento.

Já o Comitê Nacional funcionava como a direção geral da JOC. 
Todo ano durante, aproximadamente, quinze dias, os dirigentes das 
confederações se reuniam para orientar todas as atividades regionais 
e locais, através da publicação do Programa Nacional da JOC. Esse 
Comitê também tinha a difícil tarefa de ser o mediador entre o movi-
mento e a hierarquia eclesiástica, dessa forma todas as idéias propaga-
das, atividades e programas eram comunicados à hierarquia. Muitas 
vezes emergiam daí os embates entre o clero conservador e os mili-
tantes católicos leigos.

Em relação a esta estruturação, percebe-se que a base do movi-
mento esta assentada sobre as secções locais, ou seja, na atuação di-
reta da paróquia (sujeita a administração e interferência da diocese). 
Desta forma, o pilar de sustentação e crescimento da JOC era a pró-
pria comunidade, além das fábricas que cercam o bairro. Partindo 
daí todas as questões e problemas que gradativamente são levadas ao 
Conselho Nacional, que tem a responsabilidade de direcionar toda a 
atuação do movimento.

As atividades de divulgação eram consideradas da maior impor-
tância, sendo realizadas por militantes e particularmente por dois Jor-
nais. O Jocismo e a Juventude Trabalhadora foram os mais importantes 
veículos antes da fundação da Revista Missão Operária na década de 
sessenta. Eram distribuídos por todo o Brasil e tinham como objetivo 
informar, evangelizar e formar militantes jocistas.
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O Jornal Juventude Trabalhadora era mensal, produzido e vendido 
por militantes dentro das fábricas e nas paróquias para os jovens.

Além dessa estrutura, outros setores também mereciam atenção, 
como o profissional. Este setor tinha como função auxiliar, o jovem 
na escolha profissional e manter cursos profissionalizantes. Outro se-
tor era o social, preocupado com a vida moral do jovem, seu futuro e 
principalmente a constituição de família através do casamento. A JOC 
fornecia cursos, como por exemplo, formação familiar e trabalhos 
domésticos. O setor social era ainda responsável por aulas de alfabeti-
zação, catecismo, distribuição de livros e criação de bibliotecas.

Mas o setor de maior destaque era o de lazer. Este era visto como 
a melhor forma de arregimentar jovens para as seções jocistas, este 
era o grande atrativo: teatro, festas, cantos e excursões dados que aí as 
relações de sociabilidade da vida privada eram mais fluídas. Ora, em 
uma sociedade carente de espaços físicos e temporais que facilitassem 
a prática destas relações, a JOC percebeu o potencial de conversão, 
conscientização ou manutenção do rebanho que existia em promover 
bailes, festas, pic nic’s, etc. Enfim, estes setores tinham como função 
primordial uma ação missionária, isto é, propagandear a doutrina jo-
cista e atrair jovens. A JOC apresenta-se assim, como um novo espaço 
e uma opção para reunir amigos, educar-ser, desenvolver a cultura, 
tudo isso aliado à moral cristã, o que dava segurança e confiabilidade 
moral e social à atividade.

A preocupação com a expansão era visível e toda sua estruturação 
era montada para atender ao crescimento numérico de militantes e 
sua dispersão pelo território nacional. De fato, seu crescimento acom-
panhou o crescimento do operariado no Brasil. Em 1956 a JOC con-
tava com 8.500 militantes, em 1961 já ultrapassava 25.000 membros.

Outro fator importante na expansão do movimento jocista foi a 
formação do laicato, composto basicamente por jovens operários en-
volvidos com as questões centrais da Igreja e dos trabalhadores. Es-
ses leigos se tornaram militantes com funções importantes já que o 
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movimento carecia de sacerdotes que se dedicassem exclusivamente 
à JOC. A principal função do militante era preparar novos militantes, 
isto é, integrar o maior número possível de operários.

Por se tratar de uma organização católica, os responsáveis diretos 
pelo movimento e pela formação desses militantes que atuavam den-
tro da fábrica e nas comunidades eram os sacerdotes ou os assistentes 
eclesiásticos. Mesmo assim o leigo tinha papel fundamental dentro 
da organização. Os chamados jocistas permanentes tinham cargo de 
chefia e ganhavam salário, atuavam exclusivamente na organização e 
na expansão do movimento. O militante propagandista era o operá-
rio que apenas divulgava os eventos do movimento convidando seus 
colegas e ensinando o que era a JOC.

A JOC ampliava seus horizontes, a fase de estruturação foi bem su-
cedida e em 1956 já existiam espalhados pelo Brasil 424 seções e mais 
de 10.000 militantes. A idéia de: “(...) dar à juventude trabalhadora, mili-
tantes capazes de transformar a massa, preparar e orientar os jovens traba-
lhadores à sua tarefa de amanhã, como futuros chefes operários leigos(...)”42, 
rendeu bons frutos.

A JOC começa a abandonar as paróquias e atuar também nas co-
munidades e fábricas. Esta perspectiva deu um novo alento aos mili-
tantes que além de se dedicarem mais ao estudo e às questões sociais, 
começaram a diversificar a atuação, tendo lugar para atividades espe-
cíficas com adolescentes e empregadas domésticas (início de 1956).

Neste levantamento sobre a estruturação da JOC, percebem-se 
três fases distintas. Da década de 40 até os fins da década de 50 o mo-
vimento passa por uma reformulação, deixando o papel secundário 
frente ao circulismo. É a fase de divulgação e recrutamento, pois esse 
é um momento onde circula a idéia de que a classe trabalhadora no 
Brasil passou a ignorar a Igreja Católica e seus valores morais. Se-
gundo o autor Scott Mainwaring “o processo de secularização, a erosão 

42. Ibid.
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do monopólio religioso católico, o baixo comparecimento à missa em áreas 
rurais trouxe a conscientização de uma necessidade de desenvolver práticas 
pastorais mais eficientes, especialmente entre a classe operária urbana.” 43.

A partir de 1960 uma fase de cobranças por reformas embala as 
esperanças por melhores condições de vida ao operariado. Em 1961 
ocorreram duas importantes conferências na cidade do Rio de Janei-
ro: O I Congresso Nacional dos Jovens Trabalhadores e o II Congres-
so Mundial da JOC, ambos realizados no mês de novembro44.

O fato de o Brasil ter sido escolhido como sede do II Congresso 
Mundial, estava ligado a posição progressista que já se delineava no 
Brasil em relação ao restante da América Latina e pela evidência cada 
vez maior da situação trágica vivida pelo operariado brasileiro. Isto fez 
com que a JOC Internacional voltasse seus olhos para o país, negando 
aos jocistas alemães, que também pleiteavam sediar o II Congresso. 45

Depois do golpe militar observa-se como que uma nova fase que 
consideraremos como de ruptura e radicalização no interior da pró-
pria instituição, do discurso em busca de outras opções46.

3. A Igreja Católica entre a teologia e a realidade social

Após termos analisado o surgimento e estruturação do movimen-
to jocista, a abordagem agora se centra no contexto histórico e na 
relação existente entre a JOC e a Igreja na América Latina. A dinâ-
mica desta relação foi possível de ser extraída nos textos publicados 
pela Revista Missão Operária, destinada ao operariado com um forte 
caráter educador.

43. Scott Mainwaring, Igreja Católica e Política no Brasil, p. 141
44. O Congresso Nacional aconteceu nos dias 9,10 e 11. Já o Mundial ocorreu entre 1 e 11 

de novembro.
45. A importância e os posicionamentos assumidos pelos jocistas após estes Congressos se-
rão analisados mais a frente.
46. Esta idéia de “fases” pelo qual o movimento jocista passou está presente em Valmir F. 
Muraro, p. 47
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A Revista trazia textos de sacerdotes, leigos, trabalhadores, sindica-
listas e componentes de outros movimentos. Inclusive eram bastante 
comuns os textos de sacerdotes latino-americanos. Todo esforço está 
centrado nas denúncias em relação ao capitalismo e ao projeto do go-
verno ditatorial que se instaurou após 1964. A partir de 1967 a Revista 
tem um papel também de conscientização do operariado em relação 
a temas como arrocho salarial, imperialismo, socialismo e revolução. 
Tudo agora é válido para mostrar o engajamento da Igreja nas questões 
sociais. Esta nova postura diante do mundo não acontece por acaso.

A Igreja Católica passou por várias fases diferentes desde o come-
ço do século, na tentativa de se ajustar às novas realidades, à moder-
nização e à industrialização. A primeira iniciativa nesse sentido foi à 
criação da Ação Católica e seus grupos especializados, vinculando os 
leigos através de um compromisso com a Igreja. Também podemos 
observar a demonstração de força e poder sobre a sociedade através 
das grandes concentrações de multidões católicas, prática até hoje di-
fundida. Em maio de 1931 observa-se a primeira demonstração de 
força através de uma grande manifestação popular que proclamou 
Nossa Senhora Aparecida a padroeira oficial do Brasil.47 No mesmo 
ano outra demonstração é a inauguração do Cristo Redentor, na ci-
dade do Rio de Janeiro.48 Estas demonstrações populares resultaram 
num estreitamento da relação entre o Estado e a Igreja, sendo o 
maior exemplo disso, a permissão do retorno do ensino religioso nas 
escolas públicas, apoiado amplamente pelo Ministro da Educação de 
Vargas, Francisco Campos49.

47. Esta ação foi vista como a mais importante manifestação da Igreja brasileira no intuito 
de recuperar os fiéis, interpretada por muitos autores como ação para recristianização do 
país. Estima-se que 1 milhão de pessoas acompanharam a festividade. Sobre esses dados ver 
Beozzo: Cristãos na Universidade e na política.

48. Inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, representou a declaração de Cristo como im-
perador do Brasil, justamente no dia da padroeira do país
49. Lembramos que hoje através da deliberação CEE nº 16/2001 que regulamenta o Art. 33 
da Lei 9394/96, o Estado instituiu novamente o ensino religioso como disciplina obrigatória 
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Outra estratégia de permanência foi o anticomunismo, corrobo-
rando com a política americana do pós-guerra e travando alianças 
com partidos conservadores. Na década de 50 aparece a crítica mais 
incisiva ao capitalismo e uma ação social mais significativa.

Mas toda a alteração da Igreja brasileira, e do próprio movimento 
jocista, estava ligada a uma mudança mais ampla vivida pela Igreja 
Católica. Como já citado, a Quadragésimo Anno (de 1931), segue os 
preceitos da Rerum Novarum (1891), primeira encíclica preocupada 
com as questões relativas a nova sociedade e ao crescimento de teo-
rias consideradas heréticas.

Na encíclica Quadragésimo Anno50, o Papa Pio XI (1922-1939) apre-
goa-se o ideal da Igreja sobre a convivência entre as classes sociais:

Todavia a Igreja, instruída e dirigida por Jesus Cristo, eleva as suas vistas 

ainda mais altas; propõe um corpo de preceitos mais completo, porque 

ambiciona estreitar a união das duas classes até as unir uma à outra por 

laços de verdadeira amizade51.

Este mesmo papa, também escreveu a Divini Redemptoris em 
1937, especialmente elaborada para criticar o comunismo ateu e 
impor os limites ao socialismo. O comunismo ateu é identificado 
com um poder satânico e desde o início dos tempos o homem es-
taria no centro desta luta contra o mal. A Igreja Católica sempre 
“elegeu”, dependendo do contexto vivenciado, um inimigo, uma 
ameaça ao poder Divino. Nesta encíclica a ameaça é claramente 
identificada:

da rede pública no ensino fundamental, em São Paulo.
50. A Quadragésimo Anno se propõe fazer um balanço 40 anos depois da encíclica que é con-
siderada o marco inicial da Igreja na Era Moderna: a Rerum Novarum.
51. SANCTIS, F. Antonio de (1972), “Encíclicas e documentos sociais”, LTR Editora, São 
Paulo p.23/24
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(...) este perigo tão ameaçador, vós já o haveis compreendido, Venerá-

veis Irmãos, é o comunismo bolchevista e ateu que intenta subverter a 

ordem social e sacudir os mesmos fundamentos da civilização cristã52.

A ordem que a encíclica cita é a ordem de Deus e seus valores mais 
sagrados: a família, o Estado, a propriedade e a própria religião. O 
mesmo papa ainda redige a Non abbiamo bisogno contra o fascismo e 
a Mit brennender sorge em 1937 condenando o nazismo. O seu suces-
sor, o Papa Pio XII (1939-1958) não achava que o perigo viesse dos 
nacionalismos exacerbados, o perigo era “vermelho”. 53 Por isso vê o 
triunfo dos nazistas sobre a URSS como um mal menor e reconhece o 
governo de Franco em setembro de 1937.

Nesse sentido, podemos observar que as diretrizes às quais a Igreja 
estava ligada constituem uma matriz que a acompanha desde o fim 
do século XIX, e permite-nos resgatar o principio da atuação da Igreja 
desde o inicio da industrialização no Brasil: a defesa ao direito de pro-
priedade, o papel do Estado e a idéia de colaboração de classes.

O momento de alterações profundas no interior da Igreja Católica 
será sem dúvida alguma sob o papado de João XXIII. A Mater et Ma-
gistra (1961) é o sinal dos novos tempos, assim como a Pacem in Terris 
(1963). Nela o tratamento dado às questões sociais é absolutamente 
distinto do enfoque que se encontra nas encíclicas anteriores, embora 
as encíclicas anteriores e seus idealizadores não sejam nelas alvo de 
criticas, pelo contrário, são usadas como exemplos.54 O comandante 
máximo da Igreja, o papa, fala agora sobre uma “Igreja dos Pobres”. 

52. idem
53. Sobre o papa Pio XII ver “O Papa do Hitler” de John Cornweel, pesquisador do Jesus 
College, de Cambridge. Eugenio Pacelli, o Pio XII, é identificado como o papa que se omitiu 
em relação ao holocausto e firmou um acordo com Hitler.
54. Assim pronunciou o Papa: “veneráveis Irmãos e diletos filhos, tendo tomado como ponto de 
partida a admirável encíclica de Leão XIII, examinamos convosco, até aqui, os vários problemas so-
ciais da nossa época”. SANCTIS, F. Antonio de (1972), “Encíclicas e documentos sociais”, LTR 
Editora, São Paulo p. 292
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Essa nova opção agrada os chamados progressistas, conforme comen-
ta D. Hélder:

Que alívio, para os que eram tachados de subversivos e comunistas só 

por manifestarem fome e sede de justiça, ouvir do Papa afirmações as-

sim: ‘A propriedade privada não constitui para ninguém direito incon-

dicional e absoluto A terra foi dada a todos e não apenas aos ricos. Nin-

guém tem direito de reservar para seu uso exclusivo o que não lhe é 

necessário, se falta a outros o necessário55.

Este é um momento singular. Em 1966, por exemplo, o padre Ca-
milo Torres é assassinado ao lutar ao lado dos guerrilheiros na Co-
lômbia.56 Em 1967 morre Che Guevara. No México ocorre uma ma-
nifestação de jovens que acabou massacrada em 1968. “maio de 68” 
em Paris, a guerra do Vietnã, a Revolução Cultural Chinesa, enfim, 
a década de sessenta foi a expressão da crise mundial do capitalismo.

É este novo mundo que orienta o Concílio Vaticano II, que tem 
como objetivo repensar a presença da Igreja no mundo moderno e 

55. D. Helder Camara, Revolução dentro da Paz, p. 70
56. Há 36 anos a Colômbia é palco de uma forte resistência popular que persiste na luta, 
através das FARCS Algumas análises apontam para uma aliança entre a Igreja dos Pobres, 
surgidas nesta década, o campesinato, e a esquerda na construção de um ideário revolucio-
nário. Sobre esse assunto destaco o trecho de um artigo escrito por Alex Akcelrud e Milton 
Hernandez: “Eco vivo da pregação do Padre Camilo Torres, o marxismo-leninismo declarado do ELN 
converte os atores sociais mais insuspeitos ao mandamento de que “só através da revolução é possível 
realizar o amor ao próximo, e combina as formulações teóricas que não pararam de surgir, de Camilo 
até hoje, com as experiências que vão tecendo um Evangelho do socialismo nesses porões esquecidos do 
planeta. Teologia à parte, é a partir desse nível de observação da realidade que se explica a façanha 
de 36 anos de resistência, crescimento numérico, aumento de poderio militar e áreas de atuação das 
guerrilhas colombianas diante de um efetivo inimigo ‘n’ vezes maiores mais armado. É daqui, desse 
nível local de experiência, que se começa a perceber o conteúdo intimo da profecia do Padre Camilo, 
dez anos antes da derrota americana pelo Vietnã, e 35 anos antes de o Plano Colômbia projetar um 
novo Vietnã na América: “É essa mudança que caracteriza o mundo de hoje. O que acontece 
na Colômbia é parte disso. E o determinante é a pressão da base, tanto aqui como no Vietnã. 
Por isso, a intervenção norte-americana na Vitnã, que é um verdadeiro crime, não poderá se 
impor, por mais armas que utilizem e por mais gente que matem. Serão derrotados”(Camilo 
Torres Restrepo, abril de 1965”. Caros Amigos julho /2001, grifo nosso.



53

qual será o seu papel. O Vaticano II foi anunciado em 1959, mas a 
sua realização se iniciou em 1962 indo até 1965. Ele é responsável por 
uma mudança profunda nas orientações da Igreja Latino-Americana. 
A constituição pastoral Gaudium et Spes57, de dezembro de 1965, é o 
resultado mais significativo do Vaticano II, é o documento que revo-
luciona o mundo eclesial. Ela trata de assuntos fundamentais como 
participação dos leigos, dogmas e poder papal. Além disso, estabelece 
o dever dos cristãos com o novo mundo, interpretando a nova realida-
de social e agindo sobre ela, sempre à luz do Evangelho.

É dever de todo o povo de Deus e, sobretudo dos pastores e dos teólo-

gos, com a ajuda do Espírito Santo, saber ouvir, discernir e interpretar as 

várias linguagens do nosso tempo, e julgá-las à luz da palavra de Deus, 

de modo que a Verdade revelada possa ser cercada cada vez mais inti-

mamente percebida, melhor compreendida e apresentada de um modo 

mais conveniente. 58

A ação do Vaticano II foi tão profunda que desencadeou um pro-
cesso de renovação e tomada de consciência nunca realizada pela 
Igreja. É certo que ocorreram manifestações contrárias e parte do cle-
ro conservador continuava a se opor veementemente às novas postu-
ras progressistas. Contudo, não se pode negar que a Igreja na década 
de 60 se situa frente aos acontecimentos. Era clara a escolha: renovar-
-se e participar desse mundo novo e conturbado ou permanecer com 
a mesma estrutura e ficar em segundo plano. Não há dúvidas de qual 
foi a escolha.

Em 1966 mais de vinte bispos de países considerados pobres anun-
ciam a Declaração dos Bispos do Terceiro Mundo. Em 1967 o papa Pau-
lo VI (1963-1978) lança sua encíclica Populorum Progressio, que fazia 

57. A expressão em latin Gaudium et Spes quer dizer Alegria e Esperança.
58. SANCTIS, F. Antonio de (1972), “Encíclicas e documentos sociais”, LTR Editora, São 
Paulo, p. 338
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críticas ao imperialismo, falava em desenvolvimento igualitário en-
tre os países, em justiça social e participação de todos nos processos 
políticos. O que parece ser um novo passo em direção a uma Igreja 
mais justa deve ser analisado cuidadosamente. O papa Paulo VI é co-
nhecido por seu papado contraditório e notadamente ambíguo, pois 
impunha limites à Igreja progressista na Europa enquanto e apoiava a 
atuação progressista no Terceiro Mundo.

Em julho de 1968 o Vaticano lança a Carta aos bispos da América La-
tina, cobrando uma renovação da postura dos sacerdotes frente à rea-
lidade vivida no continente. Esta carta foi publicada pela Revista M.O. 
Ainda no mesmo ano acorre no Brasil o Encontro das Pastorais Sociais, 
no Nordeste, sendo notório que é nessa região que se concentram os 
sacerdotes de linha mais progressista.

É desta realidade que aflora o movimento mais significativo da 
América Latina e que será propulsor de uma nova teologia. Trata-se 
da II Conferência do Episcopado Latino-americano em Medellín em 1968, 
onde a temática central foi a Presença da Igreja na atual transformação 
da América Latina. Medellín no princípio seria o aprofundamento das 
questões propostas pelo Vaticano II, na tentativa de entender a fun-
ção social da Igreja visto a transformação da realidade na última dé-
cada. No entanto, Medellín veio para impulsionar ainda mais a trans-
formação da Igreja.

Assim, como outrora Israel, o antigo Povo, sentia a presença salvífica 

de Deus quando ele o libertava da o pressão do Egito, quando o fazia 

atravessar o mar e o conduzia à conquista da terra prometida, assim 

também nós: novo povo de Deus não pode deixar de sentir seu passo 

que salva, quando se diz o “verdadeiro desenvolvi mento, que é, para 

cada um e para todos os passagem de condições de vida menos humanas 

para condições mais hu manas. Menos humanas: as carências materiais 

dos que são privados do mínimo vital e as carências morais dos que são 

mutilados pelo egoísmo. Menos humanas: as estrutu ras opressoras que 
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provenham dos abusos da posse do po der, das explorações dos traba-

lhadores ou da injustiça das transações. Mais humanas: a passagem da 

miséria para a posse do necessário, a vitória sobre as calamidades so-

ciais, a ampliação dos conhecimentos, a aquisição da cultura. Mais hu-

manas também: o aumento na consideração da dignidade dos demais, 

a orientação para o espírito de pobreza, a cooperação no bem comum, 

a vontade de paz. Mais humanas ainda: o reconhecimento, por parte do 

ho mem, dos valores supremos e de Deus, que deles é a fonte e o fim. 

Mais humanas, finalmente, e em especial, a fé, dom de Deus acolhido 

pela boa vontade dos homens e a unida de na caridade de Cristo, que 

nos chama a todos a parti cipar como filhas na vida de Deus vivo, Pai de 

todos os homens59.

O documento aprovado pelos bispos não só falava de justiça social, 
mas a associava a mudanças estruturais necessárias na América La-
tina. Legitimava a Igreja dos Pobres e entendia que o discurso deveria 
começar a se realizar na prática através da implantação das CEBs que 
até agora não eram representativas no continente.

É neste contexto de renovação das estruturas que se dá o apoio da 
Igreja aos movimentos populares. No entanto, é fundamental ressal-
tar que mesmo durante este momento “libertador” da Igreja, a hie-
rarquia eclesiástica e muitos sacerdotes se mantiveram em seu papel 
tradicional, sem se aliar às novas perspectivas de uma Igreja para os 
pobres.

No caso específico do Brasil essa dicotomia é mais evidente. Ao 
mesmo tempo em que a Igreja brasileira foi determinante em Medel-
lín, através da participação dos movimentos ligados a juventude, prin-
cipalmente a JUC e a JOC, a hierarquia eclesiástica ainda mantinha 
seu apoio ao Estado autocrático-burguês60.

59. Medellín: 1968. www. cnbb.org.br
60. Ressalto o excelente a contribuição dada a historiografia brasileira pelo estudo sobre 
a ideologia do governo ditador do autor Antonio Rago Filho, A ideologia 1964: Gestores do 
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De qualquer forma foi Medellín que criou condições favoráveis 
para o nascimento de uma nova doutrina católica chamada poste-
riormente de Teologia da Libertação. Em 1971 o peruano Gustavo 
Gutiérrez lança sua obra A Teologia da Libertação e Leonardo Boff 
publica Jesus Cristo, Libertador. Este último autor declarou que a essa 
nova teologia era a expressão final do movimento que emergiu na 
década de 60.

Entendo a Teologia da Libertação, assim como outros autores, 
como sendo a conseqüência direta da reestruturação do catolicismo 
no mundo, essencialmente nos países onde despontam todos os pro-
blemas sociais avindos da exploração. O autor Michael Löwy, em sua 
obra Marxismo e Teologia da Libertação, levanta os aspectos positivos da 
existência de uma doutrina católica que se utiliza dos preceitos mar-
xistas para analisar a realidade. Dessa forma ele preconiza uma nova 
postura dos cristãos que será fundamental na alteração da situação 
vigente. Segundo ele “em numerosos países da América latina, a revolução 
será feita com a participação dos cristãos, ou não se fará...” 61.

Löwy argumenta ainda que os teólogos da libertação aprende-
ram muito com o marxismo, e questiona se os marxistas não podem 
aprender também com a teologia.

Nesse sentido questiona se os marxistas que analisam a religião 
como manipuladora, sendo o “ópio do povo” 62, não podem passar 

capital atrófico.
61. LÖWY, M.(1991) “Marxismo e Teologia da Libertação”, tradução Myriam Veras Baptista, 
Editora Cortez, São Paulo p. 113
62. Esta é uma discussão longa dentro da historiografia pois Marx quando escreveu esta fa-
mosa passagem ele não analisou a religião como manipulação da classe dominante como 
muitos reproduziram. Na verdade o sentido é de aliviar o sofrimento de um povo submetido 
a uma realidade perversa. Neste ponto Marx diz:
“(...) O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado, esta sociedade, produzem 
a religião, consciência invertida do mundo, porque eles próprios são um mundo invertido. A religião é 
a teoria geral deste mundo, a sua soma enciclopédica, a sua lógica sob forma popular, (...) o seu entu-
siasmo, a sua sanção moral, o seu complemento solene, a sua consolação e justificação universais(..) 
Lutar contra a religião é pois, indiretamente, lutar contra esse mundo, de que a religião é o aroma espi-
ritual(...) A religião é o suspiro da criatura oprimida, a alma de um mundo sem coração, tal como é o 
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a ver a religião como “alarme do povo” 63, ou seja, um referencial de 
denúncia e estímulo para a luta.

No entanto, pondero que pode-se também levar em consideração 
limites na articulação entre a Igreja e o Estado, conforme apontado 
por outros autores, tais como, a tese de doutoramento de Marta Viei-
ra Cruz: “a transformação social não se faz contra os valores que são per-
manentes; faz-se na direção de contrapor uma forma de propriedade e de um 
Estado que deverá criar condições para a existência de uma civilização sem 
barbárie. Assim, neste quadro intelectual, a religião não se constitui num 
canal de liberação e sim de conservadorismo”.·.

Em suma, o caráter revolucionário da Teologia da Libertação es-
barra em outros aspectos práticos da sociedade, nos valores morais 
que mostram os limites desta doutrina. Neste ponto faço referência 
aos debates que requerem uma atenção especial, como por exem-
plo, as questões relativas ao posicionamento da Igreja, e conseqüen-
temente dos teólogos da libertação, sobre o aborto, o divórcio, ho-
mossexualismo ou ainda sobre o uso de anticoncepcional. O próprio 
Michael Löwy salienta a proximidade das posições da Igreja brasileira 
“mesmo progressista” daquelas pregadas pelo papado. Assim, pode-se 
concluir que a pregação da teologia da libertação venha possivelmen-
te de encontro com os objetivos tradicionais da hierarquia católica: 
cumprir uma função social de renovação, mesmo que na ordem con-
servadora.

Na década de 80 presenciamos o retorno do conservadorismo co-
mandado pelo papa João Paulo II que orientou o retrocesso na teolo-
gia e foi responsável por uma sensível desestruturação nas pastorais64.

espírito de condições sociais de que o espírito está excluído. Ela é o ópio do povo” (Critica da Filosofia 
do Direito de Hegel p. 47/48)
63. LÖWY, M.(1991) “Marxismo e Teologia da Libertação”, tradução Myriam Veras Baptista, 
Editora Cortez, São Paulo, p .108
64. Essa política conservadora se mostra mais visível na distribuição de cargos estratégicos 
à grupos conservadores em substituição aos progressistas, o que altera diretamente a po-
lítica dos núcleos de base da Igreja. Na América Latina a teologia da libertação é alvo de 
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Este panorama nos revela de qual Igreja estamos falando no que 
se refere ao recorte temporal deste trabalho. Na década de 60, mais 
precisamente em 67 e 68, observamos no Brasil uma Igreja dividida 
entre sua costumeira opção anticomunista e corporativista e movi-
mentos católicos totalmente inseridos nas propostas do Vaticano II, 
ou mais além.

É nessa circunstância que o jocismo apregoa sua aversão ao capita-
lismo individualista e sua possível aproximação com o mundo socia-
lista, bem como as teorias que elabora sobre as soluções para o mun-
do moderno. Essa análise realizada sobre a realidade mostra que se 
houve uma mudança das propostas da Igreja elas são fruto das situa-
ções vivenciadas em países da América Latina a Igreja se torna mais 
progressista respondendo à repressão imposta pelos regimes militares 
que exigiram um posicionamento dos cristãos. Consideramos a trans-
formação e até mesmo o nascimento de novas doutrinas ideológicas 
estão condicionadas e respondem às circunstâncias políticas, sociais e 
econômicas vigentes.

No que diz respeito à JOC, esta nova postura com toda sua com-
plexidade, nos é revelada, paripasso, quando nos detemos numa aná-
lise pormenorizada do discurso, resgatando dele não apenas a infor-
mação que ele nos transmite, mas recuperando dos termos usados, os 
conceitos ali inerentes, que por sua vez revelam os nexos constituti-
vos das contradições que enfrentará este movimento e o dilema entre 
a Cruz e o Manifesto.

constantes ataques por parte deste papado. Episódios exemplares sobre essa política do Papa 
João Paulo II, é a condenação de Leonardo Boff, a deteriorização das relações entre o Vaticano 
e a Nicarágua na década de 80 e as medidas contra o D. Paulo Evaristo Arns.
É importante ressaltar que apesar da Igreja progressista, especialmente no Brasil, ainda re-
sista a esta postura neoconservadora, uma enorme parcela do clero já incorporou novas es-
tratégias de atuação na sociedade. Refiro-me ao surgimento do movimento carismático que 
hoje aglutina milhares de fiéis ao som das músicas de Padre Marcelo ou Zezinho, e assim 
como no início do século, período de recristianização do país, a Igreja se preocupa em reali-
zar grandes manifestações para demonstração de sua influência, como é o caso das missas do 
Padre Marcelo, que reúnem cerca um milhão de fiéis.



59

4. A radicalização no discurso e o comprometimento com o 
operariado

Neste item damos ênfase ao processo de politização e de radicali-
zação do discurso jocista, analisando de que conceitos o movimento 
irá se aproximar e apregoar a partir de 1960. Estas mudanças estão 
ligadas a uma alteração na conjuntura política do país o que forneceu 
subsídios para novas formulações e uma conscientização dos militan-
tes católicos que atuavam em grupos como a JOC.

Era evidente que a politização crescente da sociedade no final da 
década de 50. Alguns temas que anteriormente eram renegados ou 
citados apenas de forma ilustrativa pela JOC, agora faziam parte dos 
Encontros e Semanas de Estudo promovidos pelos militantes. Ques-
tões como salário, miséria, transporte, educação começam a ser vis-
tos não somente sob a ótica espiritual, mas também social e política. 
Manifestos denunciando a situação operária eram cada vez mais co-
muns, assim como o nascimento de diversos movimentos sociais.

Como exemplo vale mencionar a Ação Popular, movimento que 
marca o nascimento oficial da esquerda católica, vinculada às ques-
tões políticas e sociais. Sua ideologia ficava evidente na seguinte 
máxima:

A expressão de uma geração que traduz em ação revolucionária as op-

ções fundamentais que assumiu como resposta ao desafio da nossa reali-

dade e como decorrência de uma análise realista do processo social bra-

sileiro na hora histórica em que nos é dado viver65.

A Ação Popular foi formada por ex-militantes da JOC, JUC e ou-
tros movimentos católicos e não católicos decorrentes das necessida-
des geradas pelo contexto nacional. Assim, a JUC, “Questionada pelo 
episcopado e impulsionada por um movimento social que já não cabia nos 

65. “Documento Base”- Ação Popular – 1963.
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limites da Igreja, a ala mais à esquerda da JUC criaria a Ação Popular (AP) 
em 1962...” 66.

A política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek 
(1956-1959) inspirou um clima de confiança para o desenvolvimento 
de propostas por mudanças sociais, promovendo um desenvolvimen-
to baseado no investimento do capital estrangeiro. Porém, a implan-
tação desta política desenvolvimentista trouxe resultados problemá-
ticos para a sociedade, pois esse crescimento econômico baseado na 
industrialização deixou à margem outros setores fundamentais: edu-
cação, saúde, agricultura. A política econômica acentuava a desigual-
dade social e trazia à baila as reivindicações por reformas. A inflação 
aumentava e o custo de vida era altíssimo67.

Desde a sua oficialização no Brasil, a JOC mantinha a preocupação 
de se distanciar do comunismo. Seus objetivos eram claros: a salvação 
da classe operária. Assumindo uma ligação direta coma a Igreja, que 
por sinal nunca rompeu. Dessa forma, seu discurso era que “a JOC é 
um movimento da Igreja (...) seu compromisso é com a juventude trabalha-
dora e com a Igreja” 68.

Na década de 50, quando o movimento está bem mais consolida-
do, a justificativa de atuação no meio operário vinha da própria es-
sência da Igreja: Cristo e sua caridade com os homens. Assim, dizia a 
JOC que “não é o medo do comunismo que leva a Igreja a ocupar-se 
da classe operária (...) é o amor das almas e não o temor do comunis-
mo que inspira o cuidado da defesa do trabalho”.·.

Contudo, a crise econômica que se o país enfrentava denunciava 
a distância deste discurso da JOC com a realidade do operário. Era 

66. Ridenti, Marcelo, Ação Popular: cristianismo e marxismo, in: História do Marxismo no Bra-
sil , mimeo.
67. BENEVIDES, M. Victória - O Governo Kubitschek, Desenvolvimento Econômico e Es-
tabilidade Política, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976.
68. O que tem feito a JOC pelos operários?”- JOC, movimento e evangelização – Relatório 
sobre a organização da JOC – 1951.
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evidente a necessidade de atualizar a visão do movimento. “De acor-
do com as necessidades, isto é, à medida que os problemas surgem ocasio-
nalmente, ou por tomada de consciência dos jovens trabalhadores jocistas, 
a JOC vai criando serviços organizados para atê-los” 69. É aqui que a JOC 
começa a utilizar novos meios de entender o método Ver-Julgar-Agir, 
sua atuação se transforma em razão das novas necessidades dos ope-
rários. Na verdade, as necessidades da classe operária sempre foram 
as mesmas, tendo no máximo piorado, mas o que realmente se alte-
rou foi a forma da Joc interpretá-las.

O discurso dos jocistas começa a se voltar para reivindicações, mas 
ainda com o objetivo de resgatar os cristãos para o retorno à Igreja:

os documentos pontifícios são bem cleros para fazer ver a todos, que o 

capitalismo se tornou culpado, de graves injustiças sociais e que existem 

reivindicações justas. Para um católico condenar em princípio todas as 

reivindicações operárias é tornar-se responsável das calúnias assacadas 

contra a Igreja, é lançar o operário nos braços dos inimigos de Cristo, é 

confirmar que a religião é o ópio do povo70.

Além de dialogar com os escritos papais, cujo debate sobre as 
questões sociais ainda é incipiente, a JOC já alerta que se não hou-
ver um aprofundamento neste debate por parte da Igreja e do pró-
prio movimento, os inimigos de Cristo ganharão espaço. Esta é uma 
referência clara aos comunistas que cada vez mais ganhavam espaço 
dentro dos sindicatos e partidos desta época. Isso mostra o posiciona-
mento da JOC ainda na defensiva.

Entretanto, a preocupação com estas questões faz com que os 
militantes se aproximem das fábricas, e aos poucos o entendimento 
dos problemas vivenciados pela classe trabalhadora vai se alterando, 

69. Ibid
70. “Por uma Pastoral Operária”- Pe. Willian da Silva - s/ data – CEDIC-PUC/SP
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ficando cada vez mais difícil para os assistentes jocistas separar a atua-
ção da JOC das reivindicações sindicais. Para o Padre Willian da Silva 
assistente Nacional:

Querer formar militantes cristãos jovens, na luta sindical isolada e na 

luta operária, predominantemente reivindicativa, é inevitavelmente pre-

parar militantes marxistas, pois a luta operária, sobretudo a sindical, é 

por demais dura e adulta para o jovem71.

Mergulhado numa crise social, o Brasil adentra os anos 60, década 
que ficou marcada na História pelas sucessivas crises mundiais e efer-
vescência social. Frente à crise política instaurada após a renúncia de 
Jânio Quadros, Jango assume a Presidência da República. Mas a fim 
de coibir seu poder, se implantou o parlamentarismo, essa situação 
perdurou até o plebiscito de abril de 1963, quando Jango restabele-
ceu seus poderes presidenciais. Sua proposta era de reformas de base, 
destinadas a corrigir as distorções do processo do desenvolvimento 
brasileiro. O momento era de muita instabilidade, e a população se 
organizava e reivindicava, enquanto a burguesia se assustava cada vez 
mais com as posições do presidente Jango.

Em 1964 é dado o golpe militar72 contra Jango, identificado como 
aliado das “forças subversivas”. Os militares tomaram o poder e em 
15 de abril o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco toma 
posse na presidência, com a justificativa de que a “revolução” tinha 

71. Ibid
72. Sobre a terminologia utilizada por militares e burguesia para definir o golpe como revolução, des-
taco Florestan Fernandes: “O março de 1964 (completado pelo apogeu a que chegou o golpe em 1968-
1969) ilustra muito bem a natureza da batalha que as classes trabalhadoras precisam travar no Brasil. 
Elas precisam libertar-se da tutela terminológica da burguesia (isto é, de relações de dominação que se 
definem, na área da cultura, como se fossem parte do ar que respiramos ou “simples palavras”). Ora, 
em uma sociedade de classes da periferia do mundo capitalista e de nossa época, não existem “simples 
palavras”. A revolução constitui uma realidade histórica; a contra-revolução é sempre o seu contrário 
(não apenas a revolução pelo avesso: é aquilo que impede ou adultera a revolução)”. P. 09
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o objetivo de corrigir os males sociais e políticos. Assim, através da 
intervenção militar, com a supressão dos direitos dos trabalhadores, 
e subordinação ao capital estrangeiro são traçadas as novas diretrizes 
do país73.

Antes mesmo dessa conjuntura, já se faz presente na JOC uma ten-
dência política. Era patente o agravamento das condições de vida dos 
trabalhadores, e foi exatamente por isso que o movimento inicia uma 
campanha para:

Despertar o movimento operário, e particularmente a juventude, para 

a gravidade dos problemas em que vivem: salários insuficientes, sone-

gação do salário mínimo, desemprego, exploração no trabalho; (e para) 

despertar os trabalhadores para a vida das associações da sua classe: sin-

dicatos, cooperativas, clubes de bairros.74

Este processo de politização vivido nos movimentos católicos ge-
rou conflitos com a hierarquia eclesiástica, pois os grupos se distan-
ciavam de uma orientação católica espiritualista. Os posicionamentos 
dos movimentos leigos e da hierarquia eclesiástica, notadamente an-
tagônicos, se acentuavam cada vez mais.

A constatação de que a situação do operário era mais grave do que 
se imaginava, começa a afetar as ações dos jovens militantes jocistas. 
Estes passavam a discutir com mais veemência os problemas de or-
dem material: o custo de vida, salários, entre outros. Para o operário 
era isto que importava neste momento e os militantes perceberam 
isto rapidamente.

Contudo, a relação entre a JOC e o Estado ainda era amena, ape-
sar das críticas e reivindicações. O convívio era pacífico, não existindo 
maiores atritos.

73. Ver obra referencial: Bandeira, Moniz. O Governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil 
(1961-1964), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978.
74. Documento sem título, in: “Manifestos”- Cedic/ Puc – SP, 1961.
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A década de 60 foi decisiva para os rumos deste movimento. Em 
1961 ocorre o I Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores, con-
ferência realizada pelos militantes jocistas dedicada à discussão da 
condição do trabalhador brasileiro. Os temas discutidos provaram o 
intenso processo de politização e o envolvimento maior nas causas 
operárias, bem como as primeiras críticas ao sistema econômico, em-
bora pregasse a articulação com a burguesia industrial.

O Congresso denunciou a condição dos operários e exigiu refor-
mas. O documento conclusivo deste encontro mostrava, sobretudo o 
amadurecimento político dos militantes jocistas: “(...) a corrida desen-
volvimentista não significa necessariamente a promoção do meio operário, 
muito pelo contrário, o Brasil tem feito mais pobres os pobres e mais ricos os 
ricos”.75

Nesse momento, ainda não se configura uma ruptura com o 
discurso religioso, embora os militantes assumissem cada vez mais 
que, era a principal função da JOC resolver os problemas sociais dos 
operários. No entanto, é fundamental ressaltar que nesse período os 
ânimos dos militantes jocistas estavam voltados para as reformas de 
base, portanto “não devemos exagerar a profundidade da alteração da JOC 
por volta de 1961. Em termos de visão política, o movimento ainda expres-
sava otimismo em relação ao sistema populista”.76 Sua idéia de transfor-
mação da sociedade recai sobre a esperança do governo efetivar as 
reformas de base. A via institucional parecia-lhes a saída correta para 
os problemas.

Paralelamente, os debates sobre as reformas de base do governo 
Jango, vão com o tempo, se ampliando na sociedade. Por sua vez, a 
JOC ainda insiste na conciliação dos interesses entre os trabalhadores 
e a burguesia, para alcançar uma sociedade mais justa.

75. “I Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores, documento único, novembro de 1961.
76. Mainwaring, S., A Igreja Católica e a Política no Brasil (1916-1985). São Paulo, Brasilien-
se, 1989
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Contudo, sob a influência da chamada “esquerda católica”, a JOC 
altera sua visão espiritual, optando por uma análise mais concreta da 
realidade política e social do país, e principalmente dos problemas 
operários. Não cabe aqui julgarmos qual movimento influenciou os 
demais, ou qual se fazia mais presente nos debates políticos, o que 
importa é entendermos este processo de politização inserido no con-
texto das injustiças sociais e desilusões sofridas pelo operariado.

Não tarda para ocorrer a decepção com relação à política de refor-
mas do governo, causada principalmente pela demora nas realizações 
das promessas. Em 1964 a desilusão veio através do golpe militar que 
destruiu os ideais reformistas, e isso foi decisivo para a transformação 
prática dos jocistas. As idéias de melhoria para o operariado são sur-
preendidas pelas medidas dos militares. O posicionamento da hierar-
quia eclesiástica espanta o movimento.

Na verdade, ainda em 1964 é possível distinguir dois discursos. O 
primeiro pretende alertar a sociedade contra os perigos tanto do so-
cialismo como do capitalismo, e insiste nas reformas como solução:

Porque há necessidade de superar as soluções atéias e materialistas apre-

sentadas pelo capitalismo e pelo comunismo. Porque dois terços dos 

trabalhadores não escolhem seu governo. Porque um povo consciente 

e livre sabe lutar para atender às necessidades fundamentais. Porque é 

mais cristão ser subversivo do que ser acomodado77.

O segundo já mostra a insatisfação frente às medidas ditatoriais e a 
falta de liberdade: “O Jesus do Natal é o mesmo que hoje estaria no cárcere, 
porque sua pregação trataria da reforma agrária, da reforma bancária, da 
reforma eleitoral e política” 78.

77. “Reformas de Base. Por que?” in: Jornal Juventude Trabalhadora, nº 102, dez/1964. CE-
DIC-PUC/SP
78. “Natal e Golpe Militar”, in: Jornal Juventude Trabalhadora, ano 1, nº 1, 1964, CEDIC/
PUC-SP.
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Com o golpe, foi inevitável a ruptura do bom relacionamento da 
JOC com o Estado79. A Ação Católica Operária (ACO) outro grupo 
leigo ligado à Igreja, denuncia em um manifesto o caráter de golpe 
de Estado dado pelos militares, justificando sua natureza ditatorial. A 
supressão dos direitos dos trabalhadores e das liberdades sindicais foi 
o estopim para o fim das boas relações entre os movimentos leigos 
católicos e o Estado.

Os aspectos concernentes à alteração no relacionamento entre a 
JOC e o Estado já foi preliminarmente analisado por Roberto Fabian. 
É nesse contexto, também, que ocorre um aumento das tensões entre 
a CNBB e a JOC, que perdeu a confiança em muitos sacerdotes, prin-
cipalmente pela apatia destes frente aos problemas dos trabalhado-
res. Torna-se comum à crítica a hierarquia eclesiástica que continuava 
voltada à burguesia:

Ópio para o povo. Esta é a verdade. Marx, quando disse isso, meus ami-

gos, disse uma triste verdade. A Igreja dando ópio para o povo, a massa 

inconsciente e explorada (...) uma pastoral alienada, infelizmente, é a 

grande realidade do Brasil 80.

Mas será após o golpe que mais uma vez a hierarquia eclesiástica 
demonstrará qual era sua posição frente à ditadura:

79. Sobre a Igreja e o Estado é interessante a definição de D. Paulo Evaristo Arns citado 
pela autora Maria Helena Moreira Alves em Estado e Oposição no Brasil: “A hierarquia 
católica brasileira evoluiu de uma posição conservadora ou neutra, no passado, para a firme defesa 
dos direitos humanos e a oposição às diretrizes sociais, políticas e econômicas do Estado. Quando 
perguntaram ao Cardeal Paulo Evaristo Arns, de São Paulo, se existia um conflito entre a Igreja 
e o Estado no Brasil, ele respondeu simplesmente que havia no país uma Igreja próxima do povo 
e um Estado cada vez mais isolado e hostil ao povo. “A Igreja, frisou o cardeal, não é poder, nem 
paralelo, nem superior. Ela é um instrumento para falar à consciência , para ser a voz dos que têm 
voz”. p 126
80. Palestra do Pe. Willian da Silva ao teólogos capuccinos, Porto Alegre, 27/02/63, CE-
DIC/ PUC – SP.
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(...) Ao rendermos graças a Deus, que atendeu as orações dos melhores 

brasileiros e nos livrou do perigo comunista, agradecemos aos militares 

que se levantaram em nome dos supremos interesses da nação81.

Foi nessa perspectiva, que autores como Scott Mainwaring e Souza 
Martins contribuíram com outra visão. Segundo esses autores devemos 
analisar a diversidade das concepções existentes no interior da institui-
ção no Brasil (atuação dos leigos e hierarquia), podendo assim entender 
as diferentes formas de atuação e, devemos ainda distinguir as práticas 
da hierarquia eclesiástica, voltados a manutenção do status e as práticas 
dos movimentos leigos, voltados às classes populares. E dessa forma 
resgatar a vivência das pessoas, as forças culturais, o peso da religiosida-
de, enfim as experiências que traduzem as relações humanas.

Apesar das diferentes opções ideológicas, todos os trabalhos são 
claros em afirmar que a Igreja sofreu transformações, decorrentes de 
contradições surgidas no seu interior desde a década de 30 e, que a 
expansão dos movimentos leigos na década de 60, foi o ápice destas 
contradições.

Por outro lado, o principal ponto de atrito entre o movimento jo-
cista e os militares, foi a plataforma econômica do regime, denomina-
do “milagre econômico”. Grosso modo, essa política consistia em in-
centivar a acumulação de capital através do incremento da produção, 
a ser realizada de duas maneiras. Uma forma foi à ampliação da pro-
dução de bens de consumo duráveis para uma camada da população 
com alto poder aquisitivo, a outra, aumentando a exportação.

Para essa política funcionar, a maneira mais corrente é o arrocho 
salarial que possibilita a mão de obra barata e facilita a produção de 

81. Declaração da CNBB sobre a situação nacional – 03/036/64. Ainda neste documento, 
“Atendendo a geral e angustiosa expectativa do povo brasileiro, que via a marcha acelerada do comu-
nismo para a conquista do poder, as Forças armadas acudiram a tempo, e evitaram que se consumasse 
a implantação do regime bolchevista em nossa terra (...) Logo após o momento vitorioso da Revolução, 
verificou-se uma sensação de alívio e esperança (...)”.
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bens para consumo. A situação dos trabalhadores se agravou e as per-
das salariais eram inaceitáveis82.

Fica patente, então, que a política de arrocho promovida pelo Esta-
do vai se chocar com as reivindicações jocistas. A maior preocupação 
nesse momento era conscientizar o operário de que as leis de arrocho 
teriam conseqüências desastrosas e era preciso mobilizar contra essa 
política econômica:

Para entender o significado das leis do arrocho salarial impostas aos tra-

balhadores brasileiros pela ditadura do Castello Branco e Costa e Silva, 

é preciso compreender antes que é salário, lucro, patrão, governo, im-

perialismo e qual a relação que existe entre eles (...). Como vêem para 

derrubar o arrocho salarial é preciso apelar para a velha arma, a greve 

(...). O fim desta luta não é apenas a derrubada do arrocho salarial, é 

a derrubada do regime de classes, para que no futuro o bolo possa ser 

dividido igualmente por nós. 83

Progressivamente a JOC começa a atribuir os males da classe tra-
balhadora ao sistema capitalista: “o capitalismo, ou seja, a posse privada 
dos meios de produção, não encontram nenhuma fundamentação segura na 
tradição cristã (...)” 84, e se dá conta que seria impossível a convivência 
pacífica e a subordinação aos militares.

Em outros termos, os discursos então, se voltavam para a denún-
cia da superexploração, os salários e depauperação do trabalhador 

82. Sobre o arrocho cito um estudo importante realizado na década de 80: “(...) é da lógica 
do sistema (sic: no Brasil) remunerar especialmente o capital financeiro internacional, seus parceiros 
nacionais e reservar uma parcela para o segmento privilegiado das camadas médias; bem como implica 
obrigatoriamente também na depressão salarial da massa trabalhadora”in: Chasin, J. As máquinas 
param, germina a democracia, IN: “O arrocho treme nas bases do ABC”, ano IV, nº 7, São 
Paulo, Editora Escrita / Ensaio, 1980. p. 112/113
83. “A política salarial do governo: As leis do arrocho”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 
5, agosto /68, CEDIC/PUC-SP.
84. “Qual o papel da Igreja no Brasil”, in: Revista Missão Operária, ano 1, nº 2, agos/out/67, 
CEDIC-PUC-SP.



69

eram conseqüências de um sistema injusto e cruel, e que a política 
desenvolvida pelos militares corroborando e ampliando as contradi-
ções deste sistema.

Todo esse contexto, enfim, contribuiu para o processo de politiza-
ção do movimento jocista, que perdeu aos poucos o medo do “perigo 
vermelho.”.

Considerei que seria possível resgatar a particularidade da JOC no 
interior das posições assumidas pela Igreja Católica centrando a análise 
na atuação deste movimento aqui no Brasil. Tal hipótese foi aventada 
ao me defrontar com as transformações em suas estratégias de atuação 
junto ao movimento operário desde a década de cinqüenta, estratégias 
estas que se diferenciavam das orientações gerais encaminhadas pela 
própria Igreja Católica, não só a JOC, mas a todo conjunto de movi-
mentos católicos que dada a realidade brasileira começavam um pro-
cesso de transformação. Além disso, um processo de politização cres-
cente na sociedade mostrava aos cristãos outras linhas de atuação.

Já na “década de sessenta observa-se um processo de ruptura do movi-
mento com a ideologia católica. Esse processo de ruptura e radicalização se 
dá numa relação dialética no interior da instituição e no contexto mais am-
plo da sociedade brasileira que vive uma profunda crise estrutural” 85.

Na trajetória da JOC no Brasil identifiquei dois momentos de po-
litização em seu discurso. Desde a sua fundação no Brasil, em 1935, a 
JOC mantinha a sua linha de incentivo à subserviência dos operários 
e uma política conservadora que acompanhava movimentos mais an-
tigos como os Círculos Operários86.

No entanto, entre 1947 e 1948, já havia ocorrido uma mudança 
significativa dos assuntos abordados pelo material planfetário do 

85. Fabian, Roberto – “JOC: da submissão à contestação”, Dissertação de Mestrado em Histó-
ria - PUC/SP,1988, p. II.
86. Essa linha de atuação está ligada também as idéias promulgadas pela Igreja através da 
encíclica Quadragésimo Anno de 1931, que versa sobre a restauração e aperfeiçoamento da 
ordem social em conformidade com a lei evangélica, e que instiga a cooperação entre classes.
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movimento na época, o jornal O Jocismo. É o único momento de rup-
tura com o discurso conformista que acontece antes da década de ses-
senta. Apesar de representar um curto período no histórico do movi-
mento é muito significativo dado o contexto a qual estava inserido.

O Governo Dutra após acenar com uma certa democratização, 
aperta a repressão a partir de 1947, extinguiu o Partido Comunista Bra-
sileiro e agiu de forma autoritária com os trabalhadores, suspendeu o 
direito de greve e interveio em mais de 143 sindicatos. Esse recrudes-
cimento da repressão aliada a situação de penúria do operariado brasi-
leiro, levou o jornal a fazer denúncias sobre a real situação do operário 
e a reivindicar uma vida justa e condições básicas de sobrevivência. A 
idéia de colaboração era um princípio básico para o trabalhador, por 
isso a luta sindical, através da greve, por exemplo, era radicalmente re-
pudiada. Com a mudança, as denúncias são mais severas e não se nega 
o direito do operariado de buscar justiça social através da:

Criação de organismos úteis para a sociedade (sindicatos, organizações 

agrícolas, cooperativas, corporações): com proteção à família, com a re-

gulamentação do trabalho feminino, com seguros sociais, com a obten-

ção da propriedade privada - limitada pelo homem comum e com uma 

justa contribuição da riqueza. Com uma economia que não vise apenas 

os lucros, mas as necessidades do povo: alimentação, habitação, locais de 

trabalho salubre, higiene e saúde87.

Esta postura permaneceu até 1948, quando as pressões tanto do 
governo quanto da Hierarquia Eclesiástica mudaram os rumos da 
linha editorial, retornando aos valores antigos. Estes valores estão 

87. Arquivo CEDIC/PUC-SP - Jornal O Jocismo - Abril de 1948 - ano XVIII, nº 167, p. 07. 
Neste documento encontramos ainda a reivindicão “salário justo (...) a conservação da ordem 
social que torne possível uma vida ainda que modesta, uma propriedade particular (...), favoreça a 
formação superior dos filhos dos operários (...) e consiga tirar dos operários o sentimento de segregação 
com a experiência confortante”
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ligados diretamente à idéia de que a Igreja deve estar presente na vida 
do trabalhador como um guia espiritual. A purificação do ambiente 
de trabalho e familiar é a principal responsabilidade do sacerdote que 
deveria promover atividades que pudessem trazer o jovem operário e 
seus familiares para a paróquia. Essas atividades podiam estar ligadas 
à recreação, jogos ou educação, era necessário despertar a vontade e 
a participação do jovem. Retornando então, a uma postura próxima 
dos Círculos Operários e das orientações oficiais da Igreja88.

Mas é a partir de 1960, segundo momento de politização, que o 
inconformismo e o agravamento da situação do operariado começam 
a mudar novamente o discurso do movimento. Após o golpe militar 
e a progressiva tomada de consciência por parte dos militantes, a JOC 
abandona de vez seu caráter reformista e estabelece uma aproxima-
ção com os grupos de esquerda. Dessa vez a radicalização da JOC 
acompanha a politização de outros movimentos, porém agora, pos-
sui uma especificidade que é a utilização de uma determinada leitura 
do marxismo veiculada na década de sessenta. É nesse momento que 
cada vez mais os chamados grupos de esquerda se abrem para verten-
tes stalinistas, guevaristas e maoístas. É a influência da efervescência 
política mundial.

Os documentos analisados realmente apontavam a transformação 
do discurso jocista e de suas finalidades, porém saltava-me aos olhos 
outra problemática subjacente a esta questão: os próprios discursos 
políticos. Estes discursos estão prioritariamente presentes na Revista 
Missão Operária89, principal veículo de divulgação das idéias jocistas 

88. Sobre este processo de radicalização da JOC em 1948 ver: “O jocismo e o ideário da Igreja 
Católica sobre os trabalhadores”, de Vera Lúcia Vieira (PRECISO DESSA REFERENCIA SUA)
89. Sendo a Revista Missão Operária a principal fonte para análise do discurso jocista, optei 
por colocar alguns artigos que mais exprimem estes discursos em anexo nesta dissertação. 
Este material foi microfilmado do material cedido pela CNBB já ha alguns anos e não se 
encontra num bom estado, por isso algumas passagens do texto se tornam confusas e partes 
foram perdidas. Num processo exaustivo de separação, leitura e transcrição deste material, 
procurei recuperar o máximo da essência dos textos.
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a partir de 1967. Escreviam nela militantes, políticos, padres, diri-
gentes e publicavam-se traduções de artigos de outros movimentos 
e dos chamados “padres estrangeiros”. Organizada pelo padre Anto-
nio de Almeida Soares (assistente da JOC) e pelo padre Emílio Dion 
(da ACO) a revista trazia em sua primeira edição “os pontos que irão 
nortear as páginas dessa: revista humilde”.90 A revista pretendia ser 
o meio de interlocução entre a JOC e os operários, e tinha ainda um 
ideário salvacionista91.

A Igreja olhou o mundo viu a realidade e viu que essa realidade não 

estava de acordo com os planos de Deus. Resolveu reunir algumas 

verdades para iluminar os homens. (...) Os militantes precisam crescer 

mais, conhecer mais, penetrar, amar mais, influenciar mais para trans-

formar. É difícil, é preciso ter espírito de luta, aceitar sua condição de 

peregrino92.

Essa revista é a fonte mais importante para a pesquisa, pois se, por 
um lado a proposta da revista firma-se em ideias evangelizadoras, que 
aproximem a Igreja do mundo do trabalho, como nas palavras de 
seus organizadores: “As páginas dessa revista se abrem para nos ajudar a 
situar-nos melhor, nós e a Igreja, na dinâmica da vida operária e nesta fazer 
crescer a ação do Senhor” 93.

Doutro lado, essas orientações vão durar muito pouco e nos nú-
meros seguintes os artigos de militantes e convidados começam a 
transformar o objetivo central da revista. Certos temas antes renega-
dos, ou até mesmo proibidos, agora davam a tônica das matérias.

90. Editorial, in: Revista Missão Operária, ano 1, nº 1, 1967, CEDIC-PUC/SP.
91. Segundo a autora Márcia Reomi Pechula em “A tensão entre o religioso e o político”, até as 
encíclicas Rerum Novarum (1891) e a Quadragésimo Anno (1931) a Igreja tem uma postura 
de ser a instituição salvadora de seus fiéis, depois da Mater et Magister (1961) o passa a ter 
um papel de mensageira da liberdade.
92. Editorial, op. cit.
93. Idem.
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A Revista Missão Operária é sem dúvida um material que contém 
grandes contradições. Mostra um movimento com o firme propósito 
de conscientizar o trabalhador de sua função libertadora. É possível 
encontrar tal missão dos operários na fala de seus fundadores, no en-
tanto, com um apelo mais espiritual e comedido.

No decorrer dos meses, isto desaparece. Em lugar do discurso cau-
teloso como o vocabulário, aparece um discurso pautado na idéia de 
revolução total nas estruturas da sociedade capitalista, marcada pela 
injustiça e egoísmo. É nesse sentido que os textos da Revista têm o 
caráter educativo e doutrinário, pregando e justificando temas como 
a violência revolucionária ou a luta de classes94.

Essa alteração na linha editorial da Revista M.O. Pode ser percebi-
da também nas próprias capas das revistas que apresentam a mesma 
alteração que os artigos publicados.95 A capa da revista nº 1 (1967), 
apresenta o nome da revista e um desenho que mostra um casal 
olhando para o céu, uma fábrica ao fundo, uma casa e uma família, 
corações e uma corrente. A nº 2 (agosto/outubro de 1967) não tem 
desenho apenas o nome da Revista. Nestas revistas ainda é possível 
encontrar textos mais ligados a família e doutrinação espiritual.

Já a Revista nº 4, de abril de 1968, a figura de um homem levando 
ao alto os punhos cerrados e abaixo dele aparece a frase “Chega de 
Sofrer, Zumbi gritou!”; também aparecem as palavras: comida, famí-
lia, luta, trabalho, salário, aumento, greve, justiça, liberdade, alinha-
das numa coluna vertical. Esta edição mostra claramente a mudança 
na linha editorial, “O cristão e a Revolução” e “Evangelho e Justiça 
Social”, textos carregados de denuncias e preceitos marxistas, são a 
prova disto.

94. Não podemos esquecer que estas mudanças estão pautadas também pelas Encíclicas pa-
pais que passam a ser um subsídio aos chamados progressistas da Igreja. Muitos interpretam 
que apesar dos documentos papais não citarem diretamente a violência revolucionária, elas 
dão margem para essa interpretação.
95. As capas da Revista M.O. estão anexadas no fim deste trabalho como Anexo I.
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Na edição nº 5, de agosto de 1968, aparece na capa desenhos de 
diversos cartazes e faixas, representativa de uma greve ou passeata, 
com os seguintes dizeres: Política Salarial, Leis de Arrocho, Povo 
Oprimido, Greve (são três cartazes com a palavra greve), Ricos mais 
Ricos, Pobres mais Pobres, e na faixa grande a frase retirada da Bíblia 
com tom de luta: Eu decidi libertar o meu povo (Êxodo). Nesta revis-
ta bem em consonância com o momento vivido pelo país (ago/68) 
temos os textos de Cristóvam Buarque “Contradições fundamentais 
do Capitalismo” e do Frei Chico “Os cristãos e a violência”. Além de 
notícias sobre Osasco (intitulada “Osasco é o exemplo – a luta conti-
nua – Osasco, os operários entram em greve (um relato dos aconteci-
mentos)”).

Mas é certamente a capa da Revista M. O. nº 6 que mais chama a 
atenção: um desenho do mapa do Brasil, encabeçado pelas palavras: 
Injustiças Sociais. Do Lado esquerdo uma coluna vertical com as pala-
vras: maioria, pressão, miséria, fome, analfabetismo, ignorância. Do outro 
lado, outra coluna com as palavras: minoria, privilegiada, liberdade, ri-
queza, opulência, cultura, privilégios. Abaixo, em caixa alta a pergunta: 
POR QUÊ?

Ora, estamos em novembro de 1968 e neste momento a JOC não 
poupa palavras para atacar o capitalismo e principalmente a situação 
brasileira. Nesta edição aparece no Editorial o texto Brasil 68, que 
mais do que um artigo reflexivo sobre várias regiões do país naquele 
ano, é uma denúncia extremada de corrupção e exploração. O gover-
no é atacado veementemente por este artigo que mostra um Brasil 
trágico do Acre ao Sul. São prioritariamente destas Revistas que reali-
zei a análise dos discursos do movimento. O autor Rinaldo J. Varussa 
analisou o conteúdo destas Revistas como uma:

Pluralidade de tendências que se manifestavam nesse espaço, varian-

do desde grupos que defendiam a luta armada e o socialismo a outros 

que optavam por ações reformistas. Tal apontava para um método 
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diferente para atingir ao operariado por parte da Igreja (fazer crescer 

a ação do Senhor) em que a doutrina buscava se adequar ao meio (si-

tuar-se melhor) 96.

A mensagem que estes discursos passam, mostram, num primeiro 
momento, uma contraposição à ditadura que entrava em seu período 
mais violento. Mas uma análise mais acurada nos revela ainda articu-
lações com a doutrina majoritária da Igreja. Temas recorrentes nestas 
revistas são as críticas ao autoritarismo, à ditadura, ao imperialismo 
e ao capitalismo, mostrando a idéia de evangelizar, que agora está li-
gada à conscientização do trabalhador cristão para desempenhar seu 
papel como sujeito histórico. A partir de 1967 os jocistas perdem o 
medo de serem rotulados como subversivos.

No entanto, em que pese sua coragem e ousadia de manifestar 
abertamente sua oposição ao regime, em um momento histórico 
de profunda retração das oposições em decorrência das prisões, de-
saparecimentos perseguições e cerceamentos à que estava sendo 
submetida à sociedade, a JOC, tendo nascido como um movimento 
católico não abandona o preceito inicial de trazer almas perdidas 
para o seio da Igreja e nem poderia ser de outra forma, sob pena 
de ruptura definitiva com a instituição da qual emerge e que lhe dá 
sustentação não apenas nacional, internacionalmente. Neste senti-
do suas posturas revelam permanentemente a mediação entre la-
dos antagônicos.

Esta contradição se explicita particularmente na interpretação que 
a JOC faz do marxismo, que, na época, era uma doutrina a nortear 
a ação dos trabalhadores militantes em organizações partidárias que 
se colocavam como seus representantes. O marxismo passa a ser vis-
to como um instrumento ou um método necessário, permeado de 

96. Varussa, Rinaldo J. , Pastorais Operárias: Religiosidade, propostas e práticas políticas, Tese de 
Mestrado-PUC/SP- São Paulo, 1998, p 12
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significados, que através da interpretação cristã, é a melhor expressão 
das necessidades da sociedade e agente de sua transformação.

Assim, a JOC assumiu um discurso97 eivado de preceitos que ex-
traíam das leituras e interpretações das obras de Karl Marx interpre-
tando-o conforme suas necessidades e interesses, interpondo-se entre 
estas organizações e o operariado. Estes preceitos externados pela 
JOC em seu principal veículo de divulgação, a Revista M. O., serão 
analisados no próximo capítulo.

97. Outra consideração a se fazer é que muitos autores analisam que a produção destes mo-
vimentos leigos cabiam em sua essencialidade aos intelectuais militantes e não aos militantes 
operários.
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Capítulo II

JOC, um discurso à esquerda?

“Jocista, Deus o quer!
Marchemos para a ação
Clamando os ideais
Do nosso coração.
Tenhamos como símbolo
De amor, de paz, de luz,
A espiga que se enlaça
Nos braços de uma cruz.
Pelo jocismo juramos lutar
Pelo jocismo esperamos triunfar.
E nós juramos: vencer ou morrer!
A nossa classe a Cristo
Queremos devolver”
 
Meu Brasil analfabeto
Meu Brasil de pés descalços
Meu Brasil sofredor
Meu Brasil sem rumo certo
Sem ter quem guie seus passos
Defendendo seu valor.
Meu Brasil a juventude
Fará com que as coisas mude
Prá que todos tenham pão
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Levará você prá frente
Convocando toda a gente
Prá fazer revolução”.
 
(Conselho Nacional de 1968)

1. Pregando a revolução no auge da ditadura

Um dos primeiros termos que se destacam, dados os nexos que se 
intuem como reveladores deste dilema é a revolução. De um modo 
geral revolução aparece como:

Quando se fala de atitude do cristão diante da revolução, trata-se (...) da 

revolução social, econômica e política, tal como é exigida por um (...) se-

riamente socialista. Num primeiro momento, por revolução se entende 

a passagem do poder de uma classe para a outra. Não se trata da passa-

gem do poder de um homem para outro, continuando intactas as situa-

ções objetivas: não é uma simples mudança de governo nem um mero 

golpe de Estado. 98

O documento se preocupa em dizer aquilo que eles acham não ser 
uma atitude revolucionária. “... não é uma simples mudança de governo, 
nem um mero golpe de Estado.” Por que a preocupação em enfatizar que 
um golpe de Estado não pode ser considerado como uma revolução?

Ora, não nos esqueçamos de que estamos em 1968, portanto 
havia quatro anos que uma ditadura se instalava no Brasil e para 
seus mentores, o golpe de Estado caracterizaria uma revolução. O 
discurso salvacionista contido na Doutrina de Segurança Nacio-
nal, expressa a idéia de “desenvolvimento com segurança”, lema 

98. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
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elaborado pela ESG, e tinha como ponto central a preocupação em 
afastar o perigo das ações da esquerda e nortear as ações governa-
mentais a fim de promover o desenvolvimento capitalista, mas com 
segurança.

Explicita-se no documento a posição do movimento ante a ditadu-
ra e sua proposta do que realmente se entende por revolução.

O conceito de revolução revela-se como um dos aspectos mais 
importantes na constituição de uma ideologia explicitadora e jus-
tificadora das ações da JOC no Brasil. Isto porque, preceitos revo-
lucionários eram aventados tanto pelos operários, quanto pelos co-
munistas, organizados partidariamente ou não, quanto pelo próprio 
governo. O ideário revolucionário perpassava o vocabulário da so-
ciedade civil, fosse para negá-lo, criticá-lo, atacá-lo, ou promovê-lo. 
E por esta razão que o documento, iniciando com a explicitação do 
que considera ser revolucionário, nos abre uma perspectiva ímpar de 
confrontar ideologias, caracterizando a posição da JOC no período, 
assim como abrindo a possibilidade de analisarmos a coerência entre 
as suas ações e o seu discurso.

Ao identificar que não se trata de uma questão individual ou de 
mera mudança de governo, o autor afirma que se trata de uma passa-
gem do “poder de uma classe para outra”. Ora, a que classe se refere o 
autor, e de que forma considera ele que ocorre esta mudança, e qual 
o papel que caberá à nova classe? Parte destes nossos questionamen-
tos já se revela logo abaixo. Para ele:

Para que haja revolução é necessário que a nova dona do poder seja uma 

classe ascendente, uma classe revolucionária, capaz de criar estruturas 

que supera a capacidade (...) derrotados99.

E a seguir o seu idealismo começa a se revelar: para que a nova clas-

se tenha condições de destruição, ela precisa “criar pacientemente as 

99. Ibid.
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condições (...) que tornem possível o nascimento e crescimento da nova 

classe (...) para dirigir a história em seu sentido100.

Deduzimos, portanto, que a ação revolucionária depende da to-
mada de consciência da classe, mas também e fundamentalmente, da 
construção “a priori”, das condições e da criação desta nova classe. 
Concebe-se, portanto, que somos totalmente independentes para 
construirmos a história que queremos. Nós nos determinamos. Mas, 
na sequência do texto, outro indicador aparece, o da “ruptura” neces-
sária para se caracterizar a revolução. “Uma revolução é uma ruptura, 
não é uma mesquinha aberturinha.” 101.

Nesse sentido, a revolução é uma transformação estrutural de 
rompimento com um determinado sistema, sem concessões, e, de-
pendendo de seu caráter, deve resultar na eliminação da exploração. 
Com essas características definidas assume-se que um movimento, 
para ser considerado revolucionário e, no caso, ter um caráter iguali-
tário diferiria das demais, pois:

...as revoluções anteriores se limitavam a substituir uma forma de ex-

ploração por outra. Inversamente, a tarefa da revolução socialista não se 

reduz a mudar a forma de exploração, mas pretende eliminar completa-

mente a exploração mesma. 102

Evidenciam ainda que, pelos cristãos estarem ausentes do processo 
revolucionário, o caráter humanista da revolução teria sido perdido, 
decorrente de um desvio da atenção aos problemas dos indivíduos. 
Humanismo que só poderia ser resgatado retomando-se a missão do 
cristão frente à Revolução: “um impulso seriamente revolucionário: 

100. Ibid.
101. Ibid.
102. Ibid.
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inserir esta mística da pessoa no contexto social histórico de uma di-
nâmica de ascensão e de promoção coletivas” 103.

Seria necessário aliar as preocupações com as mudanças estrutu-
rais e de construção de um novo mundo, com a transformação do 
indivíduo. Sem a união desses dois propósitos certamente a revolução 
fracassaria. A tarefa do cristão seria a de: “examinar princípios e, so-
bretudo esta práxis revolucionária (linha de ação concreta revolucio-
nária) à luz da mensagem cristã” 104.

O projeto revolucionário contém uma linha de ação concreta 
que deve ser analisada pelo cristão sob a ótica do evangelho. Frente 
às necessidades de mudanças imediatas que se impõe à sociedade, 
é fundamental justificar as ações e atitudes revolucionárias através 
dos exemplos bíblicos e com o cristianismo original. Só a revolu-
ção pode salvar a classe operária, ou melhor, realizar o amor ao 
próximo.

A base teórica para a JOC falar abertamente dessa opção pela re-
volução socialista está no próprio texto oficial da Igreja, o documento 
conciliar de 1965 (Medellín), que também se preocupa em “ouvir os 
sinais dos tempos e interpreta-los à luz do evangelho”.105 Entendido como 
um documento que propõe novas alternativas ao mundo, sem impor 
necessariamente as vontades dos superiores, mas sim abrindo um ca-
minho para o socialismo. A Joc entende então que:

O desenvolvimento econômico deve permanecer sob o controle do ho-

mem e não pode ser abandonado ao arbítrio de poucas pessoas somente, 

ou de grupos economicamente muito poderosos, nem só da comunida-

de política, nem de algumas nações mais ricas. Ao contrário, é preciso 

que em qualquer nível o maior número de pessoas, e quando se trata de 

103. Ibid.
104. Ibid.
105. Ibid
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relações internacionais, todas as nações participam ativamente da dire-

ção da economia106·.

Ainda retomando o Concílio Vaticano II, ressalta que este traz 
uma nova opção de atuação para a Igreja e um alento aos progressis-
tas que acreditavam que:

Ainda que concretizado no socialismo verdadeiramente científico, e não 

no utópico, este último se distingue pelo excesso de boa vontade, porém 

esta longe de uma análise objetiva, séria e científica das causas que en-

gendraram a estrutura capitalista e dos métodos válidos para substituí-la 

por outra verdadeiramente socialista, ou seja, onde a exploração se tor-

ne ‘estruturalmente’ impossível.107

O capitalismo começa a ser visto progressivamente como um sis-
tema injusto e contrário aos ideais cristãos. Assim, a única opção pos-
sível é o socialismo, contudo à que se distinguir de que socialismo se 
trata, pois o chamado socialismo utópico é renegado pela sua falta 
de objetividade. São necessários “métodos válidos” para substituir a 
estrutura capitalista pelo “verdadeiro socialismo”, a saber, que não 
permita a exploração de classes.

Um fator importante é que essa revolução socialista não seria aos 
moldes estabelecidos pela Igreja, portanto não se criaria um socialis-
mo cristão, pois:

A Igreja não propõe uma ‘via católica do socialismo’: pela primeira vez 

em sua história moderna, renuncia a criar o ‘tipo cristão’ corresponden-

te ao tipo humano usual na sociedade contemporânea.108

106. Ibid
107. Ibid
108. Ibid
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Dessa forma, no século XX, mais especificamente na década de 60, 
se estabelece uma nova postura da Igreja, que pela primeira vez busca 
criar, não um modelo a ser seguido, mas que seja construída pelos 
cristãos unidos aos socialistas visando um mundo ideal.

Essa idéia está ligada ao descrédito que se atribui à formulação de 
um socialismo cristão, visto que a Igreja sempre tenta modelar os sis-
temas nos seus próprios fundamentos. Por isso no documento o alerta 
do padre para não incorrer nos mesmos erros, citando inclusive Marx:

Honrada há de reconhecer a verdade da crítica feita por Marx contra: 

‘Nada mais fácil do que dar uma tintura de socialismo ao asceticismo 

cristão (asceticismo: conjunto de normas (...) que levam uma vida mo-

ralmente melhor ou perfeita). O cristianismo não se opôs também a pro-

priedade privada, ao patrimônio e ao Estado? E em seu lugar pregou a 

caridade, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica a Igreja? 

O socialismo cristão não passa de água benta com que ‘consagra o desa-

fio da aristocracia’. (Manifesto comunista, 1948) 109

Dada essa caracterização da revolução socialista, o que se coloca 
em questão é exatamente o papel do cristão frente ao processo revo-
lucionário.

Qual será, então, a contribuição específica da Igreja à construção revo-

lucionária do socialismo? Fundamentalmente sua tarefa se reduz a dar 

testemunho, através de seus fiéis, de uma ética e da mística da fraternida-

de universal e de amor ao próximo, que acionará muito positivamente a 

práxis socializante. É lastimável a União Soviética, a grande pátria do so-

cialismo, ainda se travar em tanta superficialidade os melhores expoen-

tes de nossa ética110.

109. Ibid
110. Ibid.
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Efetivamente, a postura da Igreja tem sido ao longo de sua exis-
tência a de salvaguardar a vida dos fiéis, além de um estigma maior, 
o de salvadora da humanidade. Principalmente no mundo moderno, 
é necessário afastar o homem das tentações, portanto a Igreja tem o 
dever de defender os cristãos dos erros. Nesse sentido, apesar da pos-
tura progressiva exposta pelo movimento, ainda se recai no ideal mis-
sionário da Igreja quando se fala no seu papel frente à revolução: “dar 
testemunho, através de seus fiéis, de uma ética e da mística da fraternidade 
universal e de amor ao próximo”.

Somente a fraternidade, a união, a harmonia e o amor ao próxi-
mo é que conseguirá verdadeiramente levar a “práxis socializante”. 
Por isso a crítica à União Soviética mostrando que essa opção em se 
afastar do cristianismo e negar a Deus, leva a um desvio, pois “consi-
derarem o homem só como uma peça do grandioso mecanismo dialético que 
é construído com leis independentes dos pequenos problemas que acossam o 
indivíduo” 111.

Segundo o documento, devem ser desconsiderados os erros da 
União Soviética, pois o socialismo é visto como “uma opção da livre 
vontade criadora do homem”.112 Para isto, o Evangelho é a melhor ma-
neira de realizar essa determinação humana. O cristão deve compro-
meter-se com a revolução socialista para que com sua mística e ideal 
de fraternidade a revolução realmente se realize.

Para o movimento cristão “instalar-se na contra-revolução, buscando 
na mensagem cristã, são motivos válidos de condenação do movimento revo-
lucionário”. 113

Contudo, para a JOC, o cristão estaria optando pelos repetidos 
erros cometidos pela Igreja, que por muito tempo insistiu em se 
vincular com a política da opressão e não cumpriu com sua missão 

111. Ibid.
112. Ibid.
113. Ibid
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fundamental “de denúncia profética das situações de injustiças que 
exigem mudanças”. 114

Segundo as idéias colocadas pelo movimento expressando suas al-
ternativas de ação em um Brasil no início de uma ditadura não era 
possível vincular o Evangelho a nenhuma proposta revolucionária, 
pois ele não conteria essas aspirações dado que seus escritos eram 
apelos de fraternidade, amor, justiça e liberdade. No entanto o cris-
tão, a partir da interpretação, deveria se engajar na luta revolucionária 
para realizar os desígnios do Evangelho. Ele seria o instrumento revo-
lucionário para colocar em prática os apelos de Deus.

É nas interpretações que o movimento faz revoluções ocorridas na 
história da humanidade que encontramos o cerne do problema:

Há muito tempo que as revoluções têm sido feitas contra a Igreja e as 

que têm sido feitas com o apoio ostensivo da Igreja, nem sempre me-

recem o nome de revolução. Isto porque a Igreja esteve, pelo menos no 

que ela tem de mais oficial e representativo, ligada às estruturas domi-

nantes.115

Na análise histórica acima citada, elaborada por Frei Chico, as re-
voluções contrárias à Igreja Católica se opunham na verdade à forma 
como a instituição se estabelecia na sociedade, privilegiando uma de-
terminada classe em detrimento de outras e ainda se beneficiando do 
Estado com isenções e regalias.

Já outras revoluções “que têm sido feitas com o apoio ostensivo da Igre-
ja” em sua concepção, também não podiam ser denominadas de re-
voluções dado que resultam apenas na transferência de uma domi-
nação por outras do mesmo teor e no interior de um mesmo tipo 

114. “Carta aos bispos da América Latina” - Medellín, In: Revista Missão Operária, ano 2, nº 
4, agosto/1968. CEDIC-PUC/SP.
115. “Qual o papel da Igreja no Brasil?” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/
abril-1968- CEDIC-PUC/SP.
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de formação social. Assim, privilegiando uma classe social, embora 
visem enquanto intenção expressa no discurso, uma transformação 
da sociedade rumo à justiça social e à resolução dos problemas viven-
ciados, almejam na verdade a manutenção da ordem já estabelecida e 
o controle hegemônico de um grupo sobre os demais. Portanto, não 
são revoluções no sentido de uma transformação radical no modo de 
produção vigente.

Revela-se assim que as revoluções têm sido ao longo do tempo um 
enorme incomodo para a Igreja. Isto porque sua postura hegemônica 
sempre foi a de questionar propostas diversas que visassem sua trans-
formação e a própria sociedade. A Igreja Católica assim sofreu com 
os ciclos de revoluções burguesas européias, pelo fato de pertencer à 
velha ordem feudal: a reforma luterana, a revolução inglesa e a revo-
lução francesa.

Considerada tal premissa, ela é obrigada a estruturar, a cada vez, 
um novo projeto de hegemonia. Mais recentemente, a maior parte 
dos autores que trabalha com as questões relativas à Igreja, ao citar 
novas estratégias de inserção da Igreja na sociedade, que reproduzem 
as velhas, reduzem este permanente projeto de hegemonia unica-
mente à constatação da “perda do operariado” para o comunismo.

Entretanto, esse processo de construção de um novo paradigma 
católico vai além de recuperar para o seu interior o operariado que 
é a classe emergente no período. Trata-se de estruturar nova Igreja, 
pois a tradicional foi duramente abalada pelos processos revolucioná-
rios, e continuava a ser questionada por sua articulação com as anti-
gas classes dominantes do período pré-revolucionário. Com isso, essa 
Igreja não se enquadrava no mundo pós-revolução industrial 116.

No interior destes conflitos não é de se estranhar a postura da 
Igreja frente aos processos revolucionários e sua teorização sobre isto:

116. Sobre essa teoria de projeto de hegemonia da Igreja Católica a melhor analise encontra-
da foi a de Luis Werneck Vianna em Liberalismo e Sindicalismo no Brasil.
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Com a Revolução Francesa a Igreja teve que tomar posição sobre a ques-

tão da liberdade política. A 23 de abril de 1791 o papa Pio VI conde-

nou em seu breve Adeo Nota os princípios da declaração dos direitos 

do homem “tão contrários à religião e à sociedade”. A condenação dos 

princípios da Declaração dos Direitos do Homem foi tomada de forma 

sistemática em meados do século 19 pela encíclica Quanta Cura de 8 

de dezembro de 1864 por Pio IX; Leão XIII definiu a doutrina política 

da Igreja contra a soberania popular em duas encíclicas:de 20 de junho 

de 1881, sobre a ORIGEM DO PODER e a de 1º de novembro de 1885 

sobre a CONSTITUIÇÃO CRISTÃ DOS ESTADOS. Em 25 de agosto de 

1910 Pio X condenou as tendências democráticas do movimento católico 

chamado LÊ SILLON e recordou que o “PODER VEM DO ALTO”.117.

Acostumada a partilhar o poder político em condições de supre-
macia era inevitável que ela se posicionasse contra a restrição que lhe 
era imposta pela Declaração dos Direitos Humanos, resultante dos 
processos revolucionários, vista esta como uma afronta direta aos 
desígnios ditados pela instituição. No entender da hierarquia um do-
cumento laico não poderia se colocar acima dos documentos papais, 
detentores da vontade divina. Esta postura, como se observa no do-
cumento jocista permanece por um longo período. Ainda no século 
XIX a Igreja condena “as tendências democráticas”, e continua afir-
mando que o “poder vem do alto”, isto é, a soberania é de Deus.

Entre a revolução e o Cristianismo, entre o Liberalismo e o Catolicis-

mo, há uma divergência característica, profunda, essencial, e consiste 

em que a revolução, o Liberalismo, admitem e proclamam a SOBERA-

NIA POPULAR e somente a soberania do povo, como fonte e origem 

de todo o poder, de todo o direito e de toda a justiça social, ao passo que 

117. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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o Catolicismo só admite a soberania de Deus e dela faz derivar todo o 

poder”. Eis, em resumo, como se exprimia o pensamento católico dian-

te da Revolução. (cfr. Pe. Henry Ramiere - Liberalismo Desmascarado 

- Guimarães - livraria Internacional, 1877 - Lisboa).118

Este trecho nos remete ao hiper-conservadorismo presente nos 
preceitos católicos no século XIX. A considerar o documento acima, 
a igreja se coloca contra a implantação, no período pós-revolucioná-
rio, dos preceitos democráticos gestados durante a revolução. Ora, 
tal implementação ocorre no interior de uma onda conservadora 
que, no século XIX, se caracteriza pelos limites impostos pelas novas 
classes dominantes, à implantação dos citados preceitos, consolidan-
do na esfera política a processualidade liberal. Nesta nova ordem, a 
liberdade, igualdade, segurança e propriedade passam a vigiar con-
forme a lei, mas sendo aplicada em condições desiguais perpetuará a 
desigualdade, antagonicamente à ideologia que unificara o discurso 
revolucionário. Ora, ao negar o liberalismo, não porque expressa a 
perpetuação da desigualdade, mas pela perda de seus privilégios, a 
Igreja torna-se neste momento hiper conservadora, no que, aliás, não 
está sozinha, dado o recrudescimento do poderio da nobreza, agora 
sob liderança e com a anuência da burguesia no poder.

Postura que o Padre Ramiere, no mesmo século XIX já explicitava 
quando concluía que a Igreja não podia, portanto, compactuar com 
as revoluções pela divergência natural da questão da soberania. Para 
o catolicismo só Deus teria o poder e todo o poder derivava de Deus. 
Portanto, a soberania popular para a Igreja era uma falácia.

Assim, embora sem denunciar este hiper conservadorismo, a JOC 
no Brasil dos idos de 64, ao resgatar esta historicidade da instituição 
à qual pertence, demarca sua própria postura, construindo assim pre-
ceitos próprios. Contrapondo-se a este hiperconservadorismo seu 

118. Ibid
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discurso vai no sentido da defesa das classes exploradas, o trabalha-
dor e particularmente o operariado que, já naquela época era alijado 
da construção da nova ordem. Por isso as afirmações que se seguem. 
Enquanto reconhece que a burguesia “em luta secular contra o feuda-
lismo saiu vencedora” 119, denuncia o que considera ser o verdadeiro 
caráter conservador da classe burguesa: a manutenção da exploração. 
É o que se depreende das afirmações do padre Mórtele, professor de 
Cultura Religiosa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí 
e colaborador da Revista Missão Operária:

A sociedade burguesa, porém, não aboliu a oposição de classes. Em 

1840, na Europa, a exploração, a opressão do proletariado pelas classes 

dominantes burguesas era criminosa. Instalada no poder a burguesia já 

não pensa em reformas, torna-se conservadora e teme a ascensão revo-

lucionaria do proletariado120.

Percebe-se o reconhecimento de que a nova classe, antes revolu-
cionária, que bravejara contra nobres e clero, que mudara a ordem 
feudal, agora, detentora do poder político e econômico “tornava-se 
conservadora e não mais desejava transformar a sociedade”. E par 
fundamentar esta lógica, o autor volta a respaldar-no no século XIX, 
recuperando daí o conservadorismo que instaura o liberalismo:

Diz um escritor do século 19: “No momento de crise, quando os ope-

rários gritavam na rua, abaixo a propriedade, abaixo os ricos, às armas 

cidadãos, como aconteceu em 1848 na França, os burgueses diziam 

piedosamente: “eu creio em Deus”, “é necessário restabelecer a reli-

gião”. Apresentei um texto de 1848 para que o leitor se certifique disto. 

É de Thiers, homem de estado burguês. “Ah”! se fosse como outrora, 

119. Ibid
120. Ibid
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se a escola continuasses ainda mantida pela cura ou sacristão, longe 

de mim opor-me a extensão das escolas aos filhos do povo... Quero de 

novo tornar poderosa a influencia do clero... Porque conto muito com 

ele para propagar a boa filosofia, que ensina ao homem que ele esta 

aqui para sofrer”. Dizia um outro Deputado burguês na Assembléia de 

1848: “Não conheço senão uma receita para inspirar respeito à proprie-

dade àqueles que não são proprietários. É fazer com que eles creiam 

em Deus. Não no Deus vago do Ecletismo, de tal ou qual sistema, mas 

no Deus do Catolicismo, no Deus que ditou decálogo e pune eterna-

mente os ladrões” (citado por Georges Gogniot, La question Scolaire 

em 1848 e La loi Falloux - Ed. Hier (...). Aujourd’hui, pág. 189). Para 

constatar esta utilização da religião pela burguesia não precisamos vol-

tar ao século 19.121

Até agora vimos como a JOC denuncia a postura hiper conserva-
dora da Igreja no século XIX. Mas suas reflexões vão mais além. Con-
forme se pode depreender o autor indica agora como burguesia bus-
ca nos fundamentos espirituais da Igreja o respaldo de que necessita 
para controlar as lutas dos operários, consolidando a nova ordem sob 
sua hegemonia. Ora, ao identificar isto ele nos traz um outro compo-
nente desta lógica hiperconservadora: a consonância entre a postura 
da |igreja e os novos donos do poder. Assim, embora crítica da or-
dem liberal isto não a impede de compor com as novas forças que se 
consolidavam.

Neste sentido é que as revoluções de 1848 representam uma enor-
me ameaça para estas duas forças sociais: para os donos da nova or-
dem estabelecida e a própria Igreja. Conseqüentemente a burguesia 
recorre à Igreja como única instituição capaz de afastar o perigo re-
volucionário. O restabelecimento da religião cristã traria ordem para 
uma sociedade à beira do caos.

121. Ibid
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Afinal, a Igreja Católica sempre soube manter a ordem e a hierar-
quia social através das justificativas do Evangelho e de sua interpreta-
ção de como deveria ser a vida na terra.

É isso que faz o burguês de 1848 ter um ar tão saudosista ao dizer: 
“se fosse como outrora...”

Mas padre Mórtele ao escrever este texto intitulado “A Igreja, a His-
tória e a Revolução” para a Revista Missão Operária, veículo de divul-
gação das idéias do movimento jocista, tinha um objetivo maior do que 
apenas recontar o histórico da instituição. Seu texto é de denúncia, e 
mais do que isso de exortação da revolução. Assim a JOC no Brasil dos 
idos de 64, ao resgatar a historicidade da instituição à qual pertence, de-
marca sua própria postura, construindo seus próprios preceitos.

Os países subdesenvolvidos já se teriam transformado em republicas 

socialistas, se a burguesia não se utilizasse da força para manter-se no 

poder. Porém, isto apenas adia a transformação. O capitalismo, portan-

to, é um sistema moribundo que já não serve para a humanidade que 

cresce122.

Dessa maneira, a exortação da revolução como proposta para uma 
mudança estrutural recai efetivamente sobre a destruição do capita-
lismo. Sendo um sistema que não encontra, segundo a JOC, bases no 
cristianismo para sua existência, ele deve ser eliminado, ou melhor, 
superado.

Portanto, este discurso proferido pelo movimento a favor da Revo-
lução faz emergir outros conceitos que o movimento tem que abar-
car para poder se posicionar. É o caso do próprio capitalismo, do mar-
xismo e do socialismo, este último, um sistema a ser alcançado.

Na medida em que a JOC estabelece a Revolução como uma possi-
bilidade de “ascensão ao socialismo”, a questão que surge é: qual o papel 

122. Ibid
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da Igreja (dos cristãos) no processo revolucionário que inevitavelmente desem-
boca na luta armada? É deste questionamento que busquei compreender 
os aspectos concernentes ao discurso proferido pela JOC sobre sua con-
cepção de violência revolucionaria analisada no próximo item.

2. O direito à violência

Dentro da proposta de revolução o tema que causa mais polêmica 
é sem dúvida a idéia da violência revolucionária, tratada por diversos 
autores e intelectuais. A possível ocorrência da violência como for-
ma de alcançar o desmoronamento das estruturas capitalistas, leva 
a um problema de ordem moral aos cristãos. Como pode um cristão 
admitir a violência? Ou pior, participar dela? Para D. Hélder Câmara, 
considerado o grande representante da Igreja progressista da época:

A revolução social de que o mundo precisa não é golpe armado, não são 

guerrilhas, não é guerra. É mudança profunda e radical que supõe graça 

divina e um movimento mundial de opinião pública, que pode e deve ser 

ajudado e estimulado pela Igreja da América Latina e de todo o mundo. 

Ódio não constrói. E há todo um mundo novo a construir123.

Tal concepção não difere muito das expressas pelo jocistas que já 
denunciavam:

Luta não quer dizer necessariamente violência, a luta do proletariado 

pode chegar a superação de uma sociedade dividida em classes pode fa-

zer-se através de uma via pacífica. Porém, a momentos em que a via pa-

cífica é impossível, e então é necessário recorrer a violência. Agora vem 

nossa pergunta: há algum freio para o crente, que o impeça de participar 

desta luta, sobretudo em seu aspecto violento?

123. D. Hélder Câmara , Revolução dentro da paz, p. 31.
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Para responder a tal pergunta, basta buscar os princípios básicos da mo-

ral sobre o direito da auto-defesa.

Neste caso, vamos falar de uma violência exercida pelas classes domi-

nantes, que se convertem assim como um agressor permanente da 

maioria dos cidadãos, (...) logo as vítimas de agressão tem o direito re-

chaçar a agressão..124

Assim, uma justificativa para o cristão se engajar na luta sem a 
preocupação com o pecado, é a idéia da legitima defesa. A classe do-
minante é o agressor permanente dos oprimidos, o cristão então, tem 
o dever moral de fazer um exame de consciência e se comprometer 
na defesa das vítimas de opressão, mesmo que a violência se faça ne-
cessária.

Com outras justificativas, mas com os mesmos propósitos, Frei 
Chico, escreve alguns meses depois na Revista:

Vocês sabem que o Cristo viveu num país ocupado politicamente e mi-

litarmente. A Palestina no tempo de Cristo estava dominada pelo impe-

rialismo romano. E no tempo de Jesus, havia um movimento de resis-

tência ao imperialismo romano. E dentro do movimento de resistência, 

havia duas alas: uma ala que eram dos fariseus, que naturalmente tra-

mava contra o império romano, contra a ocupação romana, a outra ala 

mais extremada, chamada de zelotas, que postulavam uma luta armada 

contra o império romano. Este grupo dos zelotas era muito ligado aos 

métodos terroristas. Era a turma que pregava a guerra santa mesmo.

Essa atitude de Jesus é muito importante para nós compreendermos 

qual a missão de Jesus e sua posição com relação à violência125.

124. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
125. “O cristão e a violência”, Frei Chico - Revista Missão Operária, ano 2, nº 5, agosto/1968- 
CEDIC-PUC/SP
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Para Frei Chico, a justificativa vem da própria história bíblica, pois 
Simão (apóstolo) era zelota e Cristo esteve entre eles. Reconhecendo 
a guerrilha como expressão legítima de luta contra a opressão.

Segundo o frei, Cristo não se posicionou politicamente, pois não 
era sua missão, e na bíblia não existe uma teoria da violência e sim 
uma inspiração para “animar as revoluções” ou “um apelo para se agir 
violentamente”.126 Além disso, são vários os exemplos citados justifica-
dores da violência: os cristãos pegaram em armas para defender o Im-
pério dos “bárbaros”, as cruzadas ou as guerras santas, as aventuras 
dos reis cristãos, enfim, a única violência que se justifica é a violência 
a serviço de Deus e dos direitos humanos.

É novamente frisando o papel missionário do cristão que se coloca 
“o dever de ocupar seus postos na legítima luta do proletariado para criar 
uma sociedade onde não seja possível, a existência de um agressor injusto 
permanente” 127.

O movimento propõe que o cristão faça um exame de consciên-
cia, não individual, mas sim coletivo, a fim de analisar seus deveres 
frente ao mundo. Além disso, deve se comprometer com os movi-
mentos revolucionários. A intenção é criar uma sociedade que não 
permita a desigualdade, a exclusão e a exploração permanente dos 
trabalhadores.

Naturalmente, há uma distinção na participação dos cristãos na 
luta quando se diz que:

Nós cristãos, participamos desta luta carregados de amor, de esperança 

e também de angústia. Teremos que fazer ensaios, cometer erros, reti-

ficar: Não somos homens seguros, mas buscadores do amor através das 

mais difíceis situações128.

126. Ibid.
127. Ibid.
128. Ibid.
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Os cristãos revolucionários agem de acordo com os condiciona-
mentos da moral evangélica. A revolução é na verdade uma busca 
pelo amor, principalmente pelo “amor ao próximo”. Nesse sentido, 
por mais difícil que seja a tarefa do cristão e a situação ele não pode 
“escapar nunca da batalha onde se joga o futuro da humanidade explo-
rada” 129.

Em agosto de 1968, a Revista Missão Operária publica com relati-
vo destaque a Carta aos Bispos da América Latina, escrita em Medel-
lín, e que conta com o total apoio da JOC130.

No que diz respeito à violência revolucionária se considera que:

Por todos os meios, comparar ou confundir a VIOLÊNCIA dos opres-

sores que sustentam até um ‘nefasto sistema’ com a VIOLÊNCIA dos 

oprimidos, que se vêem obrigados a recorrer para conseguir sua li-

bertação.

(...) se denuncia com toda a clareza e sem ambigüidade o estado de vio-

lência em que os poderosos - sejam estas pessoas, grupos, ou tem man-

tido durante séculos nos povos de nosso Continente. (....) se exorta com 

clareza e firmeza aos cristãos do Continente, por tudo aquilo que contri-

bua a uma libertação real do homem latino-americano a instauração de 

uma sociedade justa e fraterna em estreita colaboração com os homens 

de boa vontade.(....) se assegure a estes cristãos uma ampla margem de 

liberdade na (...) dos meios que eles acham mais aptos para obter esta 

libertação e construir esta sociedade.Com isto não pretendemos cons-

tituir-nos em porta bandeira da violência indiscriminada. Não se trata 

de idealizar a violência, mas de dar uma nova dimensão ao princípio 

repetidamente reconhecido do direito que assiste a toda humanidade, 

129. Ibid.
130. Além do apoio deste movimento há também o apoio de “párocos, vigários coopera-
dores, assistentes da ACO, JOC, JAC, JUC, JIC, MEC, JEC, ou Superiores de Seminários, de 
Religiosos, Canonistas, (Exegotas), professores de Teologia, etc....” e mais de 663 assinaturas 
até o momento da publicação.
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comunidade injustamente oprimida a reagir, inclusive violentamente 

contra um injusto opressor131.

Vários pontos podem ser salientados deste documento, pois, assim 
como em outros textos, este inicia justificando a violência, distinguin-
do a violência cometida pelos opressores da violência de defesa dos 
oprimidos. Quando aparece, como nesse texto o tema capitalismo, 
ele é sempre visto como o “nefasto sistema”, e a idéia é que não a 
outro recurso ao oprimido a não ser recorrer à autodefesa. O capita-
lismo é o sistema da violência.

Assim sendo, a violência admitida visa à libertação da classe traba-
lhadora deste sistema que os oprime, e que segundo o texto, a liber-
dade será alcançada para a “instalação de uma sociedade justa e frater-
na”, ou seja, para a construção de uma nova sociedade.

Há aí, claramente, uma alusão da sociedade idealizada na época 
por tantos grupos políticos e movimentos sociais: a sociedade socia-
lista. Os comunistas, há décadas se apresentavam como alternativa 
política, mesmo com as perseguições e a forçada atuação na clandesti-
nidade. Foram durante muitos anos, os únicos a divulgar os interesses 
dos trabalhadores e combater a política excludente dos governos que 
se sucederam no país132.

Alguns grupos políticos como o PCB, o ORM-POLOP e o PCdoB 
são fundamentais para entender o contexto crítico da época, onde a 
esquerda fragmentada alavanca ainda, as parcas esperanças de luta e 
conquistas sociais, bem como as reformas econômicas do país.133.

131. “Carta aos bispos da América Latina” - Medellín, In: Revista Missão Operária, ano 2, nº 
4, agosto/1968. CEDIC-PUC/SP.
132. Sobre as políticas econômicas dos governos ver: Edgard Luiz de Barros, Brasil: de Ge-
túlio a Tancredo.
133. No que se refere a fragmentação e o descompasso da esquerda em relação a evolução 
da realidade brasileira, indico : Reis F. Daniel Aarão & Ferreira, Jair, (Org) Imagnes da Revo-
lução, 1º edição, SP Marco Zero, 1985..
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Assim, acredito que para a compreensão do discurso que a JOC emite 
neste período, no que diz respeito à construção de uma nova sociedade 
e a libertação do homem latino americano, é fundamental considerar o 
contexto histórico que envolve não só o agravamento da situação social 
nacional, como também o conturbado cenário político internacional.

Não é mera coincidência a Juventude Operária Católica justificar 
neste momento a violência revolucionária. 1968 é um ano díspar. Há 
muito a juventude, assim como a sociedade no geral, se organiza e 
reivindica transformações severas em várias esferas sociais.

Especialmente a juventude se aglutina em diversos movimentos, 
principalmente estudantis, em busca da reforma nas instituições de 
ensino. Esta organização se dava em maio do mesmo ano, em Paris, 
onde um protesto de universitários dentro da Sorbonne acabou por 
se transformar num dos maiores referenciais dos movimentos estu-
dantis, e inevitavelmente, um fenômeno que atingiu o mundo134.

No Brasil, os meses de maio e junho de 1968 são marcados por 
inúmeras manifestações e prisões. Em 2 de junho a PUC-SP foi toma-
da pelos estudantes e em 12 do mesmo mês, alunos da USP invadiram 
a reitoria. A repressão aumenta e toma conta das ruas. Em outubro a 
polícia invade o Sítio Murundu onde se realiza o congresso clandesti-
no da UNE, mais de 700 estudantes e jornalistas são presos135.

Neste cenário conturbado de 1968, o governo decreta o Ato Ins-
titucional nº 5, que extingui as garantias constitucionais e acirrou a 
repressão.

134. Assim escreveu o jornalista Julio de Mesquita Filho em maio de 68, em artigo publi-
cado pelo jornal O Estado de São Paulo: “Por tradição, nada do que acontece em Paris fica sem 
conseqüências. O mecanismo portanto, já foi detonado. Viu-se ontem em Boston como 40 mil estudan-
tes alemães seguiram o exemplo francês. As Faculdades de Roma também tremem. Uma espécie de 
solidariedade entre os estudantes de toda a Europa já começa a funcionar. É evidente que tal contágio 
pode transbordar dos limites europeus. Se ele atingir países desprovidos de uma constituição capaz de 
absorve-lo – e viu-se que esse é o caso do Brasil – haveria perigo.”

135. Sobre a clandestinidade da UNE ver: Sanfelice. José L. Movimento estudantil: a UNE na 
resistência ao golpe de 1964. São Paulo: Cortez, 1986.
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O agravamento da situação e a repressão vivenciada pela socieda-
de foram sentidas pela JOC e outros movimentos católicos, que de 
várias maneiras demonstram a insatisfação pela violência praticada 
pela ditadura. Em abril de 1968, no Rio de Janeiro, um grupo de sa-
cerdotes, vestidos com túnicas brancas, formaram um cordão de pro-
teção aos universitários que saíam da missa de sétimo dia da morte do 
estudante Edson Luís Souto, que foi realizada sob o clima de tensão 
tendo em vista o aparato militar: aviões sobrevoavam as ruas centrais 
e os agentes do DOPS se posicionavam nas ruas centrais.

Enfim, a ascensão do Estado burocrático-militar em 64 trouxe 
para o contexto nacional uma enorme desilusão em torno das rei-
vindicações, e conseqüentemente, um acirramento dos movimentos 
que buscavam transformações sociais. Em 68 os movimentos se vi-
ram mutilados, a frustração de uma geração que levou muitos a única 
forma de alcançar seus anseios: a luta armada.

Este panorama, comum na época, não faz do Brasil uma exceção à 
regra. A América Latina a partir da década de 50 é solapada por movi-
mentos ávidos por mudanças estruturais. Aparecem no cenário latino 
americano grupos importantes, que determinaram os rumos destas 
reivindicações, que em algumas localidades deixaram de ser tentati-
vas de reformas sociais para se tornarem movimentos revolucionários 
concretos.

É o caso de Cuba e o movimento revolucionário liderado por Fidel 
Castro e Che Guevara, que alcançou um êxito surpreendente, dada a 
pequena quantidade de rebeldes que se propunham a realizar a guer-
rilha. Pode-se dizer que a organização e estratégias junto à população 
local, aliadas a uma política econômica do governo de dependência 
total ao capital norte-americano, fomentaram na população um sen-
timento de revolta que se fez sentir no apoio dado aos guerrilheiros.

No Chile, os partidos de esquerda alcançavam relativo sucesso até 
a eleição definitiva de Salvador Allende à presidência. Na Nicarágua 
o sentimento de liberdade que tomava a população e parte do clero, 



99

fazia reviver o líder Augusto Sandino, e organizou-se FSLN (Frente 
Sandinista de Libertação Nacional).

Todos esses acontecimentos entravam diretamente nos debates e 
discussões políticas, trazendo à baila as aspirações por mudanças. No 
Brasil, esse sentimento foi sentido no crescimento vertiginoso (e no 
amadurecimento) de inúmeros grupos sociais, incluindo as Juventu-
des Católicas, que se comprometiam cada vez mais na luta por refor-
mas sociais profundas.

Os militantes da JOC sofreram essa influência direta a partir da 
década de 50 e principalmente na década de 60, quando a análise da 
realidade social dos operários mostravam como o movimento estava 
se distanciando dos reais problemas que atingia o operariado. Os ob-
jetivos da JOC começavam a ser revistos, com o intuito claro de tratar 
de assuntos de “interesse” do operariado: sindicalização, política sala-
rial, entre outros.

A ação dos militares em março de 64 pegou de surpresa grande 
parte da esquerda, que desorganizada e fragmentada não conseguiu 
reagir. A crise nos anos subseqüentes foi inevitável, a repressão e o 
sectarismo tomavam conta do cenário. Mas sob influência da guerri-
lha comandada por Che Guevara na Bolívia, a juventude e militantes 
comunistas optam pela reação armada.

A fragmentação da esquerda foi uma constante devido principal-
mente às dissidências dentro dos partidos e organizações136.

136. O autor Daniel Aarão Reis Filho, analisou assim, essa multiplicidade da esquerda:“Em 
primeiro lugar, o impacto da derrota de abril de 1964, organizações, partidos, dirigentes e linhas políti-
cas prevalecentes até então emergiram desta experiência profundamente abalados e, em conseqüência, 
com reduzidíssima capacidade de coesão. Seguiu-se, em expressivos setores da Nova Esquerda, um 
processo de desencanto coma discussão e a organização política. Passo-se a privilegiar a então cha-
mada prática, entendida como atos e ações que produzissem efeitos imediatos na luta contra o poder 
recém-estabelecido. O reino do empirismo favorecia a emergência de grupos e organizações auto-sufi-
cientes, em âmbito regional ou mesmo municipal. Argumentavam que a prática ensinaria o caminho 
da reaglutinação das esquerdas. Não havia mais tempo a perder com discussões.Em segundo lugar, o 
impacto das experiências internacionais de luta armada. A influência da revolução cubana já se vinha 
manifestando desde antes de 1964. Guevara e Debray propunham uma nova alternativa na caminho 
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Enfim, todas essas idéias tornavam-se opções na forma de atuação, 
dessa maneira muita grupos começam a se destacar, como é o caso da 
ALN formada por uma dissidência do PCB. Em maio de 69 a ALN já 
expunha seus objetivos:

Da área urbana passaremos à luta armada, direta, contra os latifundiá-

rios através da guerrilha rural. Da aliança armada de operários e campo-

neses com estudantes, através da guerrilha móvel no campo, cruzando 

o interior do Brasil em todas as direções, chegaremos ao exército revo-

lucionário de libertação nacional e ao confronto com o exército conven-

cional da ditadura militar. A conquista do poder e a instauração do go-

verno popular revolucionário são os nossos grandes objetivos137.

Concomitantemente a estes discursos de luta armada, os movimen-
tos católicos se aproximam mais destas organizações e de suas propostas 
de reação contra a ditadura. É nesse sentido, que a JOC interpreta:

O Concílio Vaticano II nos estimula claramente neste sentido. Cada dia 

se torna maior o número de homens e mulheres de diversos grupos que 

tomam consciência de serem eles os criadores e autores da cultura de 

sua comunidade. Se, portanto, neste processo de promoção do homem, 

(ou humanização) se apresenta a urgência de uma luta inevitável, o cris-

tão sabe que o eixo da humanização passa pelo interesse dos oprimidos e 

não pelo proveito dos opressores138.

da formação partidária: a luta armada, desencadeada a partir do foco guerrilheiro. Os slogans cuba-
nos martelavam na cabeça dos militantes da Nova Esquerda: “O dever do revolucionário é fazer a revo-
lução”; Para se fazer a revolução, não se precisa pedir licença a ninguém”. Partidos eram associados a 
reuniões infindáveis, complicados organogramas, direções pesadas, documentos ilegíveis, em resumo, a 
ineficiência revolucionária”. Reis F. Daniel Aarão & Ferreira, Jair, (Org) Imagens da Revolução, 1º 
edição, SP Marco Zero, 1985, p. 84
137. Trecho do documento “O papel da ação revolucionária na Organização”, maio de 1969, 
extraída do livro Imagens da Revolução de Daniel Aarão e Jair Ferreira.
138. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
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A idéia que aparece constantemente nos textos jocistas revela que 
a consciência de que o homem é o criador de seu próprio mundo o 
trará para a luta pela libertação ou “humanização”. Essa “promoção 
do homem” só poderá existir se isso ocorrer através das mãos da clas-
se oprimida, que mais do que o direito de lutar tem o dever:

Ora, como a classe explorada é a classe operária, esta é a única que pode 

levar a seu termo esta luta. A classe operária deve tomar em suas mãos 

as rédeas do movimento ascendente da história. Assim o proletariado 

passa ao primeiro plano da aventura humana139.

No entanto, ainda que a JOC reconheça, exorte a luta operária, 
entenda a luta como necessária e justifique a violência revolucioná-
ria com os preceitos cristãos, não há indícios que mostrem que ela 
tenha se vinculado a grupos de luta armada que atuavam no Brasil. 
Sua atuação diferiu em muito, por exemplo, da atuação da ordem dos 
dominicanos, que deram cobertura a um dos mais importantes guer-
rilheiros brasileiros, Carlos Marighella.

Dessa forma percebe-se outro limite no discurso da JOC, a vio-
lência revolucionária apregoada em palavras, não se transformou em 
ação para os militantes jocistas. Não se deve desconsiderar a imensa 
contribuição com o debate sobre a luta travada entre as classes, nem 
tampouco anular a participação do movimento nas denúncias contra 
o regime. Porém, daí a afirmar que houve uma atuação da JOC no 
enfretamento direto com o Estado é uma questão ainda a ser com-
provada incompatível coma realidade do movimento. Pois, a julgar 
pela exortação de Marighella, até os operários hesitavam em pegar 
em armar naquele momento. Este guerrilheiro que pouco antes do 
seu assassinato apontava pela falta do movimento operário na luta 
armada enfatizava:

139. Ibid
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Nas últimas manifestações de rua, tanto no Rio como em São Paulo, 

estudantes morreram. A polícia atirou e eles só tinham para se defender 

pedaços de pau ou nada. Da próxima vez será diferente; se os operários 

ocuparem as fábricas estarão armados de antemão. Aliás, é assim que 

vejo a conjunção da guerrilha urbana e do movimento de massa. Aliás, 

os operários podem muito bem sabotar as máquinas, fabricar armas 

em segredo, destruir material. Para homens casados, pais de família, é 

a única forma de guerrilha atualmente possível. (...) A classe operária, 

é preciso reconhecer, ainda está pouco presente na luta. Isto se deve a 

circunstâncias históricas próprias do Brasil. 140

3. Por uma teologia do trabalho

Neste item debrucei-me em analisar a preocupação direta da JOC 
com o mundo do trabalho. Os documentos revelam temáticas ligadas 
ao trabalhador, com quem o movimento está dialogando. A Revista 
Missão Operária é antes de tudo um instrumento da divulgação da 
ideologia e ponto de referência para a atuação dos militantes.

Nesse sentido é fundamental situar esse trabalhador, sujeito prin-
cipal das ações jocistas e que no conturbado momento histórico que 
trato, é alvo de inúmeras interpretações. São diversas temáticas sobre 
o trabalhador brasileiro que emergem da análise dos textos jocistas. 
Além disso, não só o operário é retratado nos textos do movimento 
como também o trabalhador rural.

Ora, não podemos esquecer-nos da agitação social que se ins-
tala no país no inicio da década de 60 por conta dos debates so-
bre as reformas de base, principalmente a reforma agrária. É nes-
se contexto, por exemplo, que se formam as Ligas Camponesas e 
que aumentam os movimentos sociais. Algumas das críticas mais 

140. Trecho da última entrevista dada por Carlos Marighella extraída da obra de Edgar Caro-
ne, Movimento Operário no Brasil,p. 66.
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contundentes giram em torno dos golpes desferidos pelo governo 
militar contra as conquistas trabalhistas, como por exemplo, o ar-
rocho salarial. Acredito que para o entendimento das intenções do 
movimento, é necessário saber de que trabalhadora JOC está tra-
tando e dialogando.

Já aludimos sobre o processo histórico que vive o Brasil no inicio 
da década de 60. Enquanto as disputas políticas se acirram, a alguns 
fatores colaboram com o agravamento da situação, como o cresci-
mento da população urbana e a falta de uma política social nas áreas 
de saneamento, habitação, transporte, educação e saúde. No meio 
rural, também os trabalhadores foram excluídos das políticas desen-
volvimentistas dos governos anteriores. É nesse contexto que a JOC 
começa a se questionar em relação ao trabalho:

Pode ser que o domínio do Universo venha por parte dos russos, daque-

les que combatem Deus, mas toda vez que o homem domina mais um 

pouco o Universo, é o plano do Pai que se realiza, é a imagem de Deus 

que se torna mais bela, é o homem que se torna criador, com Deus. Os 

homens que moram nas favelas de Belo Horizonte, os nossos campone-

ses, tem condições de serem criadores? Nosso agricultor tem condições 

de ser criador, unindo-se livremente em sindicatos, exprimindo livre-

mente em praça publica suas aspirações e reivindicações?141

Neste documento, percebem-se alguns pontos essenciais para a 
compreensão da ideologia jocista. Em plena guerra fria, no Brasil é 
notório um crescimento acelerado de setores de esquerda e do mo-
vimento sindical. A juventude, inclusive a católica, cada vez mais se 
aproxima de entidades e partidos políticos que assumem a vanguarda 
nas lutas pelas conquistas dos direitos dos trabalhadores.

141. “Revisão da Vida Sacerdotal”, Pe. Xavier, Revista Missão Operária - ano 2, nº 4, fev./
abril - 1968. CEDIC-PUC/SP
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Em 1961, Aldo Arantes, integrante da Juventude Universitária Ca-
tólica ( JUC), foi eleito presidente da UNE (União Nacional dos Estu-
dantes), entidade aliada ao PCB. Poucos depois, no entanto, Arantes 
foi obrigado a se afastar da JUC exatamente por que a UNE reconhece 
oficialmente União Internacional dos Estudantes, ligada à Moscou142.

No documento publicado pela Revista M. O. o bispo D. Antonio 
Fragoso acentua em seu discurso que o homem foi criado pela livre 
vontade criadora, para ser também criador e dominar o Universo, 
dessa forma, admite que se essa dominação vier dos russos, nada mais 
estará acontecendo do que os planos de Deus se realizando.

Ainda no mesmo documento, o bispo questiona se essa sentença, 
onde o homem se coloca com criador, pode se realizar dentro das es-
truturas injustas que estão presentes em nossa sociedade. Ele se ques-
tiona se o operário e o camponês “têm condições” para serem livres 
criadores. Existe liberdade e espaço para desejos e reivindicações?

Ora, o texto é um depoimento dado no mês de janeiro de 1968, e 
os movimentos da juventude já fermentavam desde 1967, sendo que 
em março de 1968, o estudante Edson Luís Lima foi morto aos 17 
anos baleado por PMs dentro de um restaurante universitário.143

É, portanto, significativo que o bispo comece a questionar a fal-
ta de liberdade que começa a imperar no Brasil da ditadura militar. 
O primeiro governo, presidido pelo Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco144, só no período entre 1965 e 1966 baixou 3 Atos Ins-
titucionais, 312 Decretos Leis, 19.259 Decretos e mais de 3.747 Atos 
Punitivos.

142. Ridenti, Marcelo, Ação Popular: cristianismo e marxismo, in: História do marxismo no 
Brasil, mimeo, p. 17
143. A morte do estudante foi resultado de mais uma das inúmeras repressões violentas as 
manifestações dos estudantes. Esta manifestação destinava-se a reivindicar melhores condi-
ções de alimentação na universidade. Depois da morte do estudante, mais de 50 mil pessoas 
acompanharam o enterro, demonstrando que a revolta contra o governo militar não era 
pequena.
144. Assumiu em 15 de abril de 1964 permanecendo até 15 de março de 1967.
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Logo em 1964, foi promulgada a Lei 4.330 - a Lei de Greve - que 
dava plenos poderes ao governo para decidir o que significava o que 
eram greves “ilegais”, a saber, greves de natureza política, social e re-
ligiosas145. Não era à toa que se iniciava a reflexão sobre o governo 
ditatorial e a falta de liberdade para que a “livre vontade criadora” se 
estabelecesse146

Devemos aqui fazer referência a um importante ponto sobre a 
atuação de militantes jocistas na luta sindical. Dois autores destacam 
a presença dos militantes católicos no interior da sociedade. O autor 
Luis Werneck Vianna que em sua obra Liberalismo e Sindicalismo, 
destaca o posicionamento da Igreja frente às questões sindicais postas 
na Constituição de 1934. Mostra neste trabalho o empenho da Igreja 
nas questões relativas ao mundo do trabalho, visto as novas orientações 
das encíclicas na década de 30. Neste momento a Igreja defende o 
pluralismo sindical, não pela defesa da autonomia sindical dos tra-
balhadores, mas sim para construir seu próprio projeto de inserção 
no mundo do trabalho e sindical. Por exemplo, os já citados Círculos 
Operários.

O segundo autor, Hamilton Faria, estuda a formação da OSMSP, 
e dentro desta proposta ele destaca a atuação mais significativa no 

145. Pode-se perceber estatisticamente os efeitos desta lei: em 1962 ocorreram 154 greves, 
em 1963, 302, e em 1965 esse número caiu para 15.
146. Quanto a questão da greve vale a pena lembrar às colocações de Caio Pardo Jr. sobre a 
idéia da greve para o marxismo: “Para o marxismo, a greve é manifestação da luta inerradicável 
de classe que separa e faz com que se enfrentem proletariado e burguesia. É um simples episodio dessa 
luta que tem seu desenlace final e fatal, quaisquer que sejam as vicissitudes momentâneas, na vitória 
do proletariado em conjunto e como classe, e na instituição por ele do socialismo (...) Qualquer greve 
- e isso se pode e deve generalizar para os demais incidentes da luta revolucionaria, seja qual for sua 
fase, etapa ou momento - tem uma significação própria e em si. O que essencial e fundamentalmente 
se objetiva em cada incidente da luta revolucionaria é a conquista das reivindicações propostas, das 
finalidades e aspirações na ordem do dia. E a tática empregada se orienta inteiramente nesse sentido, 
e não objetivando o socialismo e a revolução que o há de instituir. A greve ou outro incidente da luta 
revolucionaria não encobre finalidades secretas e excusas, não constitui manobra astuciosa que visaria 
a outros objetivos que não os expressos e que lhe servem de bandeira e programa. Os comunistas que 
assim pensam e agem não são verdadeiros marxistas, mas antes fatores adversários à revolução e à 
vitória do socialismo.” A revolução Brasileira, p. 7.
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movimento operário, ou seja, a da JOC. Foi a JOC, segundo o autor, 
responsável pela formação de muitas comissões de fábricas, dada a 
organização e estrutura que facilitava a atuação e a arregimentação 
do operariado. A mais expressiva ação jocista foi a criação da Comis-
são de Fábrica da Cobrasma em Osasco, onde ocorreu uma das mais 
importantes greves do período militar.

Dessa forma, o autor destaca que “todos os depoimentos coletados 
apontam no sentido de dois troncos fundamentais que estão presentes nas 
origens da Oposição Metalúrgica de São Paulo. O primeiro de origem cató-
lica, mais particularmente a JOC, e o segundo de origem comunista, frações 
sem maior organicidade, ex-militantes isolados que não tinham espaço den-
tro do sindicato, etc.” 147.

Evidentemente que se deve fazer aqui uma analise mais porme-
norizada, ressaltando que frente à ditadura repressiva, a atuação dos 
militantes católicos era muito mais fácil do que a atuação dos comu-
nistas, atacados violentamente pela repressão, debilitando sua capaci-
dade de organização.148.

Em outro documento da Revista, a mesma preocupação com o 
trabalhador volta a aparecer, mas agora centrada em questionar os 
próprios sacerdotes, em sua postura frente ao mundo do trabalho. 

147. Faria: p. 71
148. Sobre a participação do movimento católico na Cobrasma, a Maria Helena Moreira 
Alves destaca: “O contexto político e sindical era diferente em Osasco, uma das mais importantes 
áreas industriais de São Paulo. Enquanto, em Contagem a organização deu-se estritamente nos limites 
da estrutura sindical oficial, ou em setores fabris, em Osasco associaram-se alguns grupos de oposição: 
militantes da Igreja Católica, estudantes em aliança com trabalhadores, animadores políticos de uma 
eleição municipal contestada da qual saiu vitorioso o MDB e, finalmente, trabalhadores organizados 
em suas próprias comissões de fabrica. O trabalho da Igreja Católica já tinha, em 1967, certa relevân-
cia na região de Osasco. Em Osasco, a organização católica estimulou a militância dos trabalhadores 
em seus sindicatos, formando movimentos de oposição aos diretores controlados pelo governo. Outras 
organizações católicas ligadas à Pastoral dos Trabalhadores também estimularam a organização dos 
trabalhadores ao nível das fabricas. Coerentes com o pensamento social católico mais difundido, es-
sas organizações não propunham programas específicos e plataformas políticas, antes estimulando 
a participação democrática para promover a conscientização e a autonomia decisória entre os traba-
lhadores. As comissões da fabrica surgiram a partir deste tipo de perspectiva e atividade”. Estado e 
Oposição no Brasil, p. 121.
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São vários temas ligados à função e missão do sacerdote frente ao 
operariado. Estabelece em suas questões149 uma relação entre a fun-
ção original do sacerdote e aquilo que tem sido tradicionalmente o 
ofício do sacerdócio.

Quando pensamos em nossos fieis, estamos bem conscientes que eles 

são também trabalhadores durante dez horas por dia ou talvez mais? Co-

nhecemos a profissão, a empresa, o ambiente social e moral que eles 

enfrentam?

Estamos de acordo para dizer que o meio de trabalho transforma a men-

talidade dos trabalhadores, e marca profundamente sua maneira de con-

siderar a vida, o sofrimento, o amor, a Igreja e os padres? Concordamos 

em afirmar que o meio de trabalho do marido marca também a mentali-

dade da esposa e dos filhos?

Será que muitas vezes falamos com eles do emprego, dos companheiros 

de escritório ou da fábrica, das condições de trabalho, do acolhimento 

que recebem, dos bate-papos durante a parada do meio dia, no ônibus 

ou no trem?150

Neste trecho o Pe. Xavier levanta vários questionamentos, tentan-
do alertar para a omissão, ou ainda aquilo que ele considera mais gra-
ve, a união dos sacerdotes com os mais poderosos, esquecendo assim 
do trabalhador e seus problemas. O trabalhador a que o padre se re-
fere é o operário que está dentro das fábricas, mas que os sacerdotes 
desconhecem enquanto profissional, pois só o reconhece dentro da 
Igreja como um “fiel”. Não participam de sua vida, de seu trabalho 
e de seu meio de trabalho, que para o autor, interfere não só na sua 
mentalidade, como também na da esposa e dos filhos.

149. O texto é constituído integralmente de perguntas dirigidas aos sacerdotes.
150. “Revisão da Vida Sacerdotal”, Pe. Xavier, Revista Missão Operária - ano 2, nº 4, fev./
abril - 1968. CEDIC-PUC/SP
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De certa maneira, está idéia estava ligada à crescente politização 
do operário, sentida nas lutas salariais e conquistas trabalhistas, alça-
das pelos movimentos sindicais e rurais, que defendiam as reformas 
de Base: agrária, tributária, eleitoral e universitária.

O crescimento das organizações sindicais, bem como da mobiliza-
ção das massas camponesas no Nordeste, ampliava a conscientização 
política e a discussão dos rumos econômicos do país. Tudo isso se 
fazia presente na vida do trabalhador e, por conseguinte no meio fa-
miliar.151 É esta visão que Pe. Xavier acentua como a mais importante. 
Não só a JOC, mas a Igreja como um todo não podia fechar os olhos 
frente à constatação de uma nova sociedade que emergiu no inicio 
da década de 60, e que se acentua após o golpe de 64, onde erigiu-se 
um Estado ditatorial “que reorganizou, intensificou e alargou o padrão de 
acumulação cujo o setor mais dinâmico continuou sendo o Departamento 
produtor de bens de consumo duráveis”152.

Por isso, o questionamento em torno da situação do país, aos sa-
cerdotes, continua:

Qual é nossa opinião espontânea do sindicalismo? Qual é a nossa opinião 

espontânea quando ouvimos falar em greve ou passeatas? Fugimos ao 

problema ou nos responsabilizamos?153

A partir de 1964 uma série de medidas contra o trabalhador além 
de limitar as atividades sindicais, também depauperou cada vez mais 
a classe assalariada, enfraquecendo e desorganizando os movimen-
tos sindicais. O FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço) 

151. É um tempo singular na história política brasileira, onde a política deixou de ser algo 
restrita aos gabinetes e salas das classes dominantes, para alcançar intensamente a fábrica, o 
campo e os lares dos operários.
152. Antunes, Ricardo. “Rebeldia do Trabalho”, São Paulo, Editora Ensaio, 1988, p. 106
153. “Revisão da Vida Sacerdotal”, Pe. Xavier, Revista Missão Operária - ano 2, nº 4, fev./
abril - 1968. CEDIC-PUC/SP
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substitui a estabilidade, dando aos empregadores plenos poderes de 
decisão sobre o futuro dos seus funcionários. Muitos são os sindica-
tos que sofrem intervenção direta, além do que, o Estado efetivou-se 
como responsável pelas decisões nos índices relacionados aos aumen-
tos de salários.

Consequentemente, os sindicatos são esvaziados de seu poder rei-
vindicatório154.

Paralelamente a esta situação, a JOC problematiza a questão do 
posicionamento do sacerdote frente às greves e às passeatas. A per-
gunta: “fugimos ao problema ou nos responsabilizamos”? é a maneira de 
indagar sobre a omissão de grande parte do clero que insiste em se 
posicionar contrariamente a luta dos trabalhadores que sofrem cada 
vez mais com os enormes problemas sociais.

Estamos conscientes que para muitas categorias de trabalhadores o pro-

blema de ordenado não recebeu ainda uma solução decente? A massa 

dos não qualificados, dos peões, da mão-de-obra, dos desempregados, 

dos aposentados, dos inválidos, dos pais de família são numerosos? (Um 

homem não pode comer decentemente pó menos de cinqüenta contos 

por mês, Sobra a família, o aluguel, a roupa, a educação dos filhos...) 155.

Essa é a mensagem mais importante presente no texto: conscienti-
zar o sacerdote da real situação vivida pela maior parte da população 
brasileira. O trabalhador que sofre com o arrocho salarial e que mal 
consegue sustentar sua família e ainda a “massa dos não qualificados, 

154. No que tange à situação do operariado e as medidas do governo ditatorial, o autor Ri-
cardo Antunes afirmou: “Se acrescentarmos a esta tendência constante de relaxamento dos salários, 
intensificação da jornada de trabalho e o incremento tecnológico, temos a articulação que particulari-
za o capitalismo no Brasil no seu pólo industrial mais avançado: a superexploração do trabalho atra-
vés do incremento das dimensões absoluta e relativa da mais-valia.”Antunes, Ricardo. “Rebeldia do 
Trabalho”, São Paulo, Editora Ensaio, 1988, p. 108
155. “Revisão da Vida Sacerdotal”, Pe. Xavier, Revista Missão Operária - ano 2, nº 4, fev./
abril - 1968. CEDIC-PUC/SP
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dos peões, da mão-de-obra, dos desempregados, dos aposentados, dos invá-
lidos, dos pais de família”, que o autor sugere que os sacerdotes não 
sabem nem quantificar.

Dessa forma, a crítica começa a ser mais contundente e exortado-
ra de um engajamento na luta:

O que sabemos da historia social de nosso país? O que sabemos do (...) 

do socialismo no melhoramento da condição operaria? Pensamos ter 

tido boa informação (Seminário) e ter-nos atualizado (leitura e estudos) 

a respeito dos problemas operários?

Já lemos e discutimos “Mater et Magistra”, “Pacem in Ter(...)” e “Popu-

lorum Progressio”? O que falamos? O que escolhemos para pregar-lhes: 

a resignação? A reação pessoal? Conscientizar os outros? Mudar de servi-

ço? Informar os Sindicatos? Lutar abertamente?

À luz do Evangelho, o que pensamos do engajamento sindical para um 

cristão?

Quem deve aproveitar da riqueza desenvolvida pela automação: um pe-

queno grupo ou um conjunto de trabalhadores e da população? 156

Neste tom inquiridor, há um tom de denúncia, uma motivação ao 
sacerdote para que ele olhe para a sociedade, à luz do Evangelho, mas 
sem perder de vista o Concilio e seus documentos, que aludem ao 
engajamento de sacerdotes na vida de seus fiéis, rechaçando o con-
formismo e a resignação, mas sim conscientizando-os sobre a luta 
sindical e sobre a desigualdade na distribuição de renda que assolava 
o país.

Preocupações presentes não só no discurso jocista como também 
a se propagar na sociedade, são justamente as questões relaciona-
das à política salarial e à distribuição de renda.157 O governo militar 

156. “Revisão da Vida Sacerdotal”, Pe. Xavier, Revista Missão Operária - ano 2, nº 4, fev./
abril - 1968. CEDIC-PUC/SP
157. Ver tabelas em anexo.
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implementou uma política econômica que se apresentava como re-
formas e ajustes necessários para o desenvolvimento do capitalismo 
no Brasil. Efetivamente o resultado imediato desta política atingiu 
diretamente a população, como expressa a autora Maria de Lourdes 
Manzini-Covre: “E é o povo famélico que, realmente, paga. A pobreza é evi-
dente. Joan Robinson, destacada professora de Cambridge, contemporânea 
e discípula de Keynes, em visita ao Brasil (1970), em palestra na Fundação 
Getúlio Vargas, afirmou: ‘Nunca vi diferenças tão grandes entre ricos e po-
bres como aqui. ’ Não obstante, da concepção tecnocrática, realiza-se o as-
sentamento democrático junto a esse processo de ajustamento da economia: 
exportação pagamento de dívidas, etc.” 158.

Se pensarmos no PAEG, Programa de Ação Econômica do Gover-
no de Castelo Branco (1964 – 1966) que orientava a política econômica 
na tentativa de estabilização e desenvolvimento, buscando o “dialogo” 
com todos os setores da sociedade, veremos com o discurso do gover-
no, entra em choque com as deliberações salariais postas em prática.

Assim, segundo Manzini-Covre, a população dos “classificados” na 
pobreza absoluta aumentou em 40%, e entre 1961 e 1973 os salários 
mínimos reais caíram em 55%%. O autor Raymundo Arroyo no seu 
estudo “Empobrecimento relativo e absoluto do proletariado brasileiro na 
última década” descreve que na década de 60 o decréscimo nos salá-
rios foi na ordem de 45% no Rio de Janeiro e de 50% em São Paulo, 
demonstrando o empobrecimento absoluto que o trabalhador viveu 
no período.

Esse passa a ser para a JOC o propósito central de muitos textos 
da Revista: refletir sobre a situação do trabalhador, denunciar e rei-
vindicar.

A partir da análise da política econômica brasileira na década de 60, 
é possível entender a lógica instaurada pelo governo militar. Grosso 

158. Manzini-Covre, Maria de Lourdes, A Fala dos Homens: Estudo de uma matriz Cultural de 
um mal estar, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1993, 2ºed p. 74.
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modo, aumentou a produção de bens de consumos duráveis, direciona-
do ao um mercado interno, evidentemente de privilegiados. A empresa 
nacional sentiu visivelmente essa política, que consistia basicamente na 
acumulação capitalista, subordinada ao capital internacional. Dentro 
desta lógica um aspecto determinante para seu funcionamento é o ar-
rocho salarial, outra preocupação constante da JOC. 159

É certo que os acontecimentos políticos após o golpe, e principal-
mente, os novos rumos econômicos traçados pelo governo militar, 
influenciaram diretamente o movimento, que, como já citado, deslo-
ca o seu debate do ambiente familiar para dentro das fábricas. É assim 
que em agosto de 1968, uma equipe de trabalhadores jocistas, publica 
na Revista o texto: “Apolítica salarial do governo – as leis do arrocho”:

Para compreender bem o significado das leis do arrocho salarial impos-

tas aos trabalhadores brasileiros pelas ditaduras de Castelo Branco e 

Costa e Silva, é preciso compreender antes o que é salário, lucro, patrão, 

governo e imperialismo, e qual a relação que existe entre eles.

O Brasil é um país que vive sob o regime capitalista, onde tudo é visto 

em função do lucro e prejuízo do capital. O bem estar do povo, as neces-

sidades do trabalhador não são levados em conta.

O salário, que para o operário é seu único meio de sobrevivência, para o 

patrão é despesa, é gasto, portanto é prejuízo. O operário precisa ganhar 

sempre mais, para que o aumento do custo de vida não reduza sua ca-

pacidade de comprar as coisas de que precisa para viver. Os patrões, por 

sua vez, querem pagar sempre menos, para ter mais lucro.160.

159. Sobre estas questões analisa J. Chasin:“Numa palavra, a organização dada a produção na-
cional é que determina a avassalante desigualdade na distribuição de riqueza. Em outros termos, a 
forma atual da produção da riqueza é que causa diretamente a super-exploração do trabalho, isto é, 
a miséria das massas trabalhadoras. Sendo a estrutura econômica vigente a responsável direta pelo 
arrocho, é impossível melhorar a distribuição sem reorganizar a produção.”O arrocha treme nas 
bases, p. 113.
160. “A política salarial do governo-as leis do arrocho”, Equipe de trabalhadores, Revista 
Missão Operária, Agosto/68, CEDIC/PUC-SP.
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O texto tem como principal intuito, servir de manual explicativo 
para os operários, revelando os aspectos fundantes do arrocho, e aler-
tando-os para a missão do operário que tem como tarefa “acabar de 
uma vez com o arrocho da ditadura. E se este trabalho ajudar, um pouco que 
seja, nessa tarefa, nos damos por satisfeitos” 161.

Para isso a equipe se propõe explicar todos os conceitos relevan-
tes ao entendimento da situação que o país atravessa, como “salário, 
lucro, patrão, governo e imperialismo.” 162 Estes assuntos, antes um tabu, 
agora é a temática central de um texto editado com relativo destaque 
na Revista da JOC de agosto de 68.

O capitalismo é apontado como a base do problema, pois sua ló-
gica funciona de maneira a promover o desenvolvimento da classe 
dominante, em detrimento ao operariado. O salário é o motivo do 
conflito entre os trabalhadores e patrões, que estão em lados opostos, 
o operário precisa ganhar mais e o patrão, para lucrar, pagar menos.

Em relação ao arrocho a equipe de trabalhadores também ressal-
ta em seu texto o movimento anti-arrocho que foi organizado nesta 
época, o MIA:

Os dirigentes sindicais tomaram uma posição: criaram MIA (Movimento 

Inter-sindical Anti-arrocho), uma organização de cúpula que logo mos-

trou seus verdadeiros objetivos, que não eram de derrubar as leis do ar-

rocho, mas enganar os trabalhadores, fazendo-os acreditar que essas leis 

poderiam ser derrubadas com manifestos, abaixo-assinados, etc.

O MIA foi definitivamente desmascarado no histórico 1º de maio na Pra-

ça da Sé, onde os trabalhadores mostraram o que pensam dos colegas, 

dos políticos e da ditadura.

Hoje os trabalhadores sabem que a luta contra o arrocho depende fun-

damentalmente deles próprios, e começam a tomar a iniciativa: em 

161. Ibid.
162. Ibid.
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Minas os operários da Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira ficaram em gre-

ve uma semana, dando, inicio a uma serie de greves que ocorreram em 

muitos pontos do país, obrigando o governo a dar o abono (...) de 10%.

É claro que esse abono não satisfez a ninguém, mas representou duas 

coisas importantes:

1ª - rompeu o esquema do arrocho, que só previa reajuste salarial de ano 

em ano.

2ª - demonstrou o medo que o governo tem dos trabalhadores, quando 

eles se unem e exigem seus direitos163.

Neste trecho do documento destacamos o tom de denuncia em 
relação ao MIA, pois seus autores observam que se trata de um mo-
vimento que não teve nenhuma significação para a luta, visto que te-
riam escolhido, propositalmente, os métodos errados para iludir os 
trabalhadores. Eles apontam que não é com manifestos e abaixo-as-
sinados que se pode derrubar o arrocho e sim com a greve. A equipe 
exemplifica coma greve da Cia Siderúrgica Belgo-Mineira para mos-
trar a eficácia da greve como instrumento de luta164.

É flagrante a preocupação da JOC com a questão salarial e o con-
teúdo dos textos revela ser um tema recorrente nas denúncias e apoio 
às reivindicações do operariado:

Enquanto isso acontece, o salário mínimo do trabalhador continua 

o mesmo, a grande maioria dos trabalhadores não recebeu nenhum 

163. “A política salarial do governo -As leis do arrocho”- in: Revista Missão Operária, ano 2, 
nº 5, agosto/1968, CDEIC-PUC/SP
164. Sobre o MIA a autora Maria Helena Moreira Alves destaca: “O clima refletia-se, natu-
ralmente, no movimento da classe trabalhadora. Reproduzindo-o a nível nacional, os sindicatos or-
ganizaram o Movimento Intersindical Antiarrocho (MIA). Os setores de oposição tentavam assim 
reconstruir as organizações sindicais paralelas existentes antes do golpe de Estado de 1964. O MIA 
teve vida curta e eficácia questionável, mas contribuiu para o clima de organização política e eufórica 
expectativa de maiores concessões por parte do Estado de Segurança Nacional”.Estado e Oposição 
no Brasil, p. 123
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aumento. Alguns estão recebendo uma tapeação chamada abono, os ou-

tros nem isso.

E como os trabalhadores já vem sendo arrochados desde 1964, já se vê 

a dificuldade em que um operário hoje se encontra para poder sustentar 

sua família. Para estar igual ao aumento do custo de vida o salário míni-

mo hoje deveria ser por volta de 400 mil cruzeiros.

Debaixo dessa exploração os operários estão mostrando que estão dis-

postos a lutar. Mas quando procuram lutar encontram as leis do arrocho 

da ditadura militar que está a serviço do imperialismo e seus aliados bra-

sileiros. As leis foram feitas para impedir nossa luta: o salário só pode ser 

aumentado por ordem da ditadura.165

A perda de poder aquisitivo fez com que o trabalhador aumentasse 
a sua jornada de trabalho e também que mais membros da família 
entrassem no mercado, pois só assim podiam garantir o sustento. A 
mulher, que cada vez mais sai do tradicional trabalho doméstico, para 
entrar nas fábricas, o trabalho infantil e as chamadas horas extras são 
novas formas de garantia de sobrevivência para a classe trabalhadora.

O documento mostra a visão da JOC em relação ao que eles consi-
deram uma “exploração dos operários, sendo que a culpa desta situa-
ção é do arrocho da ditadura militar” 166.

O arrocho salarial no início se referia à proporção de aumentos, 
mas em julho de 1964 virou o Decreto-Lei nº 54.018, pelo qual as em-
presas aliadas ao Estado teriam o controle efetivado pelo governo. No 
entanto, em julho de 1965, o setor privado também é atingido pela lei 
do arrocho, e finalmente, em 1966, os índices de reajustes passam ser 
totalmente decretados pelo Executivo.

Apesar da variada gama de interpretações que o golpe ditatorial sus-
citou, alguns aspectos são reveladores dos ideais políticos-ideológicos 

165. “Camponês perde a perna, mas continua na luta”- Revista Missão Operária, novem-
bro/68, CEDIC/PUC-SP.
166. Ibid
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dos militares. Um aspecto que pode ser analisado com segurança é 
a opção de desenvolvimento moldado pelo capitalismo. A chamada 
“correção dos males sociais e políticos” passou antes de tudo, a destituir 
os direitos adquiridos pelos trabalhadores, atacando as conquistas sa-
lariais.167 A conseqüência imediata desta política foi a desmobilização 
sindical que, frente ao poder militar se via cada vez mais reprimido. 
Assim, conclui a equipe de trabalhadores jocistas:

A política salarial da ditadura conseguiu seus objetivos ao transferir uma 

parte da renda dos assalariados para os proprietários. Eles pensavam 

com isso resolver o problema de inflação galopante e da baixa capitaliza-

ção da economia brasileira. Mas fracassaram.168

É dentro deste contexto que o mundo do trabalho surge para a 
JOC como prioridade. A partir de 1960 a questão social antes vista 
como um caso de polícia, em conformidade com as falas oficiais, pas-
sa a ser vista como questões relativas ao trabalhador. A JOC centra 
todo seu discurso nos trabalhadores, na atuação dentro das fábricas, 
cobra posição frente ao sindicalismo e a greve e fala em uma teologia 
do trabalho.

Será que falamos muitas vezes sobre o trabalho em nossas pregações? 

Qual é a nossa teologia de trabalho?

Será que falamos ou pregamos muito sobre o testemunho que os cris-

tãos devem dar no meio do trabalho? Caridade individualista ou esforço 

167. Assim analisou a autora Maria Helena Moreira Alves: “Também as medidas econômicas 
adotadas destinavam-se a remover obstáculos e a prover as bases iniciais para o processo de desenvol-
vimento pretendido pela Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. Os principais objetivos 
eram, com toda evidencia, a atração de capitais multinacionais e o estabelecimento de uma política de 
controle salarial que o maximizasse a exploração e com isso aumentasse os lucros”. Estado e Oposi-
ção no Brasil, p. 78.
168. “A política salarial do governo-as leis do arrocho”, Equipe de trabalhadores, Revista 
Missão Operária, Agosto/68, CEDIC/PUC-SP.
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de caridade, ou pregamos a convivência social à base de incentivo e pro-

moção dos outros?

Qual é nossa opinião espontânea do sindicalismo? Qual é a nossa opinião 

espontânea quando ouvimos falar em greve ou passeatas? Fugimos ao 

problema ou nos responsabilizamos?169

Neste documento, quando se questiona qual é a teologia de trabalho 
da Igreja, emergem questões fundamentais para o debate. De quem é 
realmente a orientação do movimento a respeito do mundo do traba-
lho? A Igreja compartilha desta preocupação?

Se lembrarmos de que o processo de transformação da Igreja e 
do surgimento de movimentos progressistas se deu à luz das encí-
clicas, percebemos que a JOC expressava na verdade, preocupações 
mais amplas do que as da própria hierarquia, que atuava através dos 
movimentos leigos.

Dessa forma, podemos entender, por exemplo, por que quando 
realizamos uma retrospectiva das Campanhas da Fraternidade, o úni-
co tema que se repetiu é sobre o mundo do trabalho. Em 1978 o tema 
era a Fraternidade e o Mundo do trabalho, com o lema Trabalho e justiça 
para todos. Em 1991 o tema se repete mudando apenas o lema: Solidá-
rios na dignidade do trabalho. E por último em 1999 a campanha enfo-
cou o desemprego no tema a Fraternidade e os Desempregados, com o 
sugestivo lema: Sem trabalho Por quê?

Assim, a Igreja expressa a atenção dedicada ao mundo do trabalho, 
não só através de seus movimentos leigos, ou da Pastoral Operária, 
mas também pela campanha mais importante da instituição que mo-
nopoliza e orienta todas as atividades das dioceses.

Num texto elaborado para uma palestra na Universidade Cató-
lica de Pernambuco, sobre a Campanha de 1999, D. Luiz Demétrio 

169. “Revisão da vida sacerdotal”,in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/abril –1968, 
CEDIC-PUC/SP
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Valentini, expõe o entendimento da Igreja frente ao problema que 
afligem a classe trabalhadora:

O fato que mais ajuda a entender o que se passa hoje na economia 

mundial é este: o sistema econômico se transformou agora em “capi-

talismo financeiro”. São as finanças que comandam. É o dinheiro que 

detém o poder. A economia está submetida aos interesses dos detentores 

do dinheiro. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro, não porque aplica 

o dinheiro em projetos produtivos, que porque investe na especulação 

financeira, que passou a sugar as melhores energias de todo o sistema 

econômico. Agora, a tensão social se deslocou. Não é mais tanto o con-

flito entre “capital e trabalho”, mas entre “capital produtivo e capital es-

peculativo”. E com isto o trabalho ficou mais de escanteio do que antes. 

E’ importante dar-nos conta desta transformação radical do capitalismo, 

também para situar a nossa luta, e perceber quais podem ser os novos 

parceiros170.

Enfim, o capitalismo em sua nova forma, continua sendo o grande 
mal, e motivo de organização para a luta. A Igreja continua no seu 
papel de denunciar a perversidade do sistema em suas “campanhas 
anuais”. Mas apesar disso, a questão do padre Xavier feita em 1968 
aos sacerdotes católicos, ainda persiste: qual é a teologia de trabalho 
da Igreja?

170. “Desemprego: questão técnica ou questão ética? – Dom Lis Demétrio Valentini 
–26/05/1999 retirado do site: www.cnbb.org.br
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Capítulo III

Entre o Purgatório, o Inferno e o Paraíso

“Os princípios sociais do cristianismo justificaram a escravidão antiga, 

glorificaram a servidão medieval, e sabem da necessidade de aprovar a 

opressão do proletariado, se bem que com um ar um pouco contrito”. 

Os princípios sociais do cristianismo pregam a necessidade de uma clas-

se dominante e de uma dominada. Os princípios sociais do cristianismo 

transferem para o céu as compensações de todas as infâmias e justificam 

assim a perpetuação dessas infâmias sobre a terra... como justo castigo 

do pecado original ou como provas impostas pelo Senhor. (...) Os princí-

pios sociais do cristianismo são sonsos, o proletariado é revolucionário”. 

(Karl Marx – A Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica – 1845)

1. Socialismo, Cristianismo e Capitalismo

Nos itens anteriores procurei esboçar os principais elementos dis-
cutidos pelo movimento em seu processo de politização. Dessa for-
ma, da análise da Revista Missão Operária, extrai os conceitos que se 
destacam não só pela quantidade em que aparecem nos textos, reve-
lando a preocupação em torno do assunto, mas também pela intensi-
dade nas formulações das críticas ou das propostas, como alternativas 
ao momento que o Brasil vivenciava.

Revolução, luta de classes, violência revolucionária e a questão do 
trabalho, são fundamentalmente os conceitos que se manifestaram 
mais presentes no debate que JOC travava neste momento histórico 



120

no país. Mas todas estas idéias estavam ligadas a um problema muito 
mais amplo, que na verdade pode ser identificada como o cerne da 
questão.

Da análise documental realizada, inevitavelmente emergiram três 
pilares como centro fundante do debate católico: o socialismo, o cris-
tianismo e o capitalismo. Todo o discurso da JOC presente na Revista 
Missão Operária, tem como base:

a) a crítica feita ao capitalismo: a representação do inferno terreno;
b) a crítica à Igreja Católica que se afastou do cristianismo origi-

nal: o purgatório, arrependimento pelos erros cometidos;
c) e a aproximação ao socialismo: o cristão em busca do paraíso.
O “Inferno” é assim, toda a frustração da não realização do reino 

idealizado por Deus. É o não cumprimento da missão de Cristo na 
terra. O “Paraíso” é a promessa absoluta de realização da vida, da jus-
tiça social e da fraternidade. O “Purgatório” é remir a Igreja de suas 
escolhas desacertadas, de sua elitização e de transformar a religião 
numa forma de manipulação das massas.

A preocupação da juventude operária passa a ser o posicionamen-
to político da Igreja frente às necessidades imediatas da sociedade, im-
postas pela ditadura que se acirrava. Assim, o debate centrava-se em 
compreender os mecanismos de funcionamento da sociedade capita-
lista e combate-la, bem como humanizar o socialismo.

Mas esse posicionamento político é antecedido pelo dilema vivido 
no interior da Igreja no que diz respeito as suas múltiplas facetas e 
posturas adotadas frente à sociedade. Abordarei primeiramente esse 
debate.

2. O Purgatório

O cristianismo é alvo de um enorme debate no interior da Igreja, 
no que se refere a sua essência e origem. A grande problemática en-
frentada pelo clero foi o rumo que a instituição tomou ao longo de 
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sua história, o que para alguns, é a razão pela qual a Igreja perdeu a 
confiança das massas populares, se omitiu frente aos desmandos de 
um sistema opressor e injusto como o capitalismo, e ainda, permitiu 
que se propagasse a idéia de “religião como ópio do povo”.

A Igreja no concilio se propôs fazer um exame de consciência e refor-

mar-se. De que maneira? Voltando às fontes, às tradições mais antigas, às 

suas origens. ‘É necessário sacudir as poeiras imperiais que se deposita-

ram sobre o trono de São Pedro’, afirmou confidencialmente certa vez o 

papa João XXIII.171.

O concílio a qual o autor faz referência é o Concilio Vaticano II, 
vista como uma nova forma de diálogo entre a Igreja e a sociedade:

A Igreja a partir do Concilio Vaticano II saiu fora dos muros que a cir-

cundavam, “abriu amplamente suas portas e janelas de um modo audaz, 

mas feliz”, disse o cardeal Julius Doefner172.

O mais importante é a intenção no Concílio em redimir a Igreja de 
seus abusos, afastando o estigma de manipuladora e elitista. Para isso 
o centro da discussão é o desvio que o cristianismo sofreu durante a 
sua trajetória. O denominado cristianismo original teria sido detur-
pado pelas “poeiras imperiais”. Essa perspectiva na análise do cristia-
nismo é um lugar comum, não são apenas os clérigos progressistas a 
usar essa ideia como explicação do desvio que sofreu o cristianismo. 
Na historiografia essa teoria também é vista como aceitável173.

171. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP..
172. Ibid
173. Will Durant em sua obra “De César a Cristo”, faz uma interessante análise sobre a 
conversão de Constantino: “Constantino proclamo a plena liberdade religiosa, declarou-se cristão 
e convidou seus súditos a abraçarem a nova fé. Seria sincera tal conversão, um ato de fé religiosa, ou 
um golpe de habilidade política? Esta hipótese é a mais aceitável. Helena, sua mãe, voltara-se para o 
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Muitos são os intelectuais que discutem a verdadeira essência 
do cristianismo, até mesmo promovendo uma comparação com as 
propostas socialistas. Rosa Luxemburgo apesar de seu ateísmo, por 
exemplo, escreveu um folhetim intitulado A Igreja e o socialismo, em 
1905, onde fazia uma dura crítica a posição conservadora da Igreja 
e invocava uma revisão imediata através da sua tradição, ou seja, do 
cristianismo original. Rosa usava os preceitos de Cristo amor, igual-
dade entre os homens e fraternidade, entendida como justiça social.

Dessa forma, percebemos uma batalha filosófica a respeito da 
ideologia predominante na Igreja e sua verdadeira profissão de fé. 
Esse debate é fundamental para o movimento operário, pois pode dar 
subsídios concretos para uma nova linha de atuação, antes descarta-
da pela Igreja Católica. No Brasil, isso ainda é mais necessário visto 
que o catolicismo brasileiro tradicionalmente se colocava à direita do 
Vaticano.

Evidentemente a JOC promoverá, através de seus textos, enor-
mes debates para justificar não só a sua nova postura enquanto mo-
vimento da juventude cristã, como também a aclamação pela revisão 
da postura da instituição ao longo dos séculos. Isso se coloca como 
fundamental naquele momento histórico, posto que fazer crítica à so-
ciedade vigente e preconizar uma nova sociedade, dependia do apoio 
imediato da Igreja.

Não se pode esquecer que a JOC enquanto movimento católico, 
mesmo ao se aproximar das esquerdas políticas, nunca se afastou da 
Igreja. Outro fator que também não se pode ignorar, é que se faz 

cristianismo quando Constâncio a abandonou; e presumivelmente instruirá o filho nas excelências do 
mundo cristão; e Constantino também havia de ter-se impressionado com a sucessão de suas vitórias 
sob a bandeira de Cristo. Mas só um céptico teria feito um tão sutil uso dos sentimentos religiosos da 
humanidade. (...) Depois de convertido raramente se conformou com as exigências da adoração cristã. 
Suas cartas aos bispos mostram como pouco lhe interessavam as diferenças teológicas em curso – em-
bora desejasse suprimir as dissensões no interesse da unidade imperial. Durante seu reinado tratou 
os bispos como auxiliares políticos; convocava-os, presidia-lhes os conselhos e punha em vigor o que o 
conclave formulava. Um verdadeiro crente teria sido antes de tudo cristão e só depois estadista. Cons-
tantino foi o contrário. O cristianismo significava para ele um meio não um fim”. p. 512
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necessário manter a unidade do operariado, que em sua maioria eram 
católicos, ou ao menos acreditavam em Deus o suficiente para, com 
o aval da Instituição, adentrar ao movimento e lutar por seus direitos. 
O “socialismo ateu” sempre foi uma pedra no sapato dos movimen-
tos operários.

Com uma nova postura para analisar a sociedade, pautada pelo Po-
pularum Progressio, Concílio Vaticano II, e em especial a constituição 
pastoral Gaudium et Spes174, a JOC pode realizar mais a vontade a cri-
tica do sistema e buscar soluções onde antes nunca a Igreja admitiria.

É desse ponto de vista que se realiza o debate entre o cristianismo 
original, buscando a procedência “operária” de Cristo, e o deturpado 
cristianismo da era constantina.

Durante os três anos de sua vida publica se dirigiu aos pobres e foi dos 

pobres trabalhadores que fez os continuadores de sua obra, os apóstolos. 

A Igreja dos primeiros séculos compunha-se, sobretudo, pelas classes so-

fredoras sobre as quais a civilização romana impunha todo o seu peso, 

isto é, de escravos e da plebe. ERA A RELIGIÃO DOS OPRIMIDOS E 

DOS DESERDADOS175.

O texto se refere a Cristo como homem público que durante sua 
vida de sacrifício dedicou-se aos pobres oprimidos por um Estado dita-
dor. Cristo teria passado a responsabilidade de continuar sua pregação, 
também a homens “pobres” que deveriam apregoar a fraternidade e a 
igualdade. Colocavam-se homens livres e escravos na mesma situação.

A composição social da Igreja primitiva era, predominantemente, prole-

tária, o que iria necessariamente refletir-se no pensamento da Igreja. To-

dos os escritores eclesiásticos da Igreja primitiva refletem esta situação 

174. Todas já analisadas neste estudo.
175. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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da classe, e denunciam os dominadores, condenam a escravidão, a co-

biça, defendem a dignidade, a classe oprimida, sublinham a igualdade 

entre os homens176.

Para o autor da JOC, a Igreja da época refletia a realidade de sua 
composição social, ou seja, os fiéis convertidos eram em sua grande 
maioria proletários. E é a partir dessa realidade que os intelectuais 
da Igreja vão basear seus escritos sagrados, no intuito de denunciar a 
desigualdade e a opressão. Dessa maneira a forma de comprovar esse 
conceito era buscar a origem de Cristo.

No mundo grego e romano a classe dominante deixou pesar sobre a classe 

servil todo o fardo do trabalho manual e, ao mesmo tempo, declarava o 

trabalho uma coisa indigna para um homem livre, uma ocupação degra-

dante. (Paul Allard). Escravidão e trabalho eram sinônimos. Eródoto, Pla-

tão, Xenofonte, Aristóteles, Cícero, estão de acordo no desprezo comum 

pelo trabalho manual. Uma das objeções mais freqüentes feita contra os 

cristãos pelos dominantes do império romano era a profissão laboriosa do 

fundador e dos apóstolos do Cristianismo. O filosofo pagão Celso acusa os 

discípulos de Cristo de adorar o filho “de um pobre camponês que vivia 

do trabalho de suas mãos”. Exclama João Crisostomo: “nós somos os dis-

cípulos daquele que foi nutrido na casa de um carpinteiro e que se dignou 

ter por mãe a mulher deste artesão”. Com não menos coragem Orígenes 

opõe a sabedoria de Platão aquela de Paulo “fabricador de tendas”, “de 

Pedro, o pescador”, “de João que abandonou as redes de seu pai.” 177.

Neste trecho do documento pode-se observar a idéia defendida pelo 
autor em relação à importância do trabalho manual. Segundo ele, sem-
pre houve uma negação do trabalho manual como algo desprezível e 

176. Ibid
177. Ibid
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ofensiva para a classe dominante e intelectual. Ele cita o filosofo Celso 
que menospreza os seguidores de Cristo por adorarem um homem de 
origem trabalhadora, referindo-se ao ofício de José, a carpintaria. No 
entanto, aquilo que é visto por muito tempo como algo que inferioriza-
va o cristianismo, visto como sua fraqueza, agora é ressaltada como a 
grande verdade da Igreja: a origem proletária de Cristo.

É dessa premissa, a genealogia de Cristo, que advém a linha de ra-
ciocínio que o cristianismo está diretamente ligado às massas e com as 
“camadas baixas do povo”.178 Era a religião cristã a única que se colo-
cava contrária ao escravismo romano, a violenta estrutura das classes 
e a exploração imperialista promovida pelo império. É por isso que se 
justifica a repressão intensa que sofreram os cristãos dessa época.

Porém, no momento de decadência do Império Romano, os im-
peradores começam perceber o enorme valor do cristianismo como 
forma de se aproximar do povo e manter a unidade do Estado. É nes-
se sentido que o autor postula a idéia de que Constantino soube usar 
a religião para seus interesses políticos.

Hábil político, Constantino compreendeu o que significava ter a seu fa-

vor toda a força do Cristianismo e procurou unir o trono ao altar. Para 

ter o aval do clero, concedeu importantes privilégios e regalias: a isen-

ção dos impostos, isenção do serviço militar, direito de usar certas ves-

tes especiais, como os nobres. Os bispos são equiparados aos senadores, 

participam na administração, exercem controle sobre os magistrados 

e as assembléias da cidade (...) umas certas vestes dos nobres: coroa, 

palio, estola (...) títulos em “íssimo”, brasões, escudos, trono, palácio 

e muito apreço (....) Ao papa, Constantino concede certas honras da 

dignidade imperial.Antes, o papa vivera integrado na sociedade como 

qualquer cidadão179.

178. Ibid
179. Ibid
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Neste ponto pode-se observar que Constantino é visto como um 
ardiloso político, que para conseguir apoio e se aproximar dos cris-
tãos promove uma distribuição de benefícios e corrompendo o clero. 
Daí conclusão da conseqüência funesta para o cristianismo:

A consequência desta elevação do clero foi o afastamento do povo e a 

Igreja serva e pobre se tornou a grande senhora. Assim começou a épo-

ca constantiniana, que na Idade Media teve o seu apogeu, e da qual ainda 

não nos libertamos180.

Finalmente aqui o nascedouro da deturpação sofrida pela instituição 
que se corrompeu no seu processo de oficialização. Abandonou a pre-
gação de Cristo, sobre amor, fraternidade, justiça social e igualdade, se 
transformando “de serva e pobre” em “grande senhora”. Aqui, o texto escri-
to para a Revista M. O., aproveita para ser veículo da denúncia em relação 
ao posicionamento da Igreja, que desde sua aliança ao Estado Romano, 
não se libertou mais de seu caráter elitista e atitudes conservadoras.

A partir de Constantino a IGREJA FOI SE TORNANDO O SUSTEN-

TÁCULO NUMERO UM DA CLASSE DOMINANTE: PRIMEIRO DA 

CLASSE DECADENTE DOS ESCRAVISTAS, DEPOIS DA NOBREZA 

FEUDAL E POR FIM DO REGIME BURGUÊS. Isto pode espantar o lei-

tor, mas é a pura realidade, confirmada pela historia. A RELIGIÃO FOI 

UTILIZADA COMO UMA FORÇA IDEOLÓGICA A SERVIÇO DAS 

CLASSES DOMINANTES. OS SERMÕES DIRIGIDOS AS MASSAS LA-

BORIOSAS EXALTAVAM O SOFRIMENTO, PREGAVAM A RESIGNA-

ÇÃO E APRESENTAVAM A PROMESSA DA FELICIDADE NOS CÉUS 

PARA QUE OS DESERDADOS SUPORTASSEM PACIENTEMENTE 

AS TERRÍVEIS CONDIÇÕES DE SUA VIDA. 181

180. Ibid
181. Ibid
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Pode-se deduzir daí o distanciamento entre a Igreja que a JOC cri-
tica e a Igreja que a JOC invoca. Essa é na verdade, a grande crítica 
em relação à instituição, baseada nas atitudes tomadas pelo clero ao 
longo do tempo, principalmente na Idade Média, onde ela prevaleceu 
como mantenedora da ordem feudal. Para deixar isso claro o autor 
cita um, dos vários intelectuais eclesiásticos da época, que justifica-
vam a hierarquia terrestre:

Citarei apenas os principais autores para que o leitor constate a verdade: 

ALEXANDRE DE ÁRIES (1245) “A servidão é uma excitação constante à 

humildade, que é uma das virtudes fundamentais da vida cristã e nos faz 

merecer um grau mais elevado de gloria na vida futura, porque, quan-

to mais alguém se humilha neste século por amor de Deus, tanto mais 

será exaltado no futuro” (Suma Teológica, par. III, quaestio 9, 94, nº 2, 

art.1) 182.

No processo de transformação da sociedade medieval para a mo-
derna ocorreu uma mudança estrutural. A Europa buscou expandir-
-se economicamente, adentrando no desenvolvimento do sistema ca-
pitalista, advento reforçado pela Revolução Industrial.

Conforme já referimos alhures, as revoluções democráticas são 
mal vistas pela Igreja que sempre se posicionaram ao lado das forças 
dominantes, acabava por ser combatida e alvo das criticas revolucio-
nárias. A Igreja Católica por sua vez cada vez mais se fechava, iso-
lando-se de possíveis “contaminações” do novo mundo que surgia na 
tentativa de conservar tudo como era.

Apesar disso surgem os católicos liberais, por exemplo, Lamenais, 
Lacordaire e Montalemberte, que esboçaram uma nova Igreja que 
se aproxima do seu tempo. No entanto, este movimento foi sempre 
rechaçado pela hierarquia. Na encíclica Mirai Vos do Papa Gregório 

182. Ibid
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XVI, de 1832, a Igreja condenava os liberalismo católico e “suas inova-
ções monstruosas” 183.

Acredito ser possível vislumbrar a partir deste debate, o novo po-
sicionamento exortado pela JOC à Igreja. O movimento clama pelo 
Concílio, para mostrar o nascimento de uma nova Igreja, aberta ao 
diálogo e que deseja purgar seus pecados cometidos em sua trajetória 
de conluio com as classes dominantes. O que pretende a JOC é além 
de arregimentar o operariado, conscientizar o clero de suas obriga-
ções com a classe trabalhadora.

Esta é uma postura admissível para a JOC, dada a especificidade 
do momento político que o Brasil atravessava, com a implantação da 
ditadura militar e sua proposta de sociedade capitalista. Além disso, 
o apoio da hierarquia eclesiástica, que via com bons olhos o novo go-
verno ditador, que afastava o perigo do comunismo, abraçando o ca-
pitalismo.

Pelas considerações feitas até agora, pode-se depreender que o in-
comodo da JOC no Brasil tem duas vertentes: o tipo de capitalismo 
implementado pela ditadura e o apoio da Igreja a esse modelo. Pas-
sarei analisar agora, o posicionamento da JOC em relação ao capi-
talismo.

3. O Inferno

Nenhum outro assunto é alvo de tantas críticas, quanto o capitalis-
mo. Para justificar seu posicionamento progressista a JOC faz duras 
críticas a este modelo econômico. Para a JOC:

A sociedade burguesa que nasceu do desmoronamento da sociedade 

feudal e que brilhava no século 19 já esta declinando para o ocaso (...) 

da sociedade burguesa em decomposição. Presenciamos o fim de uma 

183. Ibid
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idade que teve origem no Renascimento, portanto, dentro da sociedade 

feudal. É o fim da civilização burguesa marcada pelo Individualismo e 

que libertou a sociedade das servidões feudais (...) 184.

Assim, a era burguesa, e o capitalismo nascido com ela, já estavam 
fadados ao desmoronamento. O capitalismo visto como proposta de 
individualismo da sociedade teve em seu surgimento uma dualidade: 
foi responsável pelo fim da sociedade feudal, mas ao mesmo tempo 
traz consigo o estigma de ter sido gestado nesta sociedade crivada de 
injustiça social.

Nesta perspectiva o cristianismo não pode acolher um sistema tão 
perverso quanto os demais.

O Cristianismo que prega o amor reinou durante três regimes de classe: 

o escravismo, o feudalismo, o capitalismo. Quer dizer, ensinava o amor 

em regimes fundados na guerra de todos contra todos. O que adianta 

pregar o amor se o regime engendra necessariamente o ódio?185

Novamente se tem a presença da critica ao cristianismo deturpado 
que se aliou às forças dominantes. Mas aqui se percebe um fator fun-
damental: a comparação do capitalismo com o escravismo e com o 
feudalismo. E mais do que isso, é a incompatibilidade do cristianismo 
com esses sistemas econômicos. Principalmente o atual.

Para muitos jovens trabalhadores, jovens trabalhadoras e elementos 

adultos, a Igreja já não se importava com os operários.

Era comprometida com o Capitalismo. Para estes e outros tantos, isto 

ficou provado no período ‘revolucionário’ e ‘pós-revolucionário 186.

184. Ibid
185. Ibid
186. Secretariado Nacional da JOC e da JOC, A JOC diante dos Acontecimentos de Primeiro de 
Abril.CEDIC-PUC/SP
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O período acima destacado no documento como prova do envol-
vimento da Igreja com o capitalismo é o momento de apoio ao golpe 
militar. Para o trabalhador que sofria com a situação de exploração 
e reivindicava as reformas, a Igreja que não se opunha a exploração 
estava comprometida com os setores industriais. Depois do golpe isto 
acaba sendo comprovado a partir da postura de aceitação e agradeci-
mento da hierarquia brasileira frente aos militares 187.

A JOC, como já analisado nos itens anteriores, começa a buscar 
sua própria visão da sociedade, entendendo a situação política e eco-
nômica do país, enfim, despertando para a realidade do trabalhador 
no seu espaço primordial: a fábrica. É neste processo que vários tex-
tos terão o caráter explicativo e muitas vezes didático para o entendi-
mento do sistema capitalista e seus desdobramentos. Textos como, 
por exemplo, “Situação Econômica, Política e Social do Brasil, partindo 
de uma visão Internacional, e situando o sistema Capitalista desde o seu co-
meço até hoje,” 188 que busca entender todo o processo de formação do 
capitalismo.

Em agosto de 1968 a Revista publica um texto de Cristóvam Buar-
que que situa o operário no histórico do desenvolvimento da socie-
dade. O texto aborda questões relativas à escravidão, ao feudalismo, 
capitalismo, luta de classes, dominação imperialista. A preocupação é 
conscientizar o operário, assim todo o texto tem esse caráter educati-
vo e doutrinador. A linguagem é simples e faz constatações compara-
tivas para que todos possam compreender.

O capitalismo é o sistema econômico em que o importante é o capital 

(máquinas, edifícios, terra...) o que é diferente do sistema feudal onde 

toda importância estava na propriedade da terra, só esta produzia, devi-

do ao baixo grau dos instrumentos.

187. Basta lembrar novamente do comunicado da CNBB à ocasião do golpe.
188. Relatório da reunião da equipe nacional da JOC. Rio de Janeiro, 9 a 26 de novembro 
de 1967.
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O capitalismo então tem as máquinas (instrumentos), compra o traba-

lho, a matéria prima, e processa a produção: o produto lhe pertence to-

talmente e é vendido. Para produzir são realizados gastos (custos). Na 

venda se recebe pagamento (receita).

A diferença entre receita e os custos sempre é positiva e se chama lucro189.

Nesta apresentação sobre o capitalismo, o autor busca explicar os 
elementos básicos do capitalismo, para daí extrair as contradições:

A contradição primeira que o capitalismo apresenta é a de que, enquan-

to a produção é organizada de forma social (nenhum operário elabo-

ra sozinho o produto), o produto é apropriado privadamente (pertence 

apenas ao patrão ou patrões)190.

A questão é passar todas as informações necessárias para se fazer a 
critica ao sistema, informando ao trabalhador como se dá a apropria-
ção de seu trabalho. Desta forma, o operariado consegue vislumbrar 
como ocorre o processo de exploração que a JOC supõe que anterior-
mente ele não tinha essa dimensão. Por isto, a proposta do movimen-
to em ensinar o que é o capitalismo.

(...) surge a contradição do sistema, toda produção só tem sentido para o 

capitalista na medida em que ele pode vendê-la, e se o salário é baixo, é 

óbvio que a população não poderá comprar os produtos.

A contradição é que, no capitalismo interessa haver desemprego, mas 

este desemprego faz com que parte da população não entre no mercado 

como compradora, o que impede o crescimento da economia 191.

189. CRISTÓVAM, Buarque (1968) “Contradições fundamentais do capitalismo – assuntos 
econômicos”, in: Revista Missão Operária – ano 2, nº 5, agosto, CEDIC-PUC/SP.
190. Ibid
191. CRISTÓVAM, Buarque (1968) “Contradições fundamentais do capitalismo – assuntos 
econômicos”, in: Revista Missão Operária – ano 2, nº 5, agosto, CEDIC-PUC/SP.
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Nesta perspectiva, as principais contradições do sistema capitalis-
ta que aparecem no cotidiano do trabalhador devem ser explicitadas 
para que ele compreenda os fenômenos inerentes ao capitalismo. 
Pelo documento, percebe-se que a intenção é demonstrar a lógica do 
sistema, notadamente, aquilo que mais aflige o trabalhador: salários 
baixos e desemprego.

É evidentemente, que este discurso está concatenado como mo-
mento delicado que o Brasil atravessava, e a JOC se colocava no papel 
de educadora da juventude operária, fomentando organizações que 
pressionassem o governo que implementava uma política de arrocho 
que depauperava cada vez mais a classe trabalhadora.

O capitalismo criou, em resumo, como os sistemas anteriores, empe-

cilhos, ao seu próprio desenvolvimento. Dentro de si, traz as razões de 

sua destruição. Para isto, no entanto, como já vimos, era necessária uma 

mudança de poder político e este se tornaria possível, graças ao próprio 

sistema capitalista, que para aumentar a produtividade criou centros de 

trabalhadores, possibilitando o surgimento de uma nova classe, o prole-

tariado 192.

Novamente é o movimento propondo uma missão a classe traba-
lhadora cristã: derrotar o capitalismo, sistema opressor, que exclui o 
operariado do poder, explorando sua força de trabalho para enrique-
cer a burguesia. Neste ponto, a proposta é arregimentar a classe para 
assumir seu papel perante a sociedade. O capitalismo é identificado 
como anti-cristão, sua lógica não pode servir a todos os cristãos e por 
isso deve ser combatido.

Visto em sua essência, tal como o descrevemos anteriormente o capi-

talismo deve ser considerado pela moral cristã como intrinsecamente 

192. Ibid
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perverso {(intrinsecamente e no fundo), na sua essência}. A moral cristã 

é uma moral do amor ao próximo: o capitalismo nasce estruturalmente 

da busca do lucro. Em uma sociedade capitalista só é possível imaginar 

uma verdadeira Igreja de Cristo em atuação missionária. Sua verdadeira 

tarefa seria a denúncia. A sociedade capitalista é uma sociedade toda em 

pecado, estruturalmente pelo egoísmo como motor supremo de sua ex-

pansão. A instalação conformista da Igreja em uma sociedade capitalista 

já implica em germes do abandono do Evangelho.193

Neste escrito do padre Gonzáles Ruiz, novamente se faz presen-
te a denúncia do capitalismo em sua estrutura de exploração da 
classe trabalhadora. Para ele, estão engendradas no sistema capi-
talista condições perversas que nunca serão solucionadas, pois, é 
inerente ao sistema a exploração de uma classe pela outra. O lucro 
é visto como o “motor da economia capitalista” 194. Assim, a con-
corrência e a concentração dos instrumentos de produção, são al-
gumas leis fundamentais do capitalismo que o torna incompatível 
com a doutrina cristã.

Pelo exposto, é possível refletir sobre o posicionamento da JOC 
em relação ao capitalismo e sua lógica. Ao despertar do movimento 
para os verdadeiros problemas do trabalhador, no momento que se 
identificava para um novo local de atuação: a fábrica, no momento 
que se compreendia por parte dos militantes a importância de refor-
mas, o que ocorreu foi o golpe militar que implementou um modelo 
capitalista de desenvolvimento, pautado, sobretudo numa posição de 
dependência estrutural.

A partir destas constatações, o movimento não pode mais se calar 
frente aos desmandos deste sistema, do governo e tão pouco da omis-
são da própria Igreja Católica.

193. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
194. Ibid
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No documento podemos destacar a preocupação com a postura 
da instituição frente ao sistema. Para o autor, só existe a possibilidade 
da existência da Igreja no interior do capitalismo se for no papel de 
denunciadora e não de conformista. A Igreja que prega o Evangelho 
e o amor, não pode compactuar com o egoísmo e com o individualis-
mo pregado pelo capitalismo.

Numa análise mais acurada, entende-se que o discurso contido 
neste documento se dá exatamente pelo posicionamento assumido 
pela Igreja em relação ao capitalismo. Desde a encíclica Rerum No-
varum de 1891, a hierarquia eclesiástica começava a demonstrar suas 
preocupações com o mundo moderno, no entanto, apesar de conde-
nar o liberalismo em sua forma, pregava que a existência da proprie-
dade era um bem natural e divino, além de negar a luta de classes, 
pregando a colaboração. É nesta encíclica papal que “se verifica uma 
ampliação das organizações operárias socialistas, contrárias à religião e à 
nação, e, portanto, os católicos deveriam fazer frente a estas organizações, 
tomando de empréstimo o modelo já existente e construindo sindicatos sub-
metidos à doutrina social da Igreja” 195

Esta postura ao logo do tempo não se alterou. E é essa a preocu-
pação da JOC, que a Igreja passe a negar o capitalismo, pois não a 
compatibilidade entre o cristianismo e a o capitalismo.

De forma semelhante, os cristãos de hoje deveriam considerar estranhos 

no meio da sociedade capitalista, onde o deus-lucro reina por toda parte. 

Por isso a evangelização da comunidade inserida no mundo do capital 

não pode ser feita à base de concordatas com o capital, mas sim assumin-

do uma atitude habitual da estrutura egoísta que dá vida àquela socie-

dade. (...) O constantinismo realizou inserindo a Igreja na estrutura do 

poder e tornando-a própria do poder estabelecido. O neo-constantinismo 

se realiza internamente na Igreja e na estrutura do capital que é oferecido 

195. Damião Duque de Farias, Em defesa da ordem, p. 178
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para financiar a evangelização. E assim a palavra de Deus fica amarrada 

com os laços dos interesses financeiros. Esta é a tragédia da Igreja Católi-

ca em tantos países ocidentais: os pastores frequentemente a consciência 

de seu papel profético e adormecem embriagues de um culto financiado 

pelos grandes amos do capitalismo que envolve a Igreja (...) 196.

Vários pontos podem ser destacados deste documento: a conde-
nação da sociedade capitalista, a importância da evangelização do 
mundo do capital, a denuncia da existência do neo-constantinismo, a 
acomodação da Igreja que se atrelou ao capital financeiro. É, segundo 
o autor, a “tragédia da Igreja”, pois ela deixou de cumprir seu papel 
de defesa e denúncia das injustiças, e ao contrário disto, os padres se 
omitem mantendo uma postura conservadora.

Os clérigos envolvidos com o movimento rejeitam esta postura.

Nós estamos diante de uma discriminação contrária à dignidade da ima-

gem humana de Deus. Deus fez a terra para todos, e alguns homens 

esquecem que são irmãos e concentram o poder econômico em suas 

mãos, impedindo os outros de se promoverem, de se reatarem como 

imagem de Deus criador.

O cristão pode ser indiferente diante disto? Pode ser um de nós, num re-

gime que se diz cristão, não tenhamos a coragem generalizar a posse da 

terra, e pode ser que um regime que se diz comunista tenha a coragem 

de generalizar os bens de produção, os meios de produção e a própria 

terra. Quem estará sendo cristão?197

Este trecho do bispo de Cratéus (CE) foi extraído de um depoi-
mento proferido no Congresso da JOC, em janeiro de 1968, realizado 

196. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
197. “Ëvangelho e justiça social”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/abril-1968, 
CEDIC-PUC/SP
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em Belo Horizonte (MG). Dois temas podem ser apontados como 
o eixo central: a denúncia da real situação do Nordeste e o estímulo 
para a luta por justiça. O seu apelo por justiça social recai diretamen-
te no enfrentamento desse sistema que em sua análise desrespeita o 
ser humano. Diante da situação relatada por ele em relação à posse 
das terras no Nordeste e a estrutura geral do capitalismo, ele indaga 
quem é mais cristão: aquele que se omite frente às desigualdades ou 
aquele que se propõe a lutar e fazer a distribuição das terras?

Se nós, bispos e religiosos, não tivermos coerência em nossa ação pas-

toral, no setor educacional, com esta fé a identidade de Cristo com os 

pobres, então desistamos de proclamar o Evangelho, de anuncia-lo. Não 

teremos autoridade moral para fazer denúncia profética, no Brasil198.

E novamente aparece a cobrança em relação ao posicionamento 
da maioria dos bispos, que no Brasil adotaram uma postura de não 
se envolver nos movimentos da Ação Católica. O Bispo Fragoso de-
nuncia que se essa postura não se alterar é como se a Igreja estivesse 
renunciando a sua capacidade de pregar a palavra de Cristo.

A Igreja deve ser, antes de mais nada, a Igreja dos pobres, a Igreja dos 

oprimidos, a exemplo de Jesus que veio “evangelizar os pobres”. A teoria 

do poder divinamente estabelecido não é mais defendida por nenhum 

teólogo sério. E o que dizer da “ordem estabelecida” que Mounier, um 

cristão tremendamente lúcido, chamava de “desordem estabelecida”? 

A ordem nunca irá ficar muito estabelecida. A cada instante devere-

mos interpretá-la para sabermos em que medida ela continua ou não 

servindo o homem. Quantas vezes a chamada ordem estabelecida não 

é apenas um subterfúgio estratégico para esconder a defesa de interes-

ses e privilégios espúrios, diante de um povo espezinhado e oprimido? 

198. Ibid
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Haverá sempre desordem no mundo, enquanto um só homem for vio-

lenta (Dora) sua consciência ou vier a morrer de fome. Neste sentido, ja-

mais poderemos nos apegar a qualquer regime político, como definitivo, 

sobretudo, quando um regime é estabelecido para manter e ampliar os 

mecanismos da injustiça e da opressão199.

O que o Frei Chico defende aqui, é que a Igreja não pode se vincu-
lar com um regime opressor. A aceitação da ordem estabelecida é na 
verdade uma forma de justificar a divisão de classes e as desigualda-
des. Se a Igreja continuar sendo condizente com isso, estará cumprin-
do o papel do qual sempre foi acusada: de manipuladora da sociedade 
a serviço das classes dominantes. Por isso ele esclarece que a Igreja 
não deve se “apegar a qualquer regime político”, no entanto ele prioriza 
o capitalismo como o mais injusto, portanto o menos aceitável.

Dessa perspectiva surgem as perguntas: não seria possível a trans-
formação do capitalismo? Ou ainda, não seria possível humanizar o 
capitalismo? Frei Chico em seu texto da Revista M.O., responde:

Pessoalmente creio que não. Há certos vícios tão profundos e tão de-

sumanos no regime, como a motivação materialista do lucro, como a 

ganância dos bens materiais, a “livre concorrência” que por sua vez cria 

gigantescos mecanismos de eliminação do próximo, acirrando o jogo 

da violência do mais forte, a concentração das riquezas e do poder nas 

mãos de poucos, etc. tudo isso e mais torna o processo de humanização 

do capitalismo impossível. 200

Pelo exposto, parece-me ficar claro que o discurso do movimen-
to é de rompimento absoluto com o capitalismo que nunca poderá 
se humanizar, ou seja, ser um regime que traga justiça social para 

199. “Qual o papel da Igreja no Brasil?” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/
abril-1968- CEDIC-PUC/SP.
200. Ibid
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todos. É desse posicionamento da JOC assume, que a critica contrária 
ao capitalismo se desdobra fazendo aparecer constantemente outros 
conceitos que são também alvo das análises jocistas.

No interior da estrutura do regime capitalista há um germe de opressão, 

de paternalismo, de alienação, totalitarismo que impede efetivamente 

o livre exercício da vida prática, Democracia e capitalismo são regimes, 

que, na prática, excluem. As chamadas “liberdades democráticas” dos 

regimes capitalistas são apenas a outorga de certas franquias individuais 

ou de grupos que podem continuar existindo.201.

A democracia é vista aqui como um regime que falseia a participa-
ção popular, dando um aspecto de justiça e condições de igualdade a 
todos. No entanto, a democracia não existe a partir do momento que 
não existe também, igualdade dos direitos. Ela é na verdade uma for-
ma de conceder e justificar as liberdades individuais e não coletivas. 
O Evangelho só pode admitir a democracia se ela ajudar a promover 
a riqueza social, um “desenvolvimento socializado” 202 e não a riqueza 
individual. Não existe liberdade na miséria e na exploração. 203

Dessa maneira, o capitalismo brasileiro na visão da JOC não é uma 
realidade, pois não há desenvolvimento e sim exploração. Por isso a de-
núncia do entreguismo das riquezas nacionais já era um fator presente.

Capitalismo Brasileiro? Haverá algum ingênuo que acredite nisto? O 

que vemos não é um processo acelerado de anexação da nossa indús-

tria aos centros colonizadores? O que vemos não é delapidação rápida 

201. Ibid
202. Ibid
203. Florestam Fernandes faz uma interessante colocação sobre a falta de democracia “Uma 
sociedade capitalista semidemocrática é melhor que uma sociedade capitalista sem democracia algu-
ma. Nesta, nem os sindicatos nem o movimento operário podem manifestar-se com alguma liberdade e 
crescer naturalmente. Por isso, a “revolução dentro da ordem” possui um conteúdo bem distinto do que 
ela assumiu na órbita histórica dos paises capitalistas centrais”.O que é Revolução p. 11
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e semiclandestina de nossos minerais mais preciosos? O que vemos não 

são as nossas terras invadidas, o nosso território ameaçado por gigantes-

cos planos de utilização e ocupação?204

Contudo, o maior inimigo identificado no discurso do movimento 
é o imperialismo, que aparece como um desdobramento funesto do 
capitalismo.

Imperialismo que se faz cada dia ao utilizar nossa mão de obra bara-

ta quando implantam em nossos países suas indústrias manufatureiras 

ou ao sugar nossas riquezas naturais, quando “compra matéria prima à 

América Latina a um preço baixo e lhe vende produtos manufaturados 

necessários para o desenvolvimento a preços cada vez mais elevados”. É 

o mesmo imperialismo que ao mesmo tempo pretende enganar nossos 

povos fazendo aparecer como “empréstimos” benévolos e na realida-

de, é somente uma maneira diferente de “negociar” no plano interna-

cional.205.

O imperialismo é visto assim, como a exploração máxima de um 
país sobre outro. Através da implantação das multinacionais que uti-
lizam a mão de obra barata, ou ainda na compra de matéria prima a 
baixo custo. Essa denúncia do movimento vem de encontro ao perío-
do de extrema dependência que a América Latina passa a ter do capi-
tal estrangeiro. Sob o disfarce da ajuda internacional, o que presen-
ciamos foi um endividamento profundo e um desajuste na economia 
nacional.

Esta carta de onde extrai o documento citado foi publicada pela 
Revista M. O., e é fruto do encontro dos bispos da América Latina, 
realizado em Medellín. Ela foi elaborada como intuito de se fazer 

204. Idem
205. “Carta aos bispos da América Latina” - Medellín, In: Revista Missão Operária, ano 2, nº 
4, agosto/1968. CEDIC-PUC/SP.
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uma denúncia não só da situação de opressão e injustiças a que estão 
submetidos os povos da América Latina, como também da situação 
de exploração na qual os povos latino-americanos se encontram sub-
metidos graças à política internacional.

No caso específico brasileiro o problema da dependência e do de-
senvolvimento suscitou um enorme debate sobre a funcionalidade do 
modelo econômico adotado pelo governo militar 206.

O processo econômico brasileiro, da forma como se realizou no 
Brasil após 1964, produziu em dependência indiscutível ao capital 
americano. Do ponto de vista da JOC, aprofundou-se a crise social, 
pois em vários setores era vivível o controle das multinacionais e do 
crescimento da divina externa que dilapidava a riqueza nacional. 207

É nesse ponto que emerge da análise dos documentos o maior inimi-
go imperialista da América Latina, inclusive do Brasil: os Estados Unidos.

É o imperialismo norte-americano interessado em manter essa estrutu-

ra, que lhe dá vantagens políticas e econômicas de alto alcance. A ex-

ploração imperialista é mundial, ela não existe só no Brasil. O próprio 

arrocho salarial de que estamos tratando, não foi invenção de Castelo 

Branco, ou Roberto Campos. Essas duas “figurinhas” apenas puseram 

em prática a orientação do Fundo Monetário Internacional (FMI), insti-

tuição que empresta dinheiro aos países que dele fazem parte.

206. Em sua obra, O mito do desenvolvimento econômico, Celso Furtado faz uma excelente 
análise do desenvolvimento capitalista. Segundo ele, “Se deixamos de lado as conjecturas e nos 
limitamos a observar o quadro estrutural presente no sistema capitalista, vemos que o processo de 
acumulação tende a ampliar o fosso entre o centro, em crescente homogeneização, e uma constelação de 
economias periféricas, cujas disparidades continuam a agravar-se. (...) A população do mundo capi-
talista está formada hoje em dia por aproximadamente 2,5 bilhões de indivíduos, Desse total, cerca de 
800 milhões vivem no centro do sistema e 1,7 bilhões em sua periferia. A tendência evolutiva desses dois 
conjuntos está definida em suas linhas fundamentais e não existe evidência de que a modificar-se, no 
correr dos próximos decênios, como decorrência de pressão sobre os recursos, do primeiro ou do segun-
do tipo referido(...) Temos assim a prova definitiva de que o desenvovimento economico – a idéia de que 
os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos- é simplesmente 
irrealizável”. (p. 68 a 75)
207. Ver: Octavio Ianni, Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970).
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Mas os empréstimos do FMI não são feitos sem mais nem menos: o país 

que toma o dinheiro emprestado deve seguir a orientação do FMI para 

resolver seus problemas econômicos. E essa orientação para os países 

subdesenvolvidos é sempre a mesma: congelar os salários, arrochar os 

assalariados. Brasil, Argentina, Chile e ultimamente o Uruguai são os 

países que estão pondo em pratica com maior rigor a “receita” do FMI 

para os problemas de inflação e subdesenvolvimento. 208

Este trecho do documento traz uma clara denúncia da subserviên-
cia a qual os países estão submetidos. A partir dos empréstimos reali-
zados com o FMI o país deve cumpri as orientações, que são na verda-
de obrigações que normalmente ferem os direitos dos trabalhadores. 
É o caso do arrocho salarial, amplamente denunciado pela JOC, e que 
é uma prática comum do FMI para resolver os problemas econômi-
cos dos países. Assim, o imperialismo passa a ser identificado como 
principal inimigo:

Os cristãos, como tantos outros brasileiros, começam a tomar cons-

ciência: o inimigo número um do desenvolvimento é o imperialismo. 

A revolução social nos países do Terceiro Mundo só será possível com a 

união de todos estes contra o inimigo comum - o neocolonialismo im-

perialista 209.

Diante da situação dos países pobres que se afundam em suas di-
vidas externas, enquanto o povo vivencia uma realidade de miséria, 
desemprego e exploração, a única saída para isto é a união dos povos 
contra o capitalismo sob todas as suas formas, principalmente o im-
perialismo.

208. “A política salarial do governo: As leis do arrocho”, in: Revista Missão Operária, ano 2, 
nº 5, agosto /68, CEDIC/PUC-SP.
209. 
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Os americanos compram e vendem coisas no Brasil. Eles não deixam 

o Brasil vender muito para outros países, e nem deixam comprar nou-

tro. Por isso o governo do Brasil tem que estar apoiado por eles, senão 

outros o derrubam: ( Já não derrubarão quando o povo todo resolver 

defender, como no Vietnam).

Se a gente olhar os americanos que estão instalados no Brasil, então eles 

compram máquinas modernas. As fábricas brasileiras não tendo tanto 

dinheiro são fechadas pela concorrência. Depois os americanos, (...) ex-

plorando todo o povo, burgueses e proletários. (Isto se chama imperialis-

mo). E com ele todos sofrem 210.

Em relação especificamente ao Brasil, os Estados Unidos é o único 
país a ser identificado como responsável pela situação. A JOC denun-
cia que se a fábrica não for americana diretamente, ela foi montada 
com capital americano, e aí a exploração se dá por via indireta. Assim, 
eles utilizam usualmente a expressão “o imperialismo americano é o 
verdadeiro patrão brasileiro” 211.

De empréstimo a empréstimo, que não tem nada de ajuda, mas são verda-

deiros exemplos de agiotas, o Brasil já tem uma divida externa de 3 bilhões 

a 200 bilhões de dólares - o equivalente a 12 trilhões de cruzeiros mais ou 

menos. Para se ter uma idéia desse dinheiro basta dizer: é o equivalente 

aos salários de um milhão de operários em dez anos de trabalho. Mais de 

oitenta por cento dessa divida do Brasil é com os Estados Unidos. O go-

verno nada faz para reduzi-la, pelo contrario, aumenta-a a cada ano, com 

novos empréstimos, novas compras de bugigangas, novos aviões de com-

bate, gás lacrimogêneo e balas para atirar contra o povo 212.

210. “O materialismo histórico”in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novembro-1968, 
CEDIC-PUC/SP
211. Ibid
212. “Brasil 68”, Editorial, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novembro-1968, CEDI-
C-PUC/SP
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Essa é crítica mais presente ao governo ditador. Afunda o Brasil 
numa enorme dívida externa, enquanto os salários dos trabalhadores 
são arrochados. Além disso, se submetem aos desmandos do governo 
imperialista norte-americano que se aproveita cada vez mais dos re-
cursos nacionais.

E aproveitando a crítica em relação à subserviência ao capital ame-
ricano, o documento jocista procura denunciar a repressão vivencia-
da naquele momento: “novos aviões de combate, gás lacrimogêneo e balas 
para atirar contra o povo”.

Ora, devemos atentar para a data da publicação deste número da 
Revista M. O.: novembro de 1968. O Brasil vive a agitação dos mo-
vimentos contra a ditadura, ao mesmo passo que o acirramento da 
repressão que utiliza a máxima violência para desmembrar os grupos.

É o momento do AI-5 e nada mais deve ser dito.
O cenário é lamentável e por isso a JOC dá um recado a classe 

média que insiste em fazer investimentos acreditando no crescimento 
do bolo e claro sua repartição. 213 A mensagem vem pelo Editorial da 
Revista M.O., de novembro de 68:

...quem pode viver na rede, gozando a vida são os capitalistas, os explo-

radores do povo. A classe media tem que ficar ao lado do povo, lutando 

contra esses privilégios. Para dar um futuro melhor a este melancólico e 

miserável Brasil, 1968 214.

A partir dessas concepções acerca do desenvolvimento do capita-
lismo brasileiro e a da situação da classe trabalhadora pós 64, é que a 

213. Essa é uma alusão feita em relação ao discurso do então Ministro da Fazendo Delfin 
Neto de deixar crescer o bolo para depois repartir.
214. “Brasil 68”, Editorial, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novembro-1968, CEDI-
C-PUC/SP. Neste mesmo documento a revista faz denuncias de fatos que estão ocorrendo 
por todo o Brasil citando nomes de fábricas, políticos, atos corruptos e situação de miséria 
do Acre ao sul do país.
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JOC passará a ser considerada uma critica contundente do governo 
militar e sofrerá uma aproximação cada vez maior da esquerda católi-
ca, bem como de grupos políticos combatidos pelo novo regime.

Constitui-se assim um discurso político de opção fora do capi-
talismo:

Não existe hoje outra alternativa para o capitalismo além do socialismo. 

Para definir a atitude dos cristãos frente ao socialismo, tomamos a este 

em seu significado mais amplo 215.

Dessa forma, passarei à análise deste socialismo evocado pela JOC 
em seu “significado mais amplo”.

4. O Paraíso

Vimos nos itens precedentes, a análise dos conceitos que se desta-
cam no discurso proferido pela JOC, através da Revista Missão Operá-
ria. Desse modo, procurei delinear os posicionamentos do movimento 
e da Igreja Católica, frente a situação política e econômica que vivia 
o país na década de 60. Busquei apreender a relação da Igreja com os 
trabalhadores, e, como a JOC se constituiu num braço social e político, 
não apenas na esfera espiritual, mas também na ação temporal.

A Igreja Católica, entendida como uma instituição universal pro-
duziu em seu histórico inúmeros movimentos que não dizem respei-
to somente à classe trabalhadora, mas a toda sociedade. A JOC como 
parte integrante desta instituição também realizou um movimento 
interno, e entender a particularidade desse movimento, através dos 
seus discursos dirigidos a classe operária, contribui na construção do 
dilema entre a cruz e o manifesto.

215. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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A intenção é verificar em que medida este discurso foi compatível 
ou não, com relação à ligação da Juventude Operária com a Igreja, e 
também com o próprio cristianismo. Mais especificamente trata-se de 
uma análise que busca compreender as influências sofridas pela JOC 
e seus limites.

Ao buscar esse discurso político do movimento jocista, quero dei-
xar clara a intenção de fugir às análises simplistas de apropriação do 
marxismo, para inserção da Igreja no movimento operário apenas. 
Entendo a transformação no discurso da JOC como a articulação de 
uma constelação de fatores, mas sem nunca perder de vista que ape-
sar de assumir um discurso progressista em relação ao da hierarquia, 
a JOC não cindiu com a Igreja.

Neste contexto, acredito que o dilema que se coloca em todo o 
processo de transformação da Igreja e de aproximação da JOC com 
a esquerda, é a mediação entre o cristianismo e o marxismo. Este é, 
sem dúvida, o ponto central onde se origina o debate do surgimen-
to do “movimento político-religioso fundado na opção preferencial 
pelos pobres” 216, que desembocou na formulação da teologia da li-
bertação.

O socialismo é o conceito que notadamente está mais presente nos 
documentos, tanto para se fazer a critica ao sistema capitalista, como 
para criticar a própria Igreja, denunciando seu desvio do cristianismo 
original, que muito se aproximaria da proposta socialista.

No entanto, há vários aspectos conflitivos nesta questão. Em al-
guns documentos o socialismo evocado, muitas vezes nega o mar-
xismo, já em outros assume os preceitos de uma dada leitura dos 
escritos de Marx. É possível encontrar a idéia de humanização do so-
cialismo, ou ainda a idéia de terceira via, ou seja, nem capitalismo 
nem socialismo. Na tentativa de recuperar esse debate que orientava 

216. CRUZ, Marta Vieira (1992), “Igreja Católica e Sindicato no Campo”, Tese de Doutorado, 
Departamento de Educação, PUC-SP, p. 172
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o movimento, debrucei-me na tarefa de compreender a presença do 
socialismo na Revista Missão Operária.

São muitas as referências que a JOC faz sobre o socialismo. Di-
ferentemente daquele período, já tratado aqui, onde o movimento 
renega a opção socialista como forma de combater a desigualdade, 
agora o socialismo aparece sob todas as formas: textos explicativos, 
políticos e de análise crítica da conjuntura nacional. A maior preo-
cupação certamente é mostrar o socialismo como opção de salvação 
da classe trabalhadora, sua missão é libertadora. Se no início, Mon-
senhor Cardijn diz que Marx nega a Deus dando à classe operária a 
missão de Cristo, agora a JOC, desvencialiada das suas orientações 
originais, diz que cabe à classe operária a missão de transformar a 
sociedade.

Desta forma, “surge o socialismo como uma filosofia para levar 
a humanidade a uma etapa superior”.217 Além do socialismo apare-
cer como esperança e solução para a humanidade, aparece também 
como uma “etapa superior”, como uma fase final a ser cumprida 218.

Quando o imperialismo consegue eliminar completamente a burgue-

sia nacional, transformando os burgueses em seus empregados, a con-

tradição passa a ser então diretamente entre as forças imperialistas e o 

proletariado nacional. O Estado deixa de ser eleito pela burguesia e sim 

escolhido pelo imperialismo.

217. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
218. Para Florestan Fernandes é necessário entender que Marx não fez uma “projeção deter-
minista”onde a sociedade chegaria inevitavelmente a uma “etapa superior, em suas palavras: 
“Neste nível, a linguagem e a mensagem de O Manifesto Comunista permanecem plenamente atuais. 
Marx e Engels enunciaram o essencial: sob o capitalismo e dentro do capitalismo a revolução de sen-
tido histórico se dá contra a sociedade burguesa e o seu Estado democrático-burguês. Uma revolução 
que, em sua primeira etapa, substituirá a dominação da minoria pela dominação da maioria; e, em 
seguida, numa mais avançada etapa eliminará a sociedade civil e o Estado, tornando-se instrumental 
para o aparecimento do comunismo e de um novo padrão de civilização” “O que é Revolução, p. 14
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O imperialismo sendo, porém a última fase conhecida do capitalismo 

dará lugar sem dúvida diretamente ou depois de um estágio burguês 

nacional ao socialismo 219.

O imperialismo é visto como última fase do capitalismo, e a partir 
dele a sociedade não teria mais retorno e chegaria inexoravelmente 
ao socialismo. Depois de relatar todas as “etapas” da história da hu-
manidade, explicando como se dava a exploração e os modos de pro-
dução, o texto termina concluindo com a idéia acima. Essa idéia de 
estágios da sociedade é produto de uma leitura de Marx.

Para realizar esta nova fase, o homem deve se comprometer com 
a revolução que possibilite alcançar o socialismo, dessa maneira é que 
se coloca a participação do cristão nessa jornada:

O socialismo é uma opção da livre vontade criadora do homem. E para 

realizar esta livre vontade criadora do homem, o Evangelho foi e conti-

nua sendo um impulso de imensa eficácia220.

O socialismo é agora encarado como uma criação humana e o 
Evangelho é o suporte para sua realização. É como se Deus aprovasse 
sua efetivação e tudo fizesse parte do plano divino, afinal Cristo en-
carnou como filho de um carpinteiro e não do imperador.

Toda essa discussão é realizada, pois houve uma mudança den-
tro do movimento que gradativamente toma consciência da realida-
de brasileira. Essa conscientização é chave para se entender como a 
JOC se aproxima de um discurso revolucionário e de contestação da 
ordem vigente. Sobre isso, Waldemar Rossi, importante membro da 
JOC, explica:

219. CRISTÓVAM, Buarque (1968) “Contradições fundamentais do capitalismo – assuntos 
econômicos”, in: Revista Missão Operária – ano 2, nº 5, agosto, CEDIC-PUC/SP.
220. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
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Vida mística, voltado para o ambiente do trabalho, a missão do jocista no seu 

local de trabalho, etc, mas também com um tipo de mística que ainda tinha uma 

certa vinculação com a espiritualidade individual. Isso foi sendo progressiva-

mente vencido, e a gente foi cada vez mais descobrindo, que não era possível ter 

uma vida de fé desligado de um compromisso de classe concreto221.

Nessa “tomada de consciência” que a JOC passa a se dedicar, é 
preciso que a classe trabalhadora entenda a situação e lute para que 
ocorram as mudanças. Quando se fala da situação do operariado as 
formas mais alardeadas pelo movimento são: a organização sindical e 
a greve. No entanto isso aparece como parte das conquistas.

Como vêm os companheiros, para derrubar o arrocho salarial é preciso 

optar para nossa velha arma, a greve, se quiserem algum resultado nessa 

luta. A greve é apenas o começo dessa luta difícil e demorada dos explo-

rados contra a minoria dominante. O fim dessa luta não é apenas a der-

rubada do arrocho salarial. É a derrubada do regime de classes, para que 

no futuro o “bolo” possa ser dividido igualmente para todos. E quem 

quiser uma fatia vai ter que trabalhar222.

A greve, portanto, é vista como uma importante arma para a luta 
da classe operária, mas o que se pretende agora não é mais apenas re-
formar a situação existente. A greve representa apenas o inicio da luta 
do trabalhador que é muito maior. Representa a alteração total no 
sistema, ou seja, destruir o capitalismo, e buscar uma sociedade onde 
tudo possa ser dividido entre todos igualmente. O trabalhador deve 
buscar e lutar pela sociedade sem classes.

221. Entrevista realizada em 27/12/1989, por Eliana Almeida de Souza Resende e Elma da 
Silva – Acervo JOC – CEDIC – PUC-SP.
222. “A política salarial do governo: As leis do arrocho”, in: Revista Missão Operária, ano 2, 
nº 5, agosto /68, CEDIC/PUC-SP.
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Dessa visão é que emerge o socialismo como um sistema econô-
mico que resolveria essa situação.

No sistema socialista (onde as máquinas não são dos capitalistas mas de 

todos os operários) isto desaparece. Em vez de desemprego se aumenta 

a produção, porque todos podem comprar aquilo. E quando todos tive-

rem, em vez de desemprego, se diminui o tempo de trabalho. Quando 

isto acontecer aparecerão novas contradições que hoje a gente nem ima-

gina. Estas serão mais fáceis de serem resolvidas. 223

No texto “O materialismo histórico” o eixo fundamental é apontar as 
contradições existentes entre as classes sociais. Faz uma análise da so-
ciedade capitalista e suas contradições e incentiva o operariado a se unir 
com os camponeses na luta contra o capitalismo e contra o imperia-
lismo. Para isso mostra o socialismo como única opção viável fora do 
capitalismo. A distribuição dos meios de produção garantiriam o fim 
das desigualdades. Outras contradições poderiam aparecer, mais por 
estarem num regime sem classes, seriam bem mais fáceis de resolver.

Dentro dessa perspectiva de doutrinação do operariado, outros textos 
da Revista M. O. procuram mostrar o “desenvolvimento” do socialismo. 
O socialismo utópico é identificado com o primeiro período do capitalis-
mo, onde as contradições do regime já apareciam. Porém, exatamente 
por isso não foi possível surgir uma força contraria a ele, a classe operária 
ainda em gestação, não pode se organizar contra a dura realidade. Se na 
realidade não era possível mover uma luta contra essa nova estruturação 
da sociedade, buscou-se então no plano ideal: a sociedade dos sonhos. 
Essa forma de socialismo não vingou na concepção das jocosas, pois, “sua 
impotência teórica, então, se traduziu numa impotência prática” 224.

223. “O materialismo histórico”in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novembro-1968, 
CEDIC-PUC/SP
224. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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Já o socialismo científico, é visto como obra de “dois homens ge-
niais” 225, Marx e Engels, que no momento de maturidade do capitalis-
mo, onde todas as contradições do sistema já estão postas na socieda-
de, o socialismo se apresentara como uma ciência, pois se baseia nas 
leis da história. Assim é que se apresenta a salvação da classe operária.

Dessa forma, “a derrubada do sistema é urgente e necessária para a so-
brevivência da humanidade. Com o desaparecimento do Capitalismo teremos 
o Socialismo” 226. Assim, parece claro que a JOC se posiciona a favor de 
um tipo de socialismo inevitável e que reserva um papel para os cris-
tãos nesta transformação da sociedade.

Essa é uma visão escatológica, que a JOC e diversos grupos de es-
querda aferem a Marx, e faz parte de uma leitura distorcida deste au-
tor. Acredito que para se ter a compreensão de seus escritos, é neces-
sário recuperar o autor na lógica interna do seu raciocínio, e não um 
determinado tipo de leitura que era realizada e que imputava signifi-
cados diversos aos seus conceitos. É fundamental recuperar a concep-
ção de Marx, e não aquilo que o stalinismo considerou como prática a 
ser implementada. Isso representa o chamado reducionismo227.

Qual será, então, a contribuição específica da Igreja à construção revolu-

cionária do socialismo? Fundamentalmente sua tarefa se reduz a dar tes-

temunho, através de seus fiéis, de uma ética e da mística da fraternidade 

225. Ibid
226. Relatório do Conselho Nacional da Juventude Operária Cristã. Seminário de Estudos. 
Recife, 1 a 15 de junho de 1968, p. 10. A cópia que utilizamos do Seminário de Estudos foi 
obtida no arquivo da JOCI em Bruxelas, por membros da equipe nacional da JOC Brasileira 
que estiveram na Bélgica em 1987. p. 10, extraído do trabalho de Roberto Fabiam.
227. Sobre essa questão a pesquisadora Ana Selva Albinati afirma: “Considerando a traje-
tória problemática com que os conceitos desenvolvidos por Marx foram recebidos ao longo 
desse século e meio, na qual se verifica toda sorte de reducionismos e distorções de sua sig-
nificação, é compreensível que surjam leituras equivocadas, pautadas por sucessivas desco-
lagens do texto do autor”. ALBINATI, Ana Selva (1999) Gênese, função e crítica dos valores 
morais nos textos de 1841 a 1847 de Karl Marx, dissertação de mestrado, Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia Ciências Humanas, Belo Horizonte, p. 14
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universal e de amor ao próximo, que acionará muito positivamente a 

práxis socializante. É lastimável a União Soviética, a grande pátria do so-

cialismo, ainda se travar em tanta superficialidade os melhores expoen-

tes de nossa ética 228.

A Igreja Católica tem um importante papel a cumprir, apesar de 
não ser ela (instituição) responsável pela luta e pela transformação, 
o socialismo só se realizará positivamente com a presença da Igreja 
e suas mensagens de fraternidade. Nesse ponto a critica que se faz a 
URSS está exatamente na negação da Igreja, para a JOC romper com 
a Igreja não é uma possibilidade.

Dentro dessa idéia de derrubar a divisão de classes, a burguesia é 
identificada como classe inimiga.

A burguesia sabe que é uma classe condenada à morte. O que ela quer 

é prolongar sua vida. Se os operários ficam fortes elas se aliarão à elas, 

para depois de expulsos os americanos ainda poderem sobreviver al-

gum tempo.

Assim foi na China. Os operários e principalmente os camponeses fize-

ram a revolução contra o imperialismo junto com outras classes, inclusi-

ve a burguesia. Só agora, 20 anos depois é que vem a revolução cultural 

para acabar com o resto da burguesia.

O povo não deve esquecer o exemplo de 64 e deve estar organizado eles 

mesmo. Agora não é a vez dele dar apoio a burguesia e intelectuais.

Quando o povo se organizar muitos destes intelectuais e burgueses pas-

sarão para o seu lado. Serão muitos, mas sob a direção dos operários 

camponeses. 229

228. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
229. “O materialismo histórico” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novembro-1968, 
CEDIC-PUC/SP
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Neste ponto, a JOC busca na Revolução Chinesa um exemplo para 
a revolução socialista preconizada. Na China, em 1949, Mão Tsé-tung 
chegou ao poder após longos anos de guerra civil, ganhando apesar 
do desequilibro de forças. O financiamento dado ao então governante 
Chiang Kai-shek provinha países imperialistas ocidentais e principal-
mente dos Estados Unidos. 230

Depois de várias etapas desenvolvidas ao longo dos anos, a par-
tir de 1965 surgiu, como um desdobramento do Movimento de Edu-
cação Socialista,231 a Revolução Cultural que ficou conhecida como 
“revolução dentro da revolução”. Esta se propunha por reforçar a li-
berdade e igualdade social através da participação principalmente dos 
jovens e abolindo os resquícios da ordem burguesa.

No entanto, de proposta democrática a Revolução Cultural se torno 
uma caçada indiscriminada e violenta aos valores impostos a socieda-
de.232 Resultou no fortalecimento do poder ditatorial que fugiu ao con-
trole do PCC e tornou-se a caça às bruxas, ou melhor, caça a burguesia. 
É nesse sentido que a JOC dá um aviso: caso acontecesse a Revolução, a 
burguesia poderia tentar se aliar ao proletariado para “sobreviver algum 
tempo”, porém, o povo deve tomar cuidado e não esperar tanto tempo, 
como na Revolução Chinesa, para acabar com a burguesia, “agora não 
é a vez dele dar apoio à burguesia e intelectuais”. 233

Essa postura de aproximação da China socialista e critica ao mo-
delo soviético está de acordo com o momento vivido pela URSS no 

230. Esse apoio americano foi dado em troca de importantes concessões. Em 1946 Kai-shek, 
assinou um tratado com os EUA, pelo qual estes receberam, entre outros, o direito de usar o 
território chinês para estacionar aeronaves e bases navais.
231. O Movimento de Educação Socialista era um plano de mobilização e educação das 
massas rurais, que trazia o camponês ao papel de sujeito dentro do cenário revolucionário 
dividido com o operário.
232. Considerava-se, por exemplo, clássicos como Shakespeare ou Mozart cultura burguesa.
233. Muitos são os jovens que se identificaram com as propostas da Revolução Cultural, 
fazendo com que muitos estudantes abandonassem o “velho modelo russo”, adotando o 
maoísmo, que aparecia como um socialismo renovado.
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final da década de 50, quando com a morte de Stálin em 1953, as-
cendeu como secretário-geral Nikita Khrustchev em 1955. Em 1956 
é revelado o relatório, no XXII Congresso do Partido Comunista, que 
condena o governo de Stálin, revelando ao mundo os detalhes de uma 
ditadura cruel.234 Este ano é singular, visto que o ano começa com as 
revelações dos crimes hediondos cometidos por Stálin e termina com 
o esmagamento da Revolução Húngara pelos soviéticos.

Assim como a JOC usa a Revolução Socialista na China como 
exemplo, para fazer a análise da situação atual do capitalismo, ela 
também busca na realidade mundial uma lógica no seu discurso.

A sociedade burguesa está sofrendo um processo revolucionário de trans-

formação e a meta é a sociedade socialista. Mais de um terço da humani-

dade vive sob o socialismo. Os países subdesenvolvidos já se teriam trans-

formado em republicas socialistas, se a burguesia não se utilizasse da Força 

para manter-se no poder. Porém, isto apenas adia a transformação. O capi-

talismo, portanto, é um sistema moribundo que já não serve para a huma-

nidade que cresce. O que a burguesia faz em todo o mundo é o papel da 

trava, adiando o aparecimento de uma etapa superior de desenvolvimento 

humano e, mesmo utilizando-se da guerra, como vemos no Vietnam e 

por toda parte onde o povo tenta a libertação, como (...) recentemente 

em São Domingos. Mas a Historia ensina que esta resistência não pode 

ser eterna e, à semelhança da Santa Aliança, terminará por ser vencida235.

Esse texto publicado em novembro de 1968 mostra novamente a 
burguesia como classe inimiga e responsável pelo entrave da revolução 

234. A situação vivenciada por camponeses e operários na URSS stalinista foi denunciada 
neste momento para a sociedade, e pode nos dar uma dimensão da situação do operariado 
e camponeses, que depois de levarem à cabo uma revolução socialista, se tornaram nova-
mente classe dominada e explorada, justamente por aqueles que haviam lutado a se lado na 
revolução.
235. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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socialista nos países subdesenvolvidos. Mas, dado que o socialismo, en-
quanto etapa final do desenvolvimento do homem é irremediável, a 
burguesia está apenas adiando algo inevitável.

Neste ponto do documento é visível a menção feita em relação ao 
Brasil. Ele coloca que a burguesia esta usando a força para adiar o mo-
mento da revolução. Essa é uma alusão em relação ao regime militar 
implantado através do golpe que conta com o apoio da burguesia. As-
sim se estabelece também o controle das massas que através da ampla 
propaganda difundida contra o comunismo, se afasta da mobilização. 
Esse é o ponto onde o movimento tenta se fortificar conscientizando 
o operariado.

Antes de mais nada é preciso nos por em guarda contra os tabus. A neu-

rose do anticomunismo, grande jornada publicitária do imperialismo, 

continua a fazer suas vitimas e a provocar suas ameaças236.

Se a classe operária não se livrar dos preconceitos engendrados 
na sociedade pelos interesses imperialistas não conseguirão sua liber-
tação através do socialismo. Por isso o compromisso que a JOC se 
propõe é de conscientização. Por isso é que D. Fragoso, em seu depoi-
mento publicado pela JOC, questiona: “Conscientizar será uma palavra 
subversiva ou uma palavra humana?”,237 fazendo referência a repressão 
sofrida pela sociedade (e também na JOC) pelo governo militar.

Não condenamos e excomungamos cristão da primeira linha que es-

tavam engajados no centro do desenvolvimento, considerando-os 

236. “Qual o papel da Igreja no Brasil?” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/
abril-1968- CEDIC-PUC/SP.
237. Neste mesmo trecho D. Antonio Fragoso afirma: “Conscientizar” é uma palavra perigosa. 
Eu me lembro de um interrogatório em que se dizia: - “Mas o senhor tem coragem de usar esta palavra? 
Pois aqui mesmo se sentaram o médico Fulano de Tal e a médica Fulana de Tal, que são do partido 
comunista, e falaram em conscientizar”!
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“subversivos”, “agitadores” ou “da esquerda”? Eu me lembro de 1964, 

de tantos rapazes e moças que vieram da JUC, que estavam engajados 

no movimento de educação de base, na cultura popular, no treinamen-

to das lideranças populares de camponeses e trabalhadores. Lembro-me 

como foram diretamente atingidos em sua ação, em nome do combate 

ao comunismo à corrupção. Tivemos nós a coragem de proclamar que 

eles estavam na linha de frente, lutando pela justiça, pelo desenvolvi-

mento, coerentes com sua fé?238

É por isso que ele clama para que o cristão não tenha medo, pois 
se os cristãos não apoiarem a luta contra a desigualdade estariam 
traindo a fé católica. O bispo denuncia que após o golpe em 1964, os 
jovens engajados na luta forma tachados de subversivos, e ele acentua 
que pior do que ser subversivo é trair a palavra de Cristo, não denun-
ciar a exploração e reproduzir uma sociedade em pecado239.

Mas no que diz respeito à revolução socialista no Brasil e na Amé-
rica Latina a JOC acredita que deva ser feita sem vinculação direta a 
China ou a URSS, “este é um dos desafios”. 240

Outro desafio direto do cristão é a própria revolução que pode 
constituir num perigo:

O socialismo é um imenso desafio para os cristãos. A opção socialista 

do cristão revela da parte deste, desapego e desinteresse. O cristão pre-

cisa para isto, estar disposto a perder muito do que tem e, dentro da 

238. FRAGOSO, D. Antonio (1968), “Evangelho e Justiça Social”, in: Revista Missão Operá-
ria, ano 2, nº 4, fev/abril, CEDIC-PUC/SP
239. Sobre isso o bispo conclui: “Porque é que deveríamos ter medo se nos chamassem de “subver-
sivos”? Tenhamos medo, isto sim, de trair o Evangelho, de trair a justiça social, de trair a consciência, 
meus irmãos! Não tenhamos medo de ser chamados “subversivos”, se nossa consciência nos diz que 
estamos procurando uma saída para uma desordem moral que aí esta. O cristão que não luta pela 
justiça é um cristão medíocre, é uma deformação da imagem de Deus Criador, da bondade do Pai e da 
misericórdia do Senhor”.

240. “Qual o papel da Igreja no Brasil?” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/
abril-1968- CEDIC-PUC/SP.
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sociedade em que vive. Arriscar-se mesmo a ser perseguido depois, do 

que compactuar com um regime injusto. Há já muitos cristãos dispostos 

a sacrificar a própria vida numa revolução socialista241.

O socialismo se torna um desafio ao cristão na medida em que 
ele deva aprender a se desapegar do que possui e mais do que isso, 
tem que correr o risco de ser perseguido pela sua vinculação com as 
classe dominantes. Nesse sentido o cristão tem que estar disposto a 
dar sua própria vida. Mas uma ressalva que é feita em relação à espe-
cificidade da América Latina. Considerada precursora de uma nova 
práxis católica, a Igreja Latino-americana, estaria numa outra posição 
diferente dos demais países que fizeram a revolução. Nesses países, 
afirma o autor:

Os cristãos ou eram muito fracos politicamente ou fugiram no momen-

to em que sua presença se fazia mais necessária. Quando não, os cristãos 

eram cúmplices do regime anterior, com todo o seu quadro, ordinaria-

mente, cheio de injustiças. Na América Latina a realidade é muito di-

ferente242.

Dessa maneira, ele acredita possibilidade da sobrevivência do 
cristão à revolução, desde que o cristão utilize sua capacidade e de 
seu poder de liderança. Neste ponto encontra-se uma das contra-
dições no discurso promovido pela JOC. Na mesma edição da Re-
vista M.O., dois textos se chocam no que diz respeito à atuação da 
Igreja frente à revolução socialista. Enquanto no texto “Qual o papel 
da Igreja no Brasil” propõe que o cristão assuma a liderança após a 
revolução, no texto do padre Gonzáles Ruiz isto seria um equivoco 
repetido da Igreja.

241. Ibid
242. Ibid



157

Através dos séculos a Igreja se equivocou ao construir sucessivamente 

uma “cristandade feudal”, “uma cristandade burguesa” e uma “cristan-

dade democrática”, agora deve estar atentíssima para não pretender 

construir uma “cristandade socialista” 243.

Sem entrar no mérito de qual deveria ser a atuação da Igreja e sua 
posição dentro da revolução, o que destaco aqui é o conflito de idéias 
dentro do mesmo veículo de divulgação. Isso se dá por que a Revista é 
produto do trabalho coletivo de padres, bispos, militantes leigos, traba-
lhadores, além da contribuição externa. Não poderia assim ser consi-
derado um organismo uno. Assim como na sociedade e outro grupos 
políticos, a JOC tem contradições que se explicitam no seu discurso.

Outra contradição existente no discurso da JOC está relacionada 
ao seu posicionamento em relação ao PC:

Atualmente, os trabalhadores são atacados pela estrutura capitalista, e 

quem mais se interessa em defendê-los? É o PC (...) São os valores do PC 

que desconhecemos, esse grande espiritualista, essa dedicação à classe 

trabalhadora . 244

Como se vê, a JOC passa a identificar valores mais cristãos no PC 
pela sua proximidade e luta pela classe trabalhadora, do que os pró-
prios cristãos. E a partir disso justificam sua aproximação com o mar-
xismo. No entanto, não podemos esquecer que o PC (em 1961 PCB) 
adota uma linha pacifista o que ocasionou uma série de “rachas” in-
ternos de membros contrários a essa nova postura que se alinhava a 
orientação moscovita245.

243. RUIZ, Pe. Gonzáles, (1968), “O cristão e a revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2 
nº 4 fev/abril - 1968 - CEDIC- PUC/SP.
244. “Relato de um operário”, in: Revista Missão Operária, ano 1, nº 1,1967, CEDIC-PUC-SP.
245. Podemos caracterizar essa dissidências a partir do “racha” ocorridos em três grupos: 
do PCB surge a ALN, o MR-8 e o PCBR, por descordarem da linha pacifista. Do PC do B 
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Considero essa aproximação ao PC uma contradição, pois como já 
vimos nos itens anteriores, a JOC começa a justificar o uso da violên-
cia revolucionária, inclusive como meio de defesa do cristão, que teria 
o direito de se defender do sistema injusto e opressor, no entanto o 
referencial citado nos documentos é de um partido que nunca no his-
tórico brasileiro se propôs a tal luta. Sendo assim, devemos lembrar 
que o discurso da JOC apesar de denunciar a situação de exploração 
do operário, de repudiar a postura da ala mais conservadora da Igreja 
ou ainda criticar o governo militar e o tipo de capitalismo implemen-
tado por estes, nunca assumiu na prática uma postura revolucionária.

O discurso da JOC que orientou a prática do movimento se deu 
apenas em algumas ações restritas, que já foram mostradas aqui, 
como por exemplo: a transformação da pregação espiritualista, quan-
do ela assume novas terminologias, a aproximação com outros gru-
pos católicos de esquerda realizando congressos unificados, incorpo-
rando categorias marxistas (apesar de uma leitura distorcida).

No entanto, no que tange a prática revolucionária, assumindo 
uma luta pelo socialismo, não existiu. Apesar disso torna-se pertinente 
ressaltar que se fizermos uma análise comparativa entre a JOC e seu 
movimento antecessor, o circulismo, este último contribuiu para o 
isolamento do operariado, sempre com medo das possíveis radicaliza-
ções no enfrentamento com o Estado. Já a JOC, mesmo com sua ação 
restrita contribui para o aparecimento de uma nova teologia.

Na verdade poderímos analisar que a Igreja Católica, dada a re-
pressão existente naquele momento, ocupa o espaço deixado pelo PC 
e pelo PTB. Não quero aqui negar a importância de atuação do movi-
mento, principalmente no que diz respeito à formação de comissões 
de fábrica e greves, iniciadas a partir da atuação de ex-integrantes da 
juventude católica. Assim, cumpriu uma determinada função social 

que assume a luta armada surge: a Ala Vermelha e o MRT e da POLOP surge a COLINA e o 
VPR. Temos ainda a VAR e a APML.Sobre isso ver Edgar Carone, Movimento Operário no 
Brasil.
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de conscientização, mas que não se refletiram na prática, levando o 
movimento a partir de 68 num obscurantismo considerável246.

5. O marxismo

Conforme já me referi, as contradições dentro do discurso jocista 
eram fruto da articulação de vários posicionamentos que apareceram 
dentro do movimento. Ao longo dessa pesquisa encontrei vários dis-
cursos descompassados ou que não se efetivaram na prática do movi-
mento. Os preceitos assumidos pela JOC estão inseridos numa épo-
ca desfavorável ao entendimento mais amplo dos escritos de Marx. 
A URSS vive uma “desestalinização”, a China maoísta a Revolução 
Cultural, Cuba se tornou o modelo para a os países que anseiam pela 
revolução. E é sob essa perspectiva que se afirma uma leitura de Marx 
que produziu uma série de equívocos.

Interessa, neste momento final do trabalho, explorar a relação 
entre o cristianismo da JOC, sua postura de denúncia e a aceitação 
de determinados preceitos marxistas. Os conceitos utilizados pela 
JOC são permeados por diversos significados, interpretados confor-
me a necessidade. Os temas que emergiram dos documentos tam-
bém estão inseridos nessa análise, por isso acredito que dado o mo-
mento histórico vivenciado na década de 60, a JOC procurou buscar 
um caminho onde fosse possível unir a crescente politização com a 
Doutrina Social Cristã, para que essa união evitasse o rompimento 
da Igreja com a sociedade. Era necessário criar um vinculo com esse 
novo mundo.

Vimos a caracterização de um tipo de socialismo admissível para a 
juventude católica. É indispensável percebermos a que socialismo se 
refere o movimento.

246. Algumas prisões foram realizadas. Em 1969 aparece a Pastoral Operaria que muito a 
frente resgataria sua função junto ao operariado.
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Para os cristãos há principalmente duas interrogações a responder, com 

relação ao socialismo:

1. É possível humanizar o socialismo?

2. A Igreja pode sobreviver num regime socialista?

 

1. É possível humanizar o socialismo?

Não vejo porque não. Socialismo é a socialização dos meios de produ-

ção, não vejo como isto seja inaceitável para um cristão, contanto que a 

socialização possa ser efetiva.

A distância que vai do capitalismo ao socialismo é que a primeira coloca 

como centro do processo o lucro, a produção a mercadoria, e este, em 

tese, coloca o trabalho, o trabalhador, como sujeito da econômica, social 

e política. Há na teoria socialista uma riqueza que o capitalismo está lon-

ge de ter247.

Essa é a postura da JOC frente à possibilidade do socialismo, como 
opção a um sistema considerado antagônico a doutrina cristã. Frei 
Chico explica que o socialismo é possível ao cristão desde que seja 
possível humaniza-lo. O socialismo interpretado como a “socializa-
ção dos meios de produção”, não é incompatível com o cristianismo 
preconizado pelo movimento. O capitalismo em contrapartida tira a 
importância do ser humano, colocando como centro de tudo elemen-
tos materiais. Desta forma, o socialismo é uma opção humana. No 
entanto, Frei Chico faz uma ressalva:

O socialismo foi posto em prática por elementos identificados com o 

pensamento marxista. Nestas experiências socialistas é, no entanto, im-

portante distinguir os elementos históricos válidos, as realizações so-

ciais concretas e as ideologias que as informam. Os próprios marxistas 

247. “Qual o papel da Igreja no Brasil?” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/
abril-1968- CEDIC-PUC/SP.
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reconhecem que nem tudo no comunismo deve ser atribuído a Marx 

e muito menos ao socialismo. Uma coisa são as experiências socialistas 

dos comunistas, outra coisa é o próprio socialismo248.

Como se pode perceber neste documento, o autor propõe que o 
socialismo para a Igreja, nada tem haver com a teoria marxista249, ou 
seja, as experiências vivenciadas até aquele momento são experiências 
nascidas das propostas marxistas. Dessa forma, se explica o porquê 
estes países socialistas não alcançaram, por exemplo, um “regime de-
mocrático”.250 Assim, é preciso separar o socialismo das idéias marxis-
tas, e dessa maneira estará se humanizando o socialismo.

E qual é o entrave para a utilização do marxismo segundo Frei 
Chico? Pode um cristão utilizar os preceitos marxistas para orien-
tar sua ação? No caso de uma revolução socialista como deve agir 
o cristão?

Não pedimos aos marxistas que assumam os princípios espirituais do 

Evangelho, contra as suas convicções. (...) Mas temos o direito de exigir 

deles, que respeitem a nossa fé e a nossa recusa do materialismo sob to-

das as suas formas. Um cristão poderá assumir tudo o que no marxismo 

é teoria cientifica da realidade econômica, política e social. Mas um cris-

tão jamais poderá aceitar a ideologia marxista no que ela tem de refratá-

ria aos princípios evangélicos, como seja a existência de um Deus pessoal 

248. Ibid
249. Apesar que muitas vezes a renovação e transformação que a Igreja vivia era vista como 
uma aproximação ao marxismo. Em 1967 no jornal O Globo, uma matéria sobre a situação 
mundail denunciava no texto A nova ordem da Igreja: “A revolução começou com o Concílio 
Vaticano ll. Mais tarde a Populorum Progressio definiu as posições. Num editorial, o Wall 
Street Tribune chamou a encíclica de “marxismo requentado”, mas o Papa continuou acu-
sando os poderosos. No Brasil, esses fatos repercutiram profundamente. D. Helder não vê 
liberdade para trabalhadores. A JOC lança um manifesto violento. Os estudantes são radicais 
e falam em Cristo. Na verdade criou-se no Brasil uma nova ordem na igreja.
250. Frei Chico ao analisar o socialismo faz uma crítica a falta de democracia nos países 
socialistas, sobre isso ele diz: “só entendo o socialismo como uma expressão da vida democrática”.
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e criador, o destino transcendente do homem e da história, o direito de 

adorar Jesus Cristo. 251

O cristão não pode assumir o marxismo, pois este tem uma con-
tradição explicita com a religião: nega a existência de Deus. Do mar-
xismo, segundo Frei Chico, só é possível para o cristão utilizar sua 
análise da realidade histórica. É por isso que em outro documento já 
analisado no item sobre a violência revolucionária, é que o mesmo 
Frei Chico, justifica a luta armada como uma forma de se alcançar 
o fim da sociedade de classes, e para isso usa argumentos que tire a 
culpa do cristão. No evangelho existe o direito de defesa, é a violência 
a serviço da justiça, é a violência do explorados contra o explorador.

(...) é preciso superar antes de tudo uma falsa alternativa moral. Os 

marxistas censuram freqüentemente os cristãos por terem uma moral 

do indivíduo, que só apresenta uma perspectiva isolada e egoísta: a “sal-

vação da alma“ é considerada como uma fuga às tarefas inéditas que 

incumbem ao homem em seu papel de criador de si mesmo, da história. 

Os cristãos, por seu turno, criticam os marxistas por considerarem o ho-

mem só como uma peça do grandioso mecanismo dialético que é cons-

truído com leis independentes dos pequenos problemas que acossam o 

indivíduo.

Recentemente os marxistas e cristãos, volvendo a nossos princípios e a 

nossas origens, começamos a rever esta rígida alternativa (...).252.

O grande problema entre o cristão e o marxista está no papel do 
homem frente a sua própria história. Para o cristão, o marxista des-
considera o plano divino, e para o marxista, o cristão pratica uma 
teologia individualista, que só quer alcançar a salvação da “alma” do 

251. “Qual o papel da Igreja no Brasil?” in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 4, fev/
abril-1968- CEDIC-PUC/SP.
252. Ibid
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individuo. Mas este embate, segundo o autor, tem sido superado atra-
vés de novos debates que transformam essas visões.

Assim, o papel do cristão é “inserir esta mística da pessoa no contexto social 
histórico de uma dinâmica de ascensão e de promoção coletivas”. Entendo que se 
o papel do cristão mudou, percebendo a necessidade de uma “mística co-
letiva”, ocorreu uma aceitação dos princípios antes negados do marxismo.

Todas essas contradições entre os pensamentos do cristão e o mar-
xismo dentro do movimento são evidenciadas em seus textos, e o 
próprio coordenador da JOC, Waldemar Rossi, afirma:

(...) comigo na coordenação o estudo sobre a questão sindical aumentou 

muito, e foi aí que tivemos contato com alguns elementos marxistas... 

isso fez com que aumentasse nossa visão e nosso questionamento (...) 

fomos procurando jogar as reflexões para dentro da Igreja, então veja 

bem, nós começamos a comprar um conflito.253

Que o marxismo, por mais negado que tenha sido por alguns sa-
cerdotes, era uma realidade dentro da JOC, acredito que tenha ficado 
claro no decorrer desta pesquisa. No entanto, ainda cabe entender 
que tipo de marxismo o movimento se refere.Identifico no trecho 
abaixo a concepção de marxismo encampado naquele momento:

O marxismo não é apenas uma teoria, uma interpretação da realidade, é 

também um método, um instrumento de transformação da realidade. O 

Marxismo se propõe dois objetivos: primeiro: VER A REALIDADE TAL 

QUAL ELA É; segundo: TORNA-LA TAL QUAL DEVE SER. E tornar a 

realidade tal qual deve ser significa criar um mundo libertado para todo 

sempre da opressão, exploração e luta de classes. 254

253. Entrevista realizada em 27/12/1989, por Eliana Almeida de Souza Resende e Elma da 
Silva – Acervo JOC – CEDIC – PUC-SP.
254. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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O marxismo é visto como uma doutrina, um método255 adaptado 
à Doutrina Social Cristã. Esta concepção faz parte de uma leitura re-
ducionista que permeou a academia. É uma visão estereotipada do 
marxismo como paradigma. Nesta época alguns autores promoviam 
esse tipo de leitura da obra de Marx, como por exemplo, a autora 
Marta Harnecker em sua obra Conceitos Elementares do Materialismo 
Histórico, que tem como prefácio um texto de Louis Althusser, o que 
já é um indicio do estruturalismo.

Essa é uma época extremamente complicada, dado que o horror 
denunciado pelo relatório de Khrustchev e o medo do poder totali-
tário alteram a visão de muitos intelectuais. Isso desencadeia o nas-
cimento do estruturalismo que se coloca como uma proposta de su-
ceder o marxismo. Em 1956 nasce a revista Arguments, fundada por 
Edgar Morin, e que propõe revisar o marxismo, abandonar o marxis-
mo vulgar e entender o mundo moderno.

Segundo François Dosse, em sua obra intitulada, A História do Es-
truturalismo, “o verdadeiro beneficiário da crise de 1956 é, pois, o estrutu-
ralismo, cujos referenciais do programa, como vimos, foram fixados muito 
antes, dado que mergulha suas raízes nos começos do século. Esse paradig-
ma permitia, pelo menos, prevalecer-se de um certo nível de cientificidade 
e de operacionalidade numa província particular do saber, ao preservar o 
horizonte da universalidade própria dos compromissos de outrora sem o re-
ferir a nenhum voluntarismo na transformação do mundo, ao limitar-se a 
procurar compreendê-lo melhor, e ao integrar as figuras da alteridade e do 
inconsciente” 256.

255. Ressalto aqui a formulação de J. Chasin sobre esta questão do método em Marx: “Se 
por método é entendido uma arrumação operativa e consubstanciada por um conjunto normativo de 
procedimentos, ditos específicos, com os quais o investigado deve levar a cabo seu trabalho, então não 
há método em Marx”. TEIXEIRA, Francisco José (1995) “Pensando com Marx, Editora Ensaio, 
São Paulo, p. 389
256. DOSSE,François (1993) “História do estruturalismo, Editora Ensaio, São Paulo, p. 
193/194.



165

É circunscrito nesse cenário que surge Althusser257 que se coloca 
como “salvador supremo do marxismo” 258 e que propõe colocar o mar-
xismo de volta ao centro da discussão racional contemporânea “ao pre-
ço de seu desligamento da práxis”.259 E para isso ele se apoia no estrutura-
lismo.260.

É nesse contexto que Marta Harnecker elabora o que podemos 
chamar de um manual prático sobre marxismo, onde é possível encon-
trar textos explicativos sobre a produção, forças produtivas, infra-
-estrutura e superestrutura, luta de classes e o conceito de teoria 
marxista. Para a autora, Marx construiu teorias que são instrumen-
tos de trabalho para o intelectual “que nos permitem alcançar um co-
nhecimento científico dos objetos concretos” 261 Assim, o materialismo 
científico é uma teoria e deve ser usado como um meio de análise 
da realidade concreta. Um método, tal qual se referia o texto da Re-
vista M. O., onde o marxismo “é também um método, um instrumento 
de transformação da realidade”.262

Contrária a essa concepção distorcida e reducionista do mar-
xismo, se levantam muitos autores que hoje procuram fazer uma 

257. É válido ainda lembrar que este autor foi católico fervoroso e participou de grupos da 
Ação Católica, mais para frente torna-se ateu e comunista, no entanto existe um enorme 
debate sobre o real grau de seu abandono da fé cristã.
258. Ibid, p 329
259. Ibid
260. Segundo ainda François Dosse: “Esse desligamento do marxismo do seu próprio destino his-
tórico nesse início dos anos 60 era um meio de salva-lo de sua rápida decomposição, instalando-o no 
cerne da ciência. Responde à necessidade de sair de um marxismo oficial pós –stalinista, portador de 
uma herança funesta, encerrado no dogma. Althusser permitia complexificar o marxismo, cruzar a 
sua aventura com a das ciências sociais em pleno desenvolvimento, e colher todos os frutos, dando-se 
como discurso dos discursos a própria teoria das práticas teóricas. Ressuscitar uma marxismo científi-
co desembaraçado das escórias que Louis Althusser apresenta a uma geração militante, temperada nos 
combates anti-colonialistas”.

261. HARNECKER, Martha (1969) “Conceitos elementares do materialismo histórico”, 
Global Editora São Paulo, p.215
262. “A Igreja, a História e a Revolução”, in: Revista Missão Operária, ano 2, nº 6, novem-
bro/1968, CEDIC-PUC/SP.
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análise da ontologia263 para uma compreensão da analítica da obra 
marxiana 264.

Assim, essa postura progressista da JOC, em relação à situação na 
década de 60, está em consonância com as leituras efetivadas na épo-
ca. Dessa forma, fica mais claro entender as contradições que emer-
gem do discurso do movimento que embora faça a crítica ao sistema 
vigente, não supera sua origem cristã.

263. Como afirma a autora Mônica Costa em sua obra: A diferença entre as Categorias LE-
BENSÄUSSERUNG, ENTÄUSSERUNG, ENTFREMDUNG VERÄUSSERUNG nos Manus-
critos Econômicos e Filosóficos de Karl Marx de 1944 : “uma tendência que, dentro da história 
do marxismo, e sem dúvida com grandes diferenças na fundamentação filosófica e nas conseqüências 
políticas, representa sempre, voluntária ou involuntariamente, uma orientação contrária à ontologia 
do marxismo. Refiro-me à tendência para entender o marxismo exclusivamente como doutrina da so-
ciedade”.

264. Por ontologia marxiana, entendemos estudar o autor pela sua essência, recuperando 
sua lógica interna.
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Algumas considerações

A Igreja Católica em sua trajetória no Brasil passou por diversas fases 
que evidenciam sua particularidade na inter-relação social à qual perten-
ce. Procurei observar estes movimentos da Igreja, no intuito de alçar suas 
intencionalidades e os projetos ideológicos que permeavam a sua ação.

Neste sentido, pode-se perceber que a Igreja no Brasil sofreu trans-
formações profundas, tendo, depois das perdas em conseqüência da 
República instaurada, concretizado um projeto conservador (década 
de 20 e 30) influenciado principalmente por intelectuais laicos. Nes-
ta época existiam os Círculos Católicos Operários que atuavam em 
acordo com a orientação mais ampla da Igreja e do Estado, ou seja, a 
ideia da colaboração entre classes. Mais tarde, na década de 50, o que 
se observa é a transformação da Igreja que com o estabelecimento de 
uma postura mais progressista, deixando para trás a subserviência ao 
Estado, que limitava sua atuação.

Dessa forma, não é possível discordar da tese que muitos autores 
compartilham de que a Igreja Católica se renova internacionalmen-
te para evitar o isolamento face às mudanças e as novas demandas 
sociais. O mundo moderno se apresenta para a Igreja sob outros as-
pectos, como um desafio a ser ultrapassado, maior do que todos os 
outros momentos em que seu poder foi questionado, como na Revo-
lução Francesa ou na Reforma Protestante.

A Igreja enquanto instituição universal soube se equilibrar na cor-
da bamba que a modernidade passou a significar para ela. A criação 
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da Ação Católica, de onde vieram todas as orientações para os movi-
mentos especializados, como a JOC, por exemplo, é uma prova ine-
gável de sua adaptação às situações adversas. Na América Latina, es-
pecificamente, nasce uma Igreja preocupada com as questões sociais, 
com os pobres e com a justiça social.

No Brasil, o que determinou a transformação da Igreja na década 
de 60 foi a articulação de diversos fatores, a saber, o Concílio Vaticano 
II, Medellín, o pensamento progressista da Igreja em algumas regiões 
latino americana, o golpe militar de 64, a exigência de adequação a 
nova realidade e a presença marcante do laicato no interior dos gru-
pos católicos.

Nesse cenário é que a JOC se destaca também pela sua transfor-
mação, pois inicialmente veicula um discurso religioso de cunho po-
lítico, percebendo o operário como fiel cristão. Neste momento, o 
centro da preocupação do movimento é a espiritualidade. Tempos 
depois, este mesmo discurso torna-se um discurso político de cunho 
religioso, pelo qual se reconhece a fábrica como o espaço da classe 
trabalhadora, além de compreender a situação de exploração à qual o 
trabalhador é submetido.

Nesse ponto, analiso a transformação da JOC, bem como de ou-
tros grupos nascidos da Ação Católica, como uma peça importante 
no conjunto da estratégia da Igreja, salientando uma intrincada rede 
de interesses envolvendo a hierarquia, os movimentos católicos e a 
sociedade.

A JOC por sua vez, recebeu outros elementos que fizeram dela 
um movimento singular. Conjugava o movimento operário e sindical 
com as propostas da pregação cristã, e aquilo que parecia inviável, se 
concretizou. O movimento passa a fazer denúncias, reflexões críticas, 
e se aproxima de preceitos rejeitados anteriormente por incompatibi-
lidade com a teologia católica. Máximas marxistas passam ser usadas 
para analisar a sociedade e compreender o funcionamento do capi-
talismo.



169

Procurando evidenciar dos próprios documentos quais concep-
ções constroem em consonância com a realidade de que fazem parte 
e à qual respondem, buscando recuperar qual ideologia expresssam, 
foi possível analisar alguns conceitos recorrentemente encontrados 
nos textos: revolução, luta de classes, capitalismo, violência revolu-
cionária, imperialismo, socialismo e marxismo. Num certo sentido, 
não posso negar a radicalidade dos textos e sua profundidade teórica, 
denunciando a exploração e o modelo de autocracia capitalista que se 
implantou no Brasil em um momento de extrema repressão e contro-
le social.

Contudo, entendo que os limites auto-impostos à sua ação, dado 
ser um movimento religioso, estava eivado de contradições inerentes 
a esta relação. Além disso, este verniz marxista dado aos textos jocistas 
era na verdade uma reprodução de uma leitura “reducionista e distor-
cida” da obra de Marx, muito em voga no período, por integrantes de 
partidos ou tendências que comungavam com estes preceitos.

Acrescento ainda que, evocar esta radicalidade através de seu dis-
curso e assumir conceitos da esquerda, pode não significar uma atua-
ção que corresponda a esse discurso. Sem demérito ao movimento, 
que num momento delicado de nossa história se colocou na linha de 
frente contra as injustiças sociais, não se pode deixar de salientar que 
não há indícios de uma atuação social que corresponda à radicalidade 
do discurso, tal como ter atuação na luta armada e ou romper radical-
mente com a Igreja Católica.

Assim como a JOC a própria hierarquia eclesiástica se levanta con-
tra os abusos da ditadura militar, mas não radicaliza no sentido de 
lutar contra esta ditadura.

Todos esses fatores formam um imbricado quadro e nos esclare-
cem a qual lado das contendas afinal, este movimento de fato serviu. 
Acredito que ampliou a participação da Igreja Católica que desfrutou 
de mais espaço nos anos de repressão intensa do que qualquer outro 
grupo ou partido. Cabe ressaltar, que este discurso da JOC que emite 
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determinados conceitos, levanta uma série de outros questionamen-
tos. Num dos períodos mais repressivos de nossa história o movimen-
to se insere no debate sobre a revolução e principalmente sobre a luta 
armada. Ora, neste momento os únicos grupos que se propõe a fazer 
essa discussão é a guerrilha urbana e rural.

No entanto, não encontrei nenhum indicio de participação do 
movimento na luta armada. Da mesma forma, apesar do intenso dis-
curso proferido aos trabalhadores, não foi possível identificar uma 
teologia do trabalho, tão solicitada pelos sacerdotes. Existe sim, uma 
orientação sobre o mundo do trabalho vinda da hierarquia.

Dessa forma, questiona-se a autonomia da JOC, pois apesar de 
suas denúncias, de sua linha progressista, de sua aproximação com 
a esquerda, de seu posicionamento contrário ao Estado autocrático 
burguês, a JOC, surgiu, e se manteve como um movimento cristão.

Essa constatação leva-nos a questionar se houve outras práticas 
dos militantes jocistas, inclusive depois da saída destes do movimen-
to, ingressando em movimentos “adultos”, o que seria uma nova 
perspectiva a ser investigada em outra pesquisa.

Esses conflitos entre uma Igreja anticomunista e uma revolução 
ateísta é ponto central de muitas pesquisas que tem como temática a 
relação religião e política. A história da Teologia da Libertação, da es-
querda católica latino-americana, do humanismo cristão para a cons-
trução do socialismo é um campo de pesquisa que surge em pleno sé-
culo XXI com toda a força, suscitada em vários momentos, inclusive 
com as repercussões do atual Papa Francisco desde 2013.

Nesta pesquisa, refletimos sobre a autonomia da JOC, pois apesar 
de suas denúncias, de sua linha progressista, de sua aproximação com 
a esquerda, de seu posicionamento contrário ao Estado autocrático 
burguês, a JOC, surgiu, e se manteve como um movimento cristão.

Assim, aqui não pretendemos desacreditar a esquerda católi-
ca, ao contrário, buscamos abrir a possibilidade de uma reflexão 
honesta e crítica sobre as possibilidades de luta e outras formas de 
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enfrentamento contra a atual situação. Não devemos como pesqui-
sadores deixar de realizar uma crítica contundente à Igreja Católica, 
que, por vezes, se vale dos privilégios e da liberdade que é negada a 
dois terços da humanidade. Neste sentido, este livro nos impele em 
perguntar: como defender um sistema excludente, violento, em que a 
miséria e a morte de parte da população do mundo sustentam a vida 
e os privilégios dos outros?
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