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Resumo: 
O presente trabalho analisa as experiências vividas pelos militantes da Juventude Operária 
Católica (JOC) e da Ação Católica Operária (ACO) no período compreendido entre os anos 
de 1940 e 1980. É interessante notar, portanto, o surgimento de novas concepções de ordem 
moral, política e cultural experimentadas por ambos os movimentos ao longo dessas décadas. 
Se de um lado podemos perceber o respeito à hierarquia católica e suas determinações, por 
outro nos é revelado todo um universo de questionamentos morais, atuação junto a outros 
movimentos de correntes ideológicas diversas e reflexões no campo político, voltada para 
uma intervenção prática de transformação da sociedade. A metodologia utilizada compreende 
a análise de documentos produzidos pelas equipes nacionais da JOC e ACO juntamente com a 
utilização da metodologia da História Oral. 
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Introdução 

Este trabalho tem por objetivo analisar os projetos de intervenção no mundo do 

trabalho desenvolvido pelos militantes da Juventude Operária Católica (JOC) e da Ação 

Católica Operária (ACO) no Brasil entre as décadas de 1940 e 1980. Seguindo, portanto, uma 

linha de análise baseada na concepção de experiência formulada por Thompson,1 

privilegiaremos aqui o próprio universo operário, formado a partir de suas relações pessoais 

entre si, com seus patrões e seus assistentes eclesiásticos, seus valores e princípios, suas 

vivências e compartilhamento de espaços sociais. Não desconsideramos assim os aspectos 

políticos envolvidos em tal instância de análise, pelo contrário, mas apenas pensamos que os 

aspectos simbólicos, morais, teológicos são igualmente fundamentais para que se possa 

complexificar as escolhas e rumos tomados por esses trabalhadores católicos. 

Como nos lembra Roberto Romano, é preciso levar em consideração o fato de que a 

Igreja católica é uma instituição religiosa e portanto se orienta a partir dessa perspectiva. 

Apesar de exercer inegável interferência na vida política e econômica do país, ela tem como 

orientação de suas práticas o plano transcendete e aí se baseia todo o seu discurso e se 

justificam todas as suas práticas. 

                                                 
∗ Mestranda, bolsista FAPERJ. 
1 Para maiores informações ver THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa – A Árvore da 

Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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Nesse sentido utilizaremos a metodologia da História Oral na medida em que ela nos 

permite desvendar, através das entrevistas, os aspectos subjetivos e considerados por eles 

como os mais importantes ao longo de sua trajetória. Aí se descortina a formação de uma 

identidade de classe, a solidariedade de classe, as relações de amizade e os valores morais que 

orientam a ação política, o engajamento na luta sindical e suas alianças por vezes 

contraditórias. 

Junto a essa metodologia utilizamos também a análise de documentos oficiais 

produzidos pela JOC e ACO em âmbito nacional bem como os documentos produzidos pela 

polícia política relativos a ambos os movimentos e seus militantes, durante o período da 

ditadura militar no Brasil. 

A ACO foi fundada quase 30 anos depois do início da JOC brasileira. No entanto, 

como apontam seus ex-militantes, a ACO surge para dar continuidade a uma militância 

operária católica, agora adulta. Apesar dos movimentos possuírem suas especificidades, 

tentaremos aqui analisá-los no que possuem de comum, principalmente no tocante a seus 

valores morais e culturais. Acreditamos, nesse sentido, que apesar das diferenças, tanto a JOC 

quanto a ACO, fazem parte de uma geração2 de movimentos católicos que compartilharam 

uma linha de atuação mais ou menos parecida no interior da Igreja católica. Uma série de 

vivências, questionamentos, práticas e relações foram desenvolvidas de maneira semelhante, 

obviamente respeitando suas particularidades. 

Podemos, portanto, falar de uma geração surgida nos anos 1940 e que tem duração até 

fins da década de 1950. Essa primeira geração seria composta fundamentalmente pelos 

militantes da JOC. Em seguida, tem início uma segunda geração orientada para uma 

perspectiva mais política, onde membros da JOC e ACO compartilham uma mesma postura e 

forma de atuação. Neste caso, no entanto, não podemos dizer que uma geração se opõe a 

outra, mas sim que a primeira fundamenta teológica e pedagogicamente a segunda. A 

característica contemporizadora da Igreja e da Ação Católica aparece mais uma vez como 

elemento unificador do movimento, ou melhor dizendo, dos movimentos. 

 

                                                 
2 Elina Pessanha e Regina Morel chamam a atenção para a existência de gerações de trabalhadores que se 

constituem a partir de um determinado contexto histórico e a partir dele elaboram as representações de si 
mesmos e seu grupo social, consolidando uma certa identidade. Essa identidade seria formada como maneira 
de se afirmar assumindo uma oposição em relação a geração anterior ou posterior. Em seu estudo, as autoras 
trabalham com a oposição de gerações – velhos e novos. Para maiores esclarecimentos, ver PESSANHA, Elina 
e MOREL, Regina. “Gerações Operárias: rupturas e continuidades na experiência de metalúrgicos do Rio de 
Janeiro”. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, nº 17. Rio de Janeiro: ANPOCS/Relume Dumará, 1991. 
No caso deste estudo, a oposição não chega a se dar de maneira clara, mas percebemos uma diferenciação na 
prática e na forma como estes militantes passaram a entender seu mundo a partir de fins dos anos 1950. 
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1- O referencial teológico e educativo dos primeiros anos da JOC 

A década de 1930 no Brasil é marcada por uma alternância das elites no poder. Os 

setores agrários perdem sua supremacia em detrimento dos setores urbanos. A chamada 

burguesia industrial passa a liderar os espaços políticos e econômicos do país e, dentro desse 

contexto, a classe média e o proletariado acabam por merecer maior atenção dessas elites.  

Em relação especificamente aos trabalhadores, nesse novo momento republicano, o 

Governo de Getúlio Vargas foi, sem dúvida, o primeiro a “reconhecer” a importância da 

classe operária no contexto nacional, como nos aponta Kenneth Paul Erickson.3 É claro que 

esse reconhecimento não se deu de forma espontânea, através da “boa vontade” de Vargas, 

mas sim porque o movimento dos trabalhadores já exercia forte pressão e reivindicava maior 

espaço na vida política do país, principalmente a partir de 1922, com a fundação do Partido 

Comunista e com o movimento tenentista, que tinham como um de seus objetivos a melhoria 

de vida dos trabalhadores, apesar de possuírem características totalmente diversas.  

É nesse momento também que a Igreja adota uma postura diferente da que vinha 

assumindo até então, adotando assim uma clara parceria com o Estado varguista. A partir de 

1930, a Igreja acaba com toda conotação negativa em relação à questão social e passa a uma 

ação efetiva no mundo do trabalho em duas frentes: tanto com os patrões quanto com os 

operários. Ao mesmo tempo, ela propõe ao Estado uma relação de autonomia, mas não de 

separação plena. Ao contrário, oferece-lhe parceria na construção de uma dada nacionalidade 

e da manutenção da “ordem”. De acordo com uma nova orientação, se lança na tarefa de 

organização da classe trabalhadora. 

A Igreja adere ao projeto de harmonia entre classes e inclusive seus setores mais 

progressistas o adotam sem muitos questionamentos, muito porque tal projeto mostrava-se 

coerente com os princípios cristãos.4  

A ‘questão operária’ passou a ser interpretada pela Igreja dentro da óptica da 
necessidade de colaboração e harmonia entre as classes, combatendo assim 
as ‘ideologias exóticas’ e contribuindo com o governo na regulamentação 
das relações entre patrões e operários, dentro de um espírito corporativo.5 
 

Dentro desse contexto surge a Ação Católica, em 1929, e junto com ela, pouco depois, 

a Juventude Operária Católica, em 1932. Ao definir seus principais objetivos, a Ação Católica 

evidencia de maneira clara o seu projeto político-teológico de intervenção em todos os setores 

                                                 
3 ERIKSON, Kenneth Paul. Sindicalismo no Processo Político no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1979. 
4 Vale lembrar que além de tentar anular os conflitos sociais, o Estado varguista também era marcado por um 

forte antiliberalismo, princípio este fortemente combatido por todos os setores da Igreja. 
5 RODEGHERO, Carla Simone. Religião e Patriotismo: o anticomunismo católico nos Estados Unidos e no 

Brasil nos Anos da Guerra Fria. In: Revista Brasileira de História, vol. 22, nº 44, dez 2002. p. 479. 
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da vida social. Dessa maneira, sua cristianização passa não só pela formação religiosa, mas 

também pela formação das “consciências”, como ela mesma define. Ao propor-se a tarefa de 

“formar consciências”, a Igreja, ao mesmo tempo, instrui cultural, ideológica e 

religiosamente. 

Completamente inserida nos ideais pedagógicos e evangelizadores da Igreja católica e 

parte constituinte do projeto das juventudes especializadas formulado pela Ação Católica 

belga e francesa,6 a JOC é totalmente inspirada no discurso católico de harmonia entre as 

classes, quando de seu surgimento. Diretamente ligada à Ação Católica Brasileira (ACB), a 

JOC incorpora inicialmente o ideal divulgado por Pio XI em que pretendia criar um 

“apostolado leigo na sociedade moderna”.7 Obedecia, portanto, uma dupla função: a de atrair 

novamente a classe operária para o interior da instituição e a de contribuir para a manutenção 

da “ordem” social.  

Para implementar tais ações evangélicas é criado o método chamado Ver-Julgar-Agir, 

adotado posteriormente por diversos setores ligados a Igreja. Trata-se de um método 

pedagógico de “formação na ação e pela ação”,8 ou seja, significa ver o problema, julgá-lo à 

luz do Evangelho e agir para transformar sua condição de classe trabalhadora explorada.  

Como podemos perceber, o método se baseava na ação e não apenas na reflexão. 

Consequentemente, não tinha como objetivo desenvolver uma formação teórica maior sobre a 

realidade. Seu principal intuito era apenas fazer com que os jovens trabalhadores entendessem 

que a transformação de sua condição de classe trabalhadora explorada dependia de sua própria 

ação, unida a de outros companheiros. Surgia assim uma outra maneira de ser católico, como 

nos explica uma ex militante no depoimento a seguir:  

A JOC me ajudou a descobrir uma fé diferente, uma fé que não é 
acomodada, nem que leva a gente a sofrer com paciência pra ganhar o céu 
depois, mas uma fé que leva a lutar para mudar as condições de vida aqui e 
agora né. E aí mudou completamente a minha atitude em relação à Igreja e 
me levou a ser militante, porque antes eu era só revoltada, mas não fazia 
nada e só questionava e me revoltava, e criava problema em casa, mas não 
fazia nada pra mudar a situação, nem me sentia capaz de mudar nada. Então 
a JOC me levou a tomar consciência e que aquele problema que eu tava 

                                                 
6 A Ação Católica Brasileira foi fundada por D. Sebastião Leme e obedecia ao modelo italiano de estruturação, 

baseado numa divisão por sexo e idade: Juventude Masculina, Juventude Feminina, Ação Católica Masculina, 
Ação Católica Feminina. Em 1948 a organização adota o modelo franco-belga de divisão por grupos sociais. É 
a partir desse modelo de estruturação que surgem então as juventudes especializadas: inicialmente Juventude 
Estudantil Católica (JEC), Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Universitária Católica (JUC) e, 
posteriormente, Juventude Agrária Católica (JAC) e Juventude Independente Católica (JIC). Na prática, no 
entanto, esses movimentos já existiam no Brasil, como é o caso da JOC e da JUC. Após 1948, eles passam a 
existir oficialmente, reconhecidos pela Igreja brasileira. 

7 MARTINS, Heloísa. Igreja e Movimento Operário no ABC. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 93. 
8 CHALOUB, Suraya. Processo Pedagógico Gerador de uma Consciência Crítica. São Paulo: Loyola, 1989. 
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vivendo era real mas não era só meu, era um problema coletivo e que se era 
um problema coletivo exigia também uma ação coletiva.9 
 

O Evangelho, nesse sentido, nunca era interpretado num plano apenas teórico ou 

abstrato. 

A gente nunca pegou o Evangelho assim, apenas para ler, para colocar como 
uma sombrinha. A gente sempre colocava o Evangelho para fundamentar 
uma ação que a gente tinha feito, para encontrar no Evangelho o sentido 
daquilo que a gente tinha praticado e para animar o que a gente estava 
fazendo. Inclusive para explicar o por quê a gente estava fazendo aquilo.10 
 

Nesse momento, aspectos como o desenvolvimento dos laços de amizade; o 

investimento na formação pessoal dos militantes; a descoberta de um papel ativo no interior 

da Igreja – que levaria imediatamente a uma ação evangelizadora; a valorização do 

trabalhador como forma de aumentar sua auto-estima constituíam a base de ação do 

movimento.  

Em vista disso, percebemos que o indivíduo estava no centro de preocupação do 

movimento, considerado em toda a sua subjetividade e relacionado às suas histórias de vida 

anteriores. Havia uma grande preocupação da JOC em desenvolver as habilidades de seus 

militantes, mas ao mesmo tempo fica claro que esta tarefa estava sob a responsabilidade do 

padre ou bispo encarregado do movimento. 

Os futuros militantes eram atraídos para o movimento, quase sempre, pelo convite de 

amigos e a partir de suas histórias pessoais – nos locais de trabalho, na família, no bairro, nas 

relações sociais – os jovens adquiriam uma consciência de classe, ao verem que seus 

problemas eram compartilhados por um universo muito maior de trabalhadores. A 

conscientização do militante e sua cristianização eram, portanto, os resultados últimos desse 

método, na medida em que eles levariam a uma atuação no mundo consciente e conseqüente, 

de acordo com os valores cristãos. Nesse sentido, num primeiro momento, o que atraía os 

jovens para participar da JOC não era a perspectiva de juntos transformarem sua realidade, 

mas sim poderem compartilhar espaços de diversão e entretenimento, depois de exaustivas 

horas de trabalho.  

Como é que a JOC conseguiu muita gente jovem pra Igreja? A gente não 
chamava, a gente não fazia um convite pra missa. A gente fazia um convite 
prum bate-papo, pruma reunião que não tinha nada a ver, mas nós militantes, 
a gente sabia qual a nossa intenção: era levá-lo para a Igreja, entendeu? Por 
exemplo, no caso dos rapazes, eles não convidavam os jovens para ir a 
missa, eles convidavam para o futebol, dali o exemplo, e dali ia seguindo até 

                                                 
9 Entrevista concedida por Angelina Oliveira a autora. 
10 SOARES, O. A. et alli. Uma História de Desafios. JOC no Brasil – 1935/1985. Rio de Janeiro: s/ed., 2002. p. 

31. 
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quando ele sem perceber tava indo a missa, ele tava indo a Igreja, ele tinha 
virado católico, sem medo de ser católico.11 
 

O aspecto lúdico, como pudemos constatar, exercia forte poder atrativo para o 

movimento e através desses espaços de socialização é que se desenvolveram muitos dos 

principais laços unificadores e geradores de identidade. Além disso, existia também toda a 

inovação da leitura e interpretação do Evangelho e celebração das missas. Uma das principais 

inovações no interior da Igreja consiste no fato de que, primeiramente, adaptaram um espaço 

que tinha como única função até então a realização da fé – em sentido estrito – em um lugar 

de crítica da realidade histórica. Além disso, o meio eclesiástico transformou-se em espaço de 

incentivo e celebração da luta dos trabalhadores, nesse caso mais específico, dos jovens 

trabalhadores. 

A partir daí é que pode então surgir uma outra maneira de ser católico, como já nos 

referimos acima, retratada na figura do Cristo trabalhador. Isso apresenta-se como mais um 

fator de inovação, pois convida seus membros para a ação, relembrando seu valor social 

enquanto trabalhador e apresentando a tarefa de transformação do mundo. Dentro dessa nova 

perspectiva evangélica, a ação era conseqüência dos ensinamentos contidos no Evangelho, 

apresentado como elemento conscientizador e animador de ações. 

O mundo do trabalho, portanto, encontrava-se presente inclusive durante as missas, 

espaço de realização prioritariamente religiosa. Por tudo isso, fica fácil entender a resistência 

de certos padres e bispos em aceitarem tal movimento, que apropriava-se de sua liturgia, dava 

novo significado a imagem do Cristo, identificado agora como trabalhador, ressaltando seu 

lado humano e, além disso, os incentivava a transformar o mundo em que viviam, a fim de 

combater todas as injustiças e abusos existentes.  

Por outro lado, também é fácil entender por quê este movimento foi abraçado pelos 

jovens trabalhadores que não necessariamente possuíam convicções religiosas e políticas 

prévias mas que identificavam-se com seu discurso pois compartilhavam da mesma realidade 

de exploração nos locais de trabalho e más condições de vida. 

Percebemos então duas das maiores frentes de atuação da JOC: de um lado, a 

preocupação em formular um discurso que pudesse ser inteligível aos trabalhadores e que 

produzisse uma identificação quase imediata, já que encontrava-se próximo de seus 

problemas e sua realidade. De outro lado, o caráter evangelizador, isto é, de formação 

religiosa realizada sempre de maneira crítica e adaptada ao mundo do trabalho. 

                                                 
11 Entrevista concedida por Josefa Galdeano a autora. 
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Dessa maneira, criava-se então um forte sentimento de identidade entre os jocistas na 

medida em que caracterizavam-se como jovens, ligados a uma religiosidade católica e 

marcados por uma experiência de exploração.  

Como pudemos perceber, esses primeiros anos de existência da JOC foram marcados 

por uma forte ação evangelizadora e pedagógica/conscientizadora, onde a preocupação com o 

crescimento dos militantes, individual e coletivamente, era fundamental. O cotidiano do 

trabalho e da família era a matéria-prima do movimento, sobre a qual trabalhavam, 

lapidavam, dando formato de classe. Era a partir das situações do dia-a-dia que refletiam 

sobre os problemas da classe, mas ainda sem assumir uma dimensão de intervenção no campo 

político em geral, de transformação da estrutura social. 

Contudo, essa geração criou e proporcionou o desenvolvimento e amadurecimento dos 

principais temas que seriam debatidos a partir da década de 1960. Sem dúvida, sem essa base 

lúdica-religiosa-pedagógica, responsável pela constituição de sua identidade enquanto 

trabalhador católico, a JOC muito provavelmente não teria conseguido manter-se unida nos 

momentos da repressão militar, nem tampouco enfrentado a hierarquia. Esses anos iniciais lhe 

deram auto-confiança, maturidade e uma história. Foi calcado nessa história e no seu poder12 

no interior da Igreja que as transformações posteriores foram possíveis. 

 

2- O engajamento da JOC e da ACO na transformação da sociedade 

O surgimento da segunda geração aqui considerada era composta por militantes da 

JOC – que passaram por uma transformação em termos ideológicos e políticos – e da ACO – 

que então surgia já sob um novo cenário aberto pelos militantes da JOC.  

Em fins da década de 1950 – e principalmente depois da instauração do regime militar 

de 1964 – é que ela assume marcadamente uma maior orientação política, de caráter mais 

progressista.13 O golpe militar, em 1964, modifica o quadro político e social brasileiro e, 

conseqüentemente, a realidade da JOC. Ela passa a realizar uma reflexão mais profunda no 

que se refere à condição da classe trabalhadora no contexto sócio-econômico do país e da 

América Latina, de maneira geral.  

                                                 
12 A JOC adquiriu um certo “respeito” da hierarquia católica, uma vez que era um movimento grande, em termos 

quantitativos. Se levarmos em consideração que um dos principais objetivos da Igreja católica na Modernidade 
sempre foi ampliar seu número de fiéis, entendemos porque ela não poderia desprezar nem reprimir facilmente 
a JOC.  

13 Entendemos aqui como progressistas grupos ou movimentos de católicos que mostravam-se mais abertos a 
atuação ao lado de outros movimentos sociais laicos e que passaram a assumir como indispensável uma 
mudança radical das estruturas estabelecidas. 
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Esta opção, consequentemente, implicou em maior repressão por parte do governo 

ditatorial. A isto soma-se também o fato da própria Igreja hierárquica estar passando por uma 

profunda transformação interna, transformação esta de ordem mais democrática ou 

preocupada com os problemas populares, que culmina no Concílio Vaticano II e vai ter uma 

particular apropriação na América Latina.  

Essa mudança no interior do movimento, no entanto, não deve ser entendida 

unicamente por sua origem de classe, mas também deve-se levar em consideração todo o 

debate político que se desenrolava na sociedade em geral em meados da década de 1950 e em 

toda a década de 1960 e que tinha influência direta sobre a vida de cada trabalhador. 

Principalmente os debates sobre as reformas de base e posteriormente sobre a castração dos 

direitos de manifestação e reivindicação da classe operária povoavam as conversas dentro dos 

locais de trabalho e os militantes de ambos os movimentos, como trabalhadores igualmente 

inseridos nesses ambientes, não podiam furtar-se a essa reflexão. Em vista disso, os líderes da 

JOC e ACO levaram esse debate para o interior do movimento e assim foram assumindo a 

luta na política com maior compromisso. 

Ao mesmo tempo, como parte do mesmo processo de politização, os movimentos 

apresentaram o que chamamos aqui de um ecumenismo ideológico, ou seja, uma tolerância a 

outras organizações ou correntes políticas até então inconciliáveis. Havia uma afinidade 

imediata nas lutas, que permitia uma parceria na ação, chegando inclusive a formar chapas 

conjuntas nos sindicatos. Se os objetivos finais dos católicos e dos comunistas eram 

totalmente diferentes, na ação pragmática da luta dos trabalhadores ela era bastante próxima. 

É importante, no entanto, lembrar que apesar de alguns de seus líderes terem se 

engajado na luta dos trabalhadores, em geral não se posicionavam a favor de uma ou outra 

corrente política. Segundo eles, o que importava era a pessoa humana, expressão tipicamente 

católica, e isso independia de suas convicções políticas. Esse pensamento permitia que eles 

pudessem se aliar tanto a setores mais conservadores da sociedade bem como justificava, ao 

mesmo tempo, sua atuação conjunta com os comunistas ou membros da esquerda brasileira. 

Assim nos fala Josefa Galdeano: “A gente via a pessoa. A Igreja tem muito isso de bom. Você não 

vê assim o que a pessoa foi. É a pessoa, é um irmão, é um ser humano.”14 

Além disso, vale ressaltar que o engajamento nos sindicatos ou outras organizações 

operárias era aceito pela Ação Católica apenas no nível individual, mas ressaltava que o 

movimento não caracterizava-se como político, e sim como grupo religioso. 

                                                 
14 Entrevista concedida por Josefa Galdeano. (grifo nosso) 
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No entanto, apesar da JOC não caracterizar-se como um movimento de linha política,  

ela não furtava-se da discussão dos problemas trabalhistas, propondo reivindicações e planos 

de luta para a melhoria de suas vidas. Diante desse contexto, constatamos que houve uma 

maior aproximação com grupos da esquerda do que com setores mais conservadores da 

sociedade. 

A transformação da Igreja católica também deve ser considerada. Em clima de preparo 

ou influência do Concílio Vaticano II, a Igreja passou por profundas modificações. Se 

inicialmente ela traçou um papel para a JOC, totalmente calcado na aproximação dos leigos 

da vida religiosa ainda sob a velha lógica da hierarquia eclesiástica e da mínima participação 

dos fiéis no âmbito sacramental, uma vez em contato com esse movimento suas práticas 

internas foram sendo gradualmente modificadas, os padres e bispos foram tomando maior 

dimensão do que era o mundo do trabalho e seus militantes foram rompendo certos limites 

que marcavam sua atuação no interior da Igreja, migrando de uma posição passiva para uma 

atuação mais efetiva nas práticas religiosas. 

A radicalização dos movimentos sociais no pré-64 e a maior abertura da Igreja, não só 

no Brasil mas em toda a América Latina, foram fatores fundamentais para a politização da 

JOC, exemplificada no maior envolvimento com o meio sindical e com movimentos da 

própria esquerda e na emissão de duras críticas ao sistema capitalista. 

É nesse sentido então que a postura politizada da ACO, que surge justamente nessa 

fase mais “radicalizada” da JOC, pode ser compreendida. A ACO é o maior reflexo das 

transformações pelas quais a JOC passou. Mais engajada no sindicato, na política e no meio 

operário, a ACO reflete exatamente a fase anos 1960 da JOC. Deve ser vista, portanto, como 

uma continuidade e não como uma mudança de caráter, já que a JOC também já tinha 

abandonado ou, ainda que continuasse com a preocupação religiosa, tinha ao mesmo tempo 

voltado sua atenção para as questões de ordem política. 

 

Conclusão 

Diante da análise aqui realizada, fica clara a existência de dois momentos distintos. O 

primeiro, vivido somente pela JOC, onde ela adota uma postura muito mais sacramental, 

dependente da figura do sacerdote e preocupada com os aspectos de cunho pedagógico e 

evangelizador. Como conclui Heloísa Martins,15 nesse momento havia um projeto, formulado 

pela Igreja hierárquica, que visava atingir o Reino de Deus na Terra através da evangelização 

                                                 
15 MARTINS, Heloísa H. T. de S. Igreja e Movimento Operário no ABC - 1954-1975. Op. cit. 
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do mundo do trabalho, isto é, acreditavam ser possível a transformação do mundo através da 

fé. 

O segundo momento, de transformação da JOC e surgimento da ACO, pretende 

promover a classe operária, ou seja, transformá-la em “sujeito de sua própria história e 

libertação”. 

Em última análise, os dois momentos visam a transformação, mas de perspectivas 

diferentes. A primeira geração a partir da própria fé e a segunda através da ação política 

propriamente dita. 

Percebemos, nesse sentido, que o Trabalho, para seus militantes, mais do que um meio 

de subsistência, é visto como um valor moral. É somente através do Trabalho que o Homem 

adquire sua dignidade, coerência e responsabilidades. Segundo esta concepção, sem o 

emprego, o trabalhador torna-se um marginal, incapaz de compor uma identidade junto a seu 

grupo social e humilhado perante a família, na medida em que não consegue sustentá-la. 

Toda a crítica relativa ao sistema capitalista, se desenvolve justamente a partir desta 

concepção. Segundo a análise dos movimentos, o desenvolvimento econômico, sob a ótica 

capitalista, só teria contribuído para acelerar o florescimento de uma economia caracterizada 

pela “valorização do capital e pelo pragmatismo liberal que faz do lucro a meta principal.”16 

No capitalismo, portanto, os problemas de ordem social recebem um tratamento materialista 

demais, sem possuir a mínima preocupação com o Homem, que seria usado como simples 

instrumento para que o sistema atinja seus objetivos.  

Em vista disso, acreditam na necessidade de construção de um mundo baseado em 

valores cristãos, humanistas. A ação, portanto, é vista como única saída possível para a 

transformação. “Temos que nos convencer de que não existem salvadores fora da classe, e 

rejeitar todo paternalismo, venha de onde vier. Os libertadores somos nós. O próprio Cristo se 

recusa a nos salvar sem nós.”17 

                                                 
16 Manifesto Nordeste: Desenvolvimento sem Justiça. Recife, 1967. p. 393. 
17 Manifesto Nordeste: o Homem Proibido. Recife, 1973. p. 11 


